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Sağlığı geliştirme programlarına duyulan ihtiyaç hepimizi ilgilendirmektedir.
Hastaneler, fabrikalar, işletmeler, okullar, yüksekokullar, gündüz bakım merkezleri,
resmi kuruluşlar, ibadethaneler, sağlık klinikleri, toplum sağlığı merkezleri ve yerel
sağlık birimlerinde çalışan tüm bireyler yaşadıkları, çalıştıkları ve vakit geçirdikleri
yerlerdeki insanların yaşamlarını ve verimliliklerini nasıl daha ileriye taşıyacaklarını
düşünmektedirler. Sağlık eğitimi, halk sağlığı, tıp, hemşirelik veya sağlıkla ilgili
başka bir alanda çalışmakta veya çalışmayı planlamaktaysanız muhtemelen
gelecekte bir noktada bir sağlığı geliştirme programına dâhil olacaksınız. Bu
süreçte, bireylerin ve nüfusların sağlık durumunu iyileştirmeye ve bunun yanında
hastalanan kişilerin karşılaştığı riskleri azaltmaya veya sağlıklarına kavuşmalarına
yardımcı olmaya yönelik bir plan oluşturmak ve uygulamak için klinik ve mesleki
tecrübeniz ile akademik eğitiminizden faydalanacaksınız. Büyük ihtimalle sağlığı
geliştirme programını organize eden bir ekibin parçası olacaksınız. Başlangıçta bu
programın insanların sağlığını iyileştirmesi veya geliştirmesi kavramı biraz gözünüzü
korkutabilir. Zamanla sağlığı geliştirme programı fikir olarak çekici ve sarf edilen
çabaya değer görünse de bu fikrin gerçeğe dönüştürülmesi için çalışma ve uzmanlık
gerektiğini anlayacaksınız. Diğer bir deyişle bir şeyin yapılması gerektiğini veya
yapılmasına ihtiyaç olduğunu söylemek kolaydır. Belirli bir sağlık sonucuna ulaşmak
veya belirli bir nüfusun genel sağlık durumunu iyileştirmek için bir programın nasıl
tasarlanacağını ve uygulanacağını bilmek ise çok farklıdır. Karmaşık bir süreçtir.
Bireyleri halk sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme ile iyilik hali alanlarında
hazırlayan lisans ve lisansüstü programlar Amerika Birleşik Devletleri’nde ve
dünyanın diğer bölgelerinde yarım yüzyıldan daha uzun zamandır sayıca artmaktadır.
Her yıl binlerce öğrenci sağlığı geliştirme alanında lisans derecesi veya yüksek lisans
derecesi ile mezun olmakta; okullar, yüksekokullar, işletmeler, sağlık kuruluşları,
toplum kuruluşları ve devlet kurumlarında çalışmaya başlamaktadır.
Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme alanında eğitim almış ve çalışmakta olan
profesyonellerden oluşan öncü bir kuruluş niteliğindeki Halk Sağlığı Eğitimi
Derneği (SOPHE)’nin liderleri, söz konusu alanda lisans düzeyinde ilerleme
sağlanması için bir kitaba ihtiyaç olduğunu fark etmişlerdir. Artan kronik hastalık
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oranları, hızla yükselen sağlık hizmeti maliyetleri, ABD nüfusunun artan çeşitliliği ve
mevcut sağlık eğitimi, işgücünün yaşlanması gibi faktörlerin tümü, sağlığı geliştirme
alanında yeni bir neslin eğitilmesine duyulan ihtiyaca işaret etmektedir. SOPHE
yönetim kurulu, yetkili müdürü ve üyeleri tarafından sunulan bu kitapta, sağlığı
geliştirme programlarının nasıl oluşturulacağı, uygulanacağı ve değerlendirileceğinin
adım adım anlatıldığı pratiğe yönelik kısımlar bulunmakta; alana ilişkin teorik ve
pratik bilgiler bir arada sağlanmaktadır. SOPHE, bu kitabın tamamını veya bir
kısmını okumanın; yalnızca sağlık eğitimi, sağlığı geliştirme, toplum sağlığı, halk
sağlığı veya sağlıkla ilgili ana dal veya yan dallarda (örneğin, çevre sağlığı, fiziksel
aktivite, yardımcı sağlık, hemşirelik veya tıp) yoğunlaşacak lisans öğrencilerine
değil ve halihazırda bu alanda çalışan ve başarılı sağlığı geliştirme programları
geliştirmek için gerekli teknik bilgi ve becerileri edinmek isteyen profesyonellere de
yardımcı olacağını umut etmektedir. Sağlığı geliştirme programlarının etkili şekilde
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için gerekli yetkinliğin kazanılması
sağlık sonuçlarını iyileştirebilir, davranışsal ve sosyal değişimi teşvik edebilir ve
sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunabilir. Bu kitapta, sağlık
eğitimi ve sağlığı geliştirme alanlarında yıllardır yapılan araştırmaların net bir özeti
ve birçok SOPHE üyesinin çeşitli ortam ve programlarda çalışarak elde ettikleri
uzmanlıklar sunulmaktadır. Ayrıca bu kitapta SOPHE’nin misyonu ve bireyler ile
toplumların yaşamlarının süre ve kalitesinin iyileştirilmesine yönelik profesyonel
hazırlık ve sürekli eğitim taahhüdü de anlatılmaktadır.
Bu kitabın yazım sürecinde yer alan çok sayıdaki SOPHE üyemize son derece
minnettarız. Üyelerin sağlık eğitimi, halk sağlığı, sosyoloji, antropoloji, psikoloji,
hemşirelik, tıp, beden eğitimi, beslenme, yardımcı sağlık ve diğer birçok alandaki
uzmanlıkları elinizde tuttuğunuz sağlığı geliştirme antolojisine işlenmiştir. Üyeler,
hem söz konusu alanın temel unsurlarını hem de sağlığı geliştirme planlaması
alanındaki kendi pratik tecrübelerini paylaşmışlardır. Umuyoruz ki bu kitap,
öğrenciler ve çalışanlara, hem günümüz hem de geleceğin sağlık sorunlarını ele
aldıkları başarılı sağlığı geliştirme programları oluşturma arayışlarında yardımcı
olacak, rehberlik edecek, ilham verecek, kolaylık sağlayacak ve onların dönüşümüne
katkıda bulunacaktır.

KİTAP HAKKINDA
Hastalıkları önleme ve sağlığı geliştirme fırsatları sayısızdır. Sağlığı geliştirme,
insanların sosyal ve ekonomik açıdan verimli bir hayat sürmelerine yardımcı
olmaktadır. Kitabın amacı; program planlama, uygulama ve değerlendirmeye yönelik
pratik bir rehber ile teori ve pratiği birleştirerek sağlığı geliştirme alanına kapsamlı bir
giriş yapmaktır. Bu kitapta vurgulanan başlıca hususlardan birisi, sağlığı geliştirme
programlarını planlama, uygulama ve değerlendirme sürecine rehberlik etmek ve
bilgi sağlamak üzere hem araştırma hem de pratiğe dayalı bir yaklaşımı kullanmanın
önemidir. Kitabın ikincil bir hedefi ise okullarda, toplumlarda, işyerlerinde ve sağlık
kuruluşlarında sağlığı geliştirme programlarının uygulanmasına yönelik yaygın
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fırsatların incelenmesidir. Kitapta, kariyerlerini sağlık eğitimi ve bunun yanısıra
hemşirelik, tıp, halk sağlığı ve yardımcı sağlık alanlarına yönlendirmeyi isteyen
öğrenci ve çalışanların ihtiyaçlarına yanıt verilmektedir.
SOPHE, 1950 yılından bu yana sağlığı geliştirme alanında lider bir kuruluş olarak
varlığını sürdürmüştür. Bu kitap, SOPHE’nin kaliteli ürün ve hizmet sunmak suretiyle
mevcut üyelerinin, gelecekteki üyelerinin ve daha geniş anlamda alanın ihtiyaçlarını
karşılama taahhüdün bir yansımasıdır. Kitap, dürüstlük, hesap verebilirlik ve şeffaflık
ilkeleri rehberliğinde geliştirilmiştir. Kitabın yazım sürecinin her adımı üyeler ile
paylaşılmış ve görüşülmüştür. Kitaptaki bölümlerin her birinin yazım sürecinde
ekip çalışması, işbirliği ve çeşitlilik temel teşkil etmiştir. Her gün yaptıklarınız ile
ilgili bir şeyler yazmak her zaman kolay değildir. Düşüncelerinizi kâğıda dökmek ve
başkalarının bunları okumasına ve yorumda bulunmasına izin vermek zordur. Saygı
ve özen ile yürütülen süreç, yenilikçilik ve yaratıcılığı ortaya çıkarmış; bunlar ise
kitabın okuyucular ve onların ileride geliştirecekleri programlar için daha yararlı hale
gelmesini sağlamıştır.

KİTABI KİMLER OKUMALIDIR
Kitabın üç hedef kitlesi bulunmaktadır. İlk hedef kitlesi; sağlık eğitimi, sağlığı
geliştirme, toplum sağlığı, halk sağlığı veya çevre sağlığı, fiziksel aktivite ve eğitim,
yardımcı sağlık, hemşirelik veya tıp gibi sağlıkla ilgili alanlarda lisans düzeyinde ana
dal veya yan dal olarak yoğunlaşan bireylerdir. İkinci hedef kitlesi, sağlığı geliştirme
programlarının öğretilmesi, tasarlanması veya yönetilmesinden ilk defa sorumlu
olan gençler ve kariyerinin ortasındaki uygulayıcılar, yöneticiler, araştırmacılar ve
eğiticilerdir. Üçüncü hedef kitlesi ise sağlıkla ilgili alanlarda eğitim almamış olan
ancak sağlığı geliştirme programlarının yaygın olarak uygulandığı ortamlarda
bulunan ve programların denetiminden sorumlu olabilen meslektaşlar ve çalışanlardır
(örneğin, okul idarecileri ve müdürleri, iş dünyası ve sağlık alanında çalışan insan
kaynakları yöneticileri, yüksekokullar öğrenci işleri dekanları, öğretim görevlileri,
kar amacı gütmeyen kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, toplum üyeleri, işletmeler
ile sağlık kuruluşlarının işverenleri ve çalışanları).

İÇERİĞE GENEL BAKIŞ
Kitap beş kısma ayrılmıştır. Birinci kısımda sağlığı geliştirme programlarının temelleri
anlatılmaktadır: Sağlık ve sağlığı geliştirme nedir, sağlığı geliştirmenin tarihi/
tarihçesi, sağlığı geliştirme programlarının uygulandığı ortamlar ve programlarda
yer alan anahtar kişiler (paydaşlar). Sağlığı geliştirme programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesi aşamalarında vurgulanan iki önemli yol gösterici
güç bulunmaktadır. Birincisi sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması, ikincisi ise
sağlık teorileri ve modellerinin kullanılmasıdır.
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İkinci kısım (planlama), üçüncü kısım (uygulama) ve dördüncü kısım
(değerlendirme), sağlığı geliştirme programının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi sürecinin adım adım anlatıldığı bir rehber niteliğindedir. Her
kısımda sağlığı geliştirme programının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
sürecinin farklı aşamaları ele alınmaktadır. Uygulamaya yönelik ipuçları ve belirli
örnekler ile okuyucuların bu aşamaları anlamalarının kolaylaştırılması ve kanıta
dayalı sağlığı geliştirme programlarını tasarlama ve yönetmeye yönelik teknik
becerileri kazanmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Beşinci kısımda dört farklı ortamdaki sağlığı geliştirme programlarına
değinilmektedir: okullar (ilkokuldan yüksekokula kadar), sağlık kuruluşları, işyerleri
ve toplumlar. Her bölümde sağlığı geliştirme için etkili ve sahaya özel programlar
sunulmaktadır.
Her bölümün başındaki öğrenme hedefleri, bölümün başlıklarına ilişkin bir
çerçeve ve rehber niteliğindedir. Her bölümün sonunda yer alan anahtar terimler,
kitap okunurken referans olarak veya sağlığı geliştirme programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesi aşamasında önemli tanımları tekrar gözden
geçirmek için kullanılabilir. Kitabın sonunda tüm anahtar terimler bir sözlükçe
halinde sıralanmakta ve tanımları yapılmaktadır.
Kitaptaki pratik örnekler, sağlığı geliştirme programlarının; hedef kitlelerin
algıları, inançları, tutumları, davranışları ve değişimin önündeki engeller ile insanların
yaşadığı kültürel, sosyal ve çevresel bağlama ilişkin derinlemesine bir anlayışa dayalı
olması gereğini pekiştirmektedir. Ayrıca kitap, mevcut sağlığı geliştirme teorileri ve
modellerine atıfta bulunarak sağlığı geliştirme alanında çalışan bireyler için sağlığı
geliştirme programının tasarımı, uygulama ve değerlendirme sürecine rehberlik eden
ve bilgi sağlayan teori, model ve yaklaşımlara dayalı programlar oluşturma gereğini
de vurgulamaktadır.
Her bölümün sonunda okuyucunun anahtar terimleri hatırlaması ve kullanmasına
yardımcı olacak alıştırma ve tartışma soruları bulunmaktadır. Son olarak, bölümlerin
hepsi birbiri ile bağlantılıdır; ama aynı zamanda tek başına da anlam ifade edecek ve
değindikleri konuya ilişkin kapsamlı genel bilgiler sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

BÖLÜM ÖĞELERİ
•

Öğrenme hedefleri

•

Alıştırma ve tartışma soruları

•

Anahtar terim listeleri

•

Anahtar terimler sözlükçesi
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EDITÖRÜN NOTU
Editörler olarak hastalıkların önlenmesi ve sağlığı geliştirmeye katkıda
bulunduğumuzu umuyoruz. Sağlığı geliştirme programının planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesine ilişkin teori ve uygulamaların anlaşılması sayesinde daha fazla
birey ve grubun sağlığın faydalarını göreceğine ve daha fazla sayıda okul, işyeri,
sağlık kuruluşu ve topluluğun sağlığı teşvik eden ortamlar olarak düzenlenmesinin
mümkün olacağına inanıyoruz. Kitabın bölümlerini yazan SOPHE üyelerine
minnettarız ve bireylerin, toplumların, grupların ve hizmet verdikleri kuruluşların
sağlık sonuçlarında fark yaratma taahhütleri ve çabalarından dolayı onları takdir
ediyoruz.
SOPHE yönetim kurulu, yetkili müdürü, personeli ve üyelerine bize bu kitabı
planlama ve editörlüğünü yapma fırsatını tanıdıkları için teşekkür ediyoruz.
SOPHE, sağlığı geliştirme teorisi ve araştırmalarındaki ilerlemeler, mesleki
hazırlık ve uygulamada mükemmeliyet ve sağlığı destekleyen kamu politikaları
için savunuculuk aracılığıyla tüm insanların sağlığına katkıda bulunmak ve
sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmak için çalışmakta ve bu alandaki liderliği
üstlenmektedir. SOPHE ve üyeleri; insanların yaşadıkları, çalıştıkları, ibadet ettikleri
veya vakit geçirdikleri yerlerde sağlıklarının iyileştirilmesi için çabalayan binlerce
profesyonelin çalışmalarını savunmakta ve desteklemektedir. Umuyoruz ki bu kitap,
söz konusu hedefler yönünde ilerleme kaydedilmesine ve daha sağlıklı bir dünya için
rehberlik etmesine ve ilham sağlanmasına katkıda bulunur.

TEŞEKKÜRLER
Sağlığı Geliştirme Programları: Teoriden Pratiğe bir ekip çalışması ürünüdür. JosseyBass’tan editör Andrew Pasternack ve yardımcı editör Seth Schwartz’a destekleri
için teşekkür ediyoruz. Bölüm yazarları ile onları destekleyen kuruluşlar ve ailelerine
teşekkür ediyoruz. Pittsburg Üniversitesi, Sağlık ve Fiziksel Aktivite Bölümü,
Ergenlerin Potansiyelinin Maksimum Düzeye Çıkarılması Programının personeline
de destekleri ve çabaları için minnettarız. Sağlık ve Fiziksel Aktivite Bölümü Başkanı
Dr. John Jakicic’e desteği için teşekkür ediyoruz ve Allegheny Beşeri Hizmetler
Birimi personeline destek ve anlayışları için teşekkür ediyoruz.
Ayrıca dünya çapında insanların sağlığını teşvik etmek ve geliştirmek üzere
çalışan yüzlerce SOPHE üyesi, SOPHE personeli ve yönetim kurulu üyelerine de
minnettarlığımızı bildirmek istiyoruz. Teşekkür ederiz.
Şubat 2010

Carl I. Fertman
Pittsburgh, Pennsylvania
Diane D. Allensworth
Atlanta, Georgia
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TKIDABU

SOPHE
SOPHE

Halk Sağlığı Eğitimi Derneği (The Society for Public Helath Education-SOPHE),
1950 yılında kurulmuş kar amacı gütmeyen bir meslek kuruluşudur. SOPHE’nin
misyonu, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme alanında küresel liderliği üstlenmek
ve sağlık eğitimi teorileri ve araştırmalarındaki ilerlemeler, mesleki hazırlık ve
uygulamada mükemmeliyet, sağlığı destekleyen kamu politikaları için savunuculuk
ve sağlıkta herkes için hakkaniyet yoluyla toplumun sağlığını geliştirmektir. SOPHE
tamamen sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirmeye adanmış bağımsız tek meslek
kuruluşudur.
SOPHE üyeliği; okullar, üniversiteler, tıp ve sağlık ortamları, işyerleri, gönüllü
sağlık kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, federal ve eyalet düzeyindeki ve yerel
yönetimleri de kapsayan çok sayıdaki ortama sağlık eğitimi ilkeleri ve uygulamalarını
sunmaktadır.
SOPHE’ye 10 G Street N.W., Suite 605, Washington, DC 20002-4242
adresinden; (202) 408-9804 telefon numarasından ve www.sophe.org web sitesinden
ulaşabilirsiniz.

Sevgi, aile, sağlık ve bisiklet sürmeyi teşvik eden eşim
Barbara Murock’a
—Carl I. Fertman

Hayallerimi teşvik eden ve destekleyen en iyi arkadaşım,
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AĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI, sağlık sorunlarının
önlenmesine önem verilmesi, sağlıklı yaşam tarzlarının teşvik edilmesi, hasta
uyumunun arttırılması, sağlık hizmetleri ve bakıma erişimin kolaylaştırılması
aracılığıyla bireyler açısından fiziksel, psikolojik, eğitimsel ve mesleki sonuçları
iyileştirebilmekte ve genel sağlık maliyetlerinin kontrol altına alınması ve
azaltılmasına yardımcı olabilmektedir. Sağlığı geliştirme programları; bireylerin,
ailelerin, toplumların, işyerlerinin ve kuruluşların daha sağlıklı hale getirilmesinde
önemli bir rol oynamaktadır. Bireylerin ve genel anlamda halkın sağlığını teşvik eden
ve destekleyen bir çevrenin oluşmasına katkıda bulunmaktadır. Sağlığı geliştirme
programları, uygulandıkları ortamın merkezi konumundan yararlanarak (örneğin,
okullar, işyerleri, sağlık kuruluşları veya toplumlar) çocuklara, ergenlere, yetişkinlere
ve ailelere ulaşmakta ve bu grupların kendi sağlıkları ile ilgili bilinçli kararlar
almaları için gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamaktadır. Bu bölüm, sağlığı
geliştirme programlarının nasıl planlanacağı, uygulanacağı ve değerlendirileceğinin
tartışılması için bir platform teşkil etmektedir.

SAĞLIK, SAĞLIĞI GELİŞTİRME VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
PROGRAMLARI
Dünya Sağlık Örgütü (1947), sağlığı “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması
değil, bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali” olarak tanımlamaktadır.
Çoğumuz hasta olduğumuzu veya kendimizi halsiz hissettiğimizi fark edebiliriz;
ancak bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik halinin tespit edilmesi daha
zordur. Bir bütün olarak fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali nedir? Bu seviyeye
ulaştığımızı nasıl anlayacağız? Bu seviyeye ulaşmamız soğuk algınlığından kansere
kadar bütün hastalıklardan korunacağımız anlamına mı geliyor?
1986 yılında Birinci Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansı Ottawa Kanada’da
düzenlemiş ve konferansta daha geniş bir bakış açısı ile Sağlığı Geliştirmeye yönelik
Ottawa Bildirgesi ortaya konmuştur. Bu bildirge kapsamında sağlık daha geniş bir
bakış açısı ile “soyut bir durumdan ziyade fonksiyonel anlamda kişilerin bireysel,
sosyal ve ekonomik açıdan verimli bir hayat sürmelerini sağlayan bir kaynak olarak
düşünülmektedir” (Dünya Sağlık Örgütü, 1986). Aynı bağlamda sağlık günlük yaşam
için bir kaynaktır, hayatın amacı değildir. Sosyal ve kişisel kaynakları ve fiziksel
yetenekleri öne çıkaran pozitif bir kavramdır.
Arnold ve Breen (2006), sağlığın özelliklerini yalnızca iyilik hali olarak değil
aynı zamanda denge hali, büyüme, fonksiyonellik, bütünlük, üstünlük, güçlenme
ve bir kaynak olarak tanımlamıştır. Belki de sağlığın birey (konak), ajanlar
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(bakteriler, virüsler ve toksinler gibi) ve çevre arasındaki denge hali olduğu görüşü
en alışılmış görüştür. Çoğu birey, zaman zaman konak-ajan etkileşiminin dengesini
kaybettiğini ve konağın (birey) ajanı uzak tutmada başarısız olduğunu (örneğin,
bakteri bir bireyin doğal savunma sistemini alt ettiğinde kişiyi hasta etmesi) derhal
anlayabilmektedir. Gerek olduğunda söz konusu denge, bir sağlık uzmanının
müdahaleleri (örneğin, bireyin doğal savunma sistemini güçlendirecek ve yabancı
ajan veya bakterilerle savaşmasını sağlayacak ilaçlar verilmesi yoluyla) sonucunda
yeniden sağlanabilmektedir. Ancak bölüm sona ermeden değinileceği üzere; şu
anda yapılmakta olan yeni araştırmalarda konak-çevre etkileşimlerinin, geçmişte
bilincinde olmadığımız yollardan bizi hasta ettiği anlaşılmıştır. Çevresel faktörler bir
ilgi odağı olarak önem kazanmaktadır ve belirli nüfuslarda dengenin sağlanması ve
hastalıkların önlenmesi amacıyla konak-çevre etkileşimlerine yönelik müdahaleler,
kronik ve bulaşıcı hastalıklar ile sakatlıklar ve gelişim bozukluklarının önlenmesi
için gitgide daha fazla kullanılmaktadır.
Sağlığın iyi olması durumunun kendiliğinden ortaya çıkmadığı açık bir
gerçektir; bunun için sadece şanstan daha fazlası gereklidir. İyi genler ile dünyaya
gelmek ve sağlık hizmetlerine erişim önemli faktörler olsa da bunlar tek başına
iyilik halini garantilememektedir. Yediğimiz yiyecekler, fiziksel aktivite düzeyleri,
tütün dumanına maruziyet, sosyal etkileşimler, yaşadığımız çevre ve diğer birçok
faktör sağlığımızı veya sağlıksızlığımızı etkilemektedir. Bireylerin ve toplumların
sağlığı; biyolojik, psikolojik, sosyal, entelektüel ve ruhsal bileşenlerin yanı sıra
içinde bulunduğumuz kültürel, ekonomik ve siyasi çevrenin özelliklerinin eşsiz
bir kombinasyonudur. Birey ile çevre arasında meydana gelen sağlık etkileşiminin
incelenmesi, toplumlarca yürütülen bireyin ve daha geniş anlamda toplumun
sağlığının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi çalışmalarında önemli bir nokta olmuştur.
Sağlığa ilişkin bu ekolojik perspektif, bir sağlık sorunundaki veya sağlık sorununun
farklı düzeylerindeki faktörler arasındaki etkileşimi ve bu faktörlerin birbiri ile
ilişkisini vurgulamaktadır. Ekolojik perspektif, insanların fiziksel ve sosyokültürel
çevreleri ile etkileşimlerine dikkat çekmektedir. McLeroy, Bibeau, Steckler ve Glanz
(1988), sağlıkla ilgili davranış ve durumlara ilişkin üç etki düzeyini tanımlamıştır:
(1) içsel veya bireysel düzey, (2) kişilerarası düzey, (3) nüfus düzeyi. Nüfus düzeyi,
üç faktör türünü içermektedir: kurumsal veya örgütsel faktörler, sosyal sermaye
faktörleri ve kamu politikası faktörleri (bakınız Tablo 1.1).
Ekolojik sağlık perspektifi, bireylerin davranışları üzerinde birden fazla düzeyde
meydana gelen etkinin belirlenmesi ve hem bireysel davranışın çevreyi hem de
çevrenin bireysel davranışı şekillendirdiği gerçeğinin kabul edilmesi suretiyle sağlığı
geliştirmeye yönelik müdahale noktalarının tespitine yardımcı olmaktadır. Ekolojik
perspektif bir referans noktası olarak alındığında, sağlığı geliştirme; bireysel,
kişilerarası ve nüfus düzeyindeki değişiklikler aracılığıyla yaşam tarzının ve yaşam
koşullarının planlı değişimi olarak görülmektedir.
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TABLO 1.1

Ekolojik Sağlık Perspektifi: Etki Düzeyleri

Kavram

Tanım

İçsel düzey

Bilgi, tutum, inanç ve kişilik özellikleri gibi davranışı etkileyen
bireysel özellikler

Kişilerarası düzey

Sosyal kimlik, destek ve rol tanımını
belirleyen kişilerarası süreçler ve aile, arkadaşlar ve akranları
kapsayan birincil gruplar

Nüfus düzeyi
Kurumsal faktörler

Tavsiye edilen davranışları kısıtlayabilecek veya teşvik
edebilecek kurallar, düzenlemeler, politikalar ve gayrı resmi
yapılar

Sosyal sermaye faktörleri

Bireyler, gruplar veya kuruluşlar arasındaki resmi veya gayrı
resmi nitelikteki sosyal ağlar ile normlar veya standartlar

Kamu politikası faktörleri

Hastalıkların önlenmesi, erken tanısı, kontrolü ve yönetimi
için sağlıklı davranışları ve uygulamaları düzenleyen veya
destekleyen yerel, eyalet düzeyindeki veya federal politikalar
ve kanunlar

Kaynak: McLeroy, Bibeau, Steckler ve Glanz’dan uyarlanmıştır (1988).

Sağlığı geliştirme programları, zaman içerisine yayılmış ve bireylerin kendi
sağlıkları hakkında bilinçli kararlar almalarına yardımcı olmaya odaklanan planlı,
organize, yapılandırılmış faaliyetler ve etkinlikler sunmaktadır. Ayrıca sağlığı
geliştirme programları; hükümet ve kuruluşlar bünyesinde çeşitli düzeylerde
politika bazındaki, çevresel, düzenleyici ve yasal değişiklikleri teşvik etmektedir.
Birbirini tamamlayan bu iki müdahale türü, imkan dahilinde sahadaki tüm bireylerin
sağlığını iyileştirecek belirli hedeflere ulaşmak üzere tasarlanmıştır ve sahadaki
bireylerin tümünün sağlığını iyileştirme potansiyeline sahiptir. Sağlığı geliştirme
programları günümüzde uygulamaya konuldukları okul, işyeri, sağlık kuruluşu
veya toplumlardaki merkezi konumlarından istifade ederek müdahalelerin bütüncül
ve sistematik bir şekilde birleştirilmesi yoluyla çocuklar, yetişkinler ve ailelere
ulaşabilecek şekilde tasarlanmaktadır.
Sağlığı geliştirmedeki planlı değişim odağı, farklı ortamlarda ve bir hastalık
veya sağlık sorununun doğal seyri içerisinde farklı aşamalarda bulunan bireylere
uygulanabilmektedir. Leavell ve Clark (1965) tarafından önerilen çerçevenin
kullanılması ile sağlığı geliştirme programları bir sağlık sorunu ile ilgili yeni vakaların
(örneğin, yaşlılar arasında düşmelerin önlenmesi, ortaokul ve lise düzeyinde tütün ve
uyuşturucu kullanımının önlenmesi veya yüksekokul öğrencileri arasında riskli alkol
tüketiminin önlenmesi) ortaya çıkmasını önleyebilmektedir.
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Sağlığı geliştirme programları, sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce, sorunun
sebebini önlemek veya insanlar dâhil olmadan gidişatını değiştirmek için eyleme
geçen programlardır. Sağlığı geliştirme, bu seviyede birincil korunma adını
almaktadır. Sağlığı geliştirme programları, sağlıksız kararlar alan ve belki de
hastalığın veya yetiyitimi erken belirtilerini gösteren bireyler arasındaki sorunlu
davranışlara müdahale edebilmektedir. Bu tür sağlığı geliştirme ikincil korunma
olarak adlandırılmaktadır. Örnek olarak tütün kullanan bireylere yönelik sigara
bırakma programları ve fazla kilolu ve hareketsiz bireyler için fiziksel aktivite ve
beslenme programları verilebilir. Sağlığı geliştirme programları kronik hastalıkları
olan bireylerin yaşamlarını da iyileştirebilmektedir (üçüncül korunma). Örnek olarak
kanserden kurtulmuş veya HIV/AIDSli bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye
yönelik programlar verilebilir. Sağlığı geliştirme programları tıp ve sağlık arasında
bir köprü görevi görmektedir ve farklı ortamlarda bireylerin sağlık ve iyilik halinin
nasıl geliştirileceğine ilişkin süregelen diyaloğun bir parçasını oluşturmaktadır.
Aşağıda sağlığı geliştirme ve hastalıkları önleme için uygulanan birincil, ikincil ve
üçüncül korunmaya yönelik stratejilere örnekler verilmektedir.
•

Temel sağlığı geliştirme ve hastalık önleme stratejileri arasında şunlar
bulunmaktadır:

•

Sağlık için faydalı, koruyucu ekolojik şartları belirlemek ve güçlendirmek,

•

Çeşitli sağlık risklerinin belirlenerek azaltılması,

•

İkinci basamak sağlığı geliştirme ve hastalık önleme stratejileri, aşağıdaki
uygulamalar aracılığıyla düşük risk faktörleri ve yüksek koruyucu faktörlere
odaklanmaktadır:

•

Belirli koruyucu davranışların belirlenmesi, benimsenmesi ve desteklenmesi

•

Mevcut sağlık sorunlarının erken teşhis edilerek azaltılması

•

Üçüncü basamak sağlığı geliştirme ve hastalık önleme stratejileri arasında
şunlar bulunmaktadır:

•

Sağlık sorunlarından etkilenen bireylerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi

•

Durumlarının kötüye gitmesinin engellenmesi, belirli rahatsızlıklardan
kaynaklanan komplikasyonların azaltılması ve riskli davranışların
tekrarlamasının önlenmesi

Sağlığı geliştirme programları, öncelikli bir nüfusta (geçmişte hedef nüfus olarak
adlandırılırdı)–ele alınan sağlık sorunu bağlamında ortak özelliklere sahip belirli
bireylerden oluşan bir gruba- uygulanmak üzere tasarlanmıştır. Programlar öncelikli
nüfuslara uygun şekilde planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilmektedir.
Başarılı bir programın temeli, belirli bir öncelikli nüfusun sağlık endişeleri,
ihtiyaçları ve istekleri hakkında bilgi toplanmasında yatmaktadır. Ayrıca sağlığı
geliştirme sürecinde insanların yaşadığı ve çalıştığı yerler olan okullar, işyerleri,
sağlık kuruluşları ve toplumların da ortaklar olarak sürece katılımının sağlanması
programları etkili kılmaktadır.
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Son olarak sağlığı geliştirme programları; ayrımcılık, ırkçılık veya kötü
muameleden yani diğer bir deyişle sağlığın sosyal belirleyicilerinden kaynaklanan
sağlık ve iyilik halindeki bozulmaların temel nedenlerinin önlenmesi ile de
ilgilenmektedir. Sağlık sorunlarının temel nedenlerinin ele alınması sıklıkla sosyal
adalet kavramı ile bağlantılı olmaktadır. Sosyal adalet, her bireyin ve grubun adil
ve eşit haklar ile sosyal, eğitimsel ve ekonomik fırsatlara eşit iştirake sahip olması
gerektiği yönündeki inançtır. Sağlığı geliştirme programları, baskı ve eşitsizliğin daha
iyi anlaşılması ile bu sorunların aşılması ve herkesin yaşam kalitesinin arttırılmasında
rol oynamaktadır.

SAĞLIĞI GELİŞTİRMENİN TARİHSEL BAĞLAMI
Kickbush ve Payne (2003) sağlıklı bireyler ile sağlıklı toplumların teşvik edilmesi
arayışında devrim niteliğindeki üç adımı keşfetmişlerdir. İlk adım temizlik
koşulları ve bulaşıcı hastalıklara odaklanılmasıdır ve bu yaklaşım on dokuzuncu
yüzyılın ortalarında ortaya çıkmıştır. İkinci adım 1974 yılında Lalonde raporunun
yayınlanması ile toplum sağlığı uygulamalarında meydana gelen değişimdir. Lalonde
raporu ile sağlıksız yaşam tarzının, sağlık hizmetlerine yetersiz erişime kıyasla
daha fazla zamansız hastalık ve erken ölümlere yol açtığına işaret eden kanıtlar
ortaya konmuştur (Lalonde, 1974). Bu rapor, sağlığı geliştirme çabaları için zemin
hazırlamıştır. Herkes için sağlığı geliştirme ile ilgili üçüncü ve en güncel adım
ise bizi, bir nüfusun sağlığını etkileyen farklı güç kombinasyonlarını belirlemeye
yönlendirmektedir.
On dokuzuncu yüzyılın ortalarında, Londralı bir hekim olan John Snow, bir
toplumda gözlenen kolera salgınının toplumun kullandığı su kaynağı ile bağlantısını
ortaya koymuştur. Toplumun su kaynağındaki tulumba kolunu kaldırarak ajanın
(kolera bakterisi) toplum üyelerini (konaklar)W enfekte etmesinin önüne geçmiştir.
Bu keşif yalnızca modern epidemiyoloji biliminin gelişimine önayak olmakla
kalmamış, aynı zamanda devletlerin bulaşıcı hastalıklara eğilme ihtiyacının farkına
varmasına da yardımcı olmuştur. Başlangıçta devletlerin çabaları, karantina
düzenlemeleri uygulanması suretiyle bulaşıcı hastalıkların sınırlar arası geçişini
önlemeye odaklanmıştır (Fidler, 2003); daha sonra ise toplum düzeyinde hijyen ve
kentsel altyapıya ilişkin yeni kurallar ve düzenlemeler uygulamaya konmuştur.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Yeni Düzen (New Deal) planının doğal bir sonucu
olarak ülke çapında su ve kanalizasyon sistemleri inşa edilmiştir. 1940’lı yıllara
gelindiğinde düzenlemelerin kapsamı et ve süt ürünleri, zührevi hastalıkların kontrol
altına alınması ile anne çocuk sağlığı ve çocukluk aşılarını da içerecek şekilde
genişlemiştir (Perdue, Gostin, & Stone, 2003).
Bulaşıcı hastalıklar ile mücadelede çevresel desteklerin (örneğin, içme suyu ve
aşılar) sağlanmaya başlanması ile bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölümlerde
azalma meydana gelmiştir. Hem bizim ulusumuzdaki hem de dünyanın farklı
yerlerindeki insanların çoğu önceki yüzyılda yaşamış olanlara kıyasla daha uzun



SAĞLIĞI GELİŞTİRMENİN TARİHSEL BAĞLAMI

9

yaşamaktadır ve daha yüksek bir yaşam kalitesi ile daha iyi bir sağlığa sahiptir.
Yirminci yüzyılın sonlarında yeni bulaşıcı hastalıklar (HIV/AIDS, kuş gribi,
metisiline dirençli S.aureus) ortaya çıkmış olmasına ve halen sağlık çalışanlarının
ilgisini gerektirmesine rağmen yirminci yüzyılın son çeyreğinde sağlığı geliştirme
çalışmalarının odağı, başlıca hastalık ve ölüm nedeni olan kronik hastalıklar ve yeti
yitimlerinin önlenmesi ve tedavisine kaymıştır. 1974 yılında Lalonde raporunda
sağlık için yaşam tarzının, insan biyolojisi veya genetik özellikler, çevresel toksinler
veya uygun sağlık hizmetlerine erişimden daha belirleyici olduğunun belirtilmesi, bu
değişimi kısmen teşvik etmiştir. Kişinin yaşam tarzının –özellikle bireylerce seçilen
sağlık açısından riskli davranışların– erken hastalık ve ölümlerin yüzde ellisinden
sorumlu olabileceği tahmin edilmiştir. Yüksek riskli davranışlar (tütün kullanımı,
kötü beslenme ve hareketsiz yaşam tarzı) yerine tütün kullanımından kaçınma, yağ
ve kalori bakımından zengin olmayan bir beslenme tarzını seçme ve düzenli fiziksel
aktivite yapma gibi sağlıklı davranışların benimsenmesi sayesinde kalp hastalığı,
diyabet ve kanser de dâhil olmak üzere çeşitli kronik hastalıkların gelişiminin
önlenebileceği belirtilmiştir (Breslow, 1999). Kişinin yaşam tarzının hastalığın esas
belirtileri bakımından öneminin vurgulanması yoluyla hastalıkların sebeplerine
ilişkin anlayışta bir değişiklik yaratılmış; sağlık durumu, yalnızca küratif tedaviler
ile sağlığı geri kazandıran hekimlerin değil aynı zamanda seçtiği yaşam tarzı ile
hastalıkların önlenmesinde önemli bir rol üstlenen bireylerin de sorumluluğu haline
getirilmiştir.
Lalonde raporu, Sağlığı Geliştirmeye yönelik Ottawa Bildirgesinin (Dünya
Sağlık Örgütü, 1986) ortaya çıktığı Dünya Sağlık Örgütü toplantısına temel teşkil
ederek üçüncü ve en güncel değişimin de zeminini hazırlamıştır. Bu önemli rapor,
sağlığı geliştirmenin değerinin uluslararası düzeyde anlaşılması bakımından bir
dönüm noktasıdır. Raporda sağlığı geliştirme için beş stratejiden (eylemden)
bahsedilmektedir:
•

Sağlıklı halk politikası oluşturulması

•

Kişisel becerilerin geliştirilmesi

•

Toplum eylemlerinin güçlendirilmesi

•

Destekleyici çevrelerin yaratılması

•

Sağlık hizmetlerinin yeniden yönlendirilmesi

Amerika Birleşik Devletleri’nde Lalonde Raporu, erken ölümlerin azaltılmasına
yönelik ulusal hedeflerin belirlendiği Sağlıklı Halk: Sağlığı geliştirme ile Hastalıkların
Önlenmesi hakkında Sağlık Bakanlığı Raporu (‘Surgeon General’ raporu) için temel
teşkil etmiştir (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 1979). Sağlıklı Halk bir
sonraki bölümde ele alınmaktadır.
1997 yılında Jakarta Bildirgesi “Sağlığı Geliştirmeyi 21. Yüzyıla Taşımak”
(Dünya Sağlık Örgütü, 1997), Ottawa Bildirgesinin stratejilerini sadeleştirmiş ve bu
stratejilere yenilerini eklemiştir. Bu kapsamda aşağıdaki öncelikler belirlenmiştir:
•

Sağlığa yönelik sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi,
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•

Tüm sektörlerde sağlık gelişmelerinin sağlanması için yatırımların arttırılması,

•

Sağlık için ortaklıkların sağlamlaştırılması ve genişletilmesi,

•

Toplum kapasitesinin arttırılması ve bireylerin güçlendirilmesi,

•

Sağlığı geliştirme için altyapının sağlanması.

Jakarta Bildirgesi, insanların günlük faaliyetlerini yürüttüğü, çevresel, örgütsel
ve kişisel faktörlerin etkileşimi sonucunda sağlık ve iyilik halinin etkilendiği bir yer
veya sosyal bağlam olarak sağlık ortamı kavramına yeni bir önem atfetmiştir. Sağlık
programları, yalnızca toplum veya okulların ilgi alanı olmaktan çıkmıştır. Farklı
yerlerde çalışan insanlara ulaşılması, insanların sağlık hizmetlerine erişimlerinin
sağlanması yoluyla ve farklı ortamlar arasındaki etkileşim aracılığıyla sağlığı
geliştirmede çok çeşitli ortamlardan yararlanılmaya başlanmıştır. En önemlisi artık
okullar ve toplumların yanı sıra işyerleri ve sağlık kuruluşları da sağlığı geliştirme
faaliyetlerinin yürütülmesi gereken yerler olarak görülmeye başlanmıştır (Dünya
Sağlık Örgütü, 1998).
Sağlığı geliştirme bağlamında meydana gelen güncel dönüşüm kapsamında
oldukça fazla yol kat edilmiştir. İlerleme sağlanan başlık ve kavramların çoğu
elinizdeki metinde ele alınmaktadır. Söz konusu alanlar arasında sağlık ortaklıkları,
sağlık sonuçları, risk faktörleri, savunuculuk, sağlık göstergeleri, sağlık durumu ve
sağlık iletişimi ile yoksulluk ve hakkaniyet yer almaktadır. Yapılan çalışmaların
geniş bir bölümü, Kanada Sağlığı Geliştirme Merkezinin yaşam kalitesi modelinde
görülebilmektedir. Söz konusu modelde sağlığı geliştirme, yaşam kalitesi ile ilişkili
olarak kavramsallaştırılmaktadır (Tablo 1.2). Modelde gelişimsel engelliliğe sahip
kesim temel alınsa da kullanılan kavramlar diğer bireyler ve nüfuslar için de
geçerlidir. Yaşam kalitesi, bireyin yaşamından ne derecede zevk alabildiği olarak
tanımlanır. Modelde kullanılan yaşam kalitesi tanımı ise varlık, aidiyet ve dönüşüm
şeklinde üç ana temada gruplanmış dokuz yaşam dönemine dayanmaktadır (Raeburn
& Rootman, 2007).
Günümüzde sağlığı geliştirme, sağlık alanları içerisinde çeşitli bireysel ve
çevresel değişimler aracılığıyla sağlıkla ilişkili yaşam tarzı ve yaşam koşullarının
planlı şekilde değişimini kapsayan uzmanlaşmış bir alandır. Şekil 1.1’de bireylere
yönelik stratejiler ile tüm nüfusu hedefleyen stratejiler arasındaki dinamik etkileşim
gösterilmektedir. Aslında, nüfus bireylerden oluştuğu için nüfus ile birey arasındaki
ayrım yapaydır. Ne var ki, bilgi ve becerilerde değişiklikler yaratılması suretiyle
toplum temelli veya çevresel stratejilerin uygulamaya konması için belirli sağlığı
geliştirme stratejilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bir nüfus içinde en hızlı davranışsal
değişikliklerin düzenleyici eylemler ve yasama eylemleri yoluyla meydana geldiği
tartışmasız doğrudur; ancak bu eylemler, uygulanması en zor eylemlerdir. Bu
eylemlerin değerini ve sağlık faydalarını anlayan yeterli sayıda bireyin desteği
olmadığı ve bireyler, kanun yapıcılar ile irtibata geçerek planlanan kanuni
düzenlemeler için onların desteğine başvurmadığı sürece başarıya ulaşmak mümkün
değildir.
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Sağlığı Geliştirme Merkezinin Yaşam Kalitesi
Modeli

Varlık

Kişinin kim olduğu

Fiziksel varlık

•
•
•
•
•
•

Fiziksel sağlık
Kişisel hijyen
Beslenme
Egzersiz
Kendine bakma ve giyiniş
Genel fiziksel görünüş

Psikolojik varlık

•
•
•
•

Akıl sağlığı ve uyum
Biliş
Hisler
Öz-saygı, öz-kavram ve öz-kontrol

Manevi varlık

• Kişisel değerler
• Kişisel davranış standardı
• Manevi inançlar

Aidiyet

Kişinin çevresi ile bağlantıları

Fiziksel Aidiyet

•
•
•
•

Ev
İşyeri
Okul
Mahalle, toplum

Sosyal Aidiyet

•
•
•
•

Aile
Arkadaşlar
İş arkadaşları
Mahalle, toplum

Toplumsal Aidiyet

•
•
•
•
•
•

Yeterli gelir
Sağlık ve sosyal hizmetler
İstihdam
Eğitim programları
Sosyal programlar
Toplum etkinlikleri ve faaliyetleri

Dönüşüm

Kişisel hedefler, umutlar ve arzulara ulaşma

Pratik bağlamda dönüşüm

•
•
•
•

Dinlence bağlamında
dönüşüm

• Eğlenme ve stres azaltımını teşvik eden
faaliyetler
• Bilgi ve becerilerin gelişmesini teşvik eden
faaliyetler
• Değişime adapte olma

Büyüme bağlamında
dönüşüm

Ev içi faaliyetler
Ücretli iş
Okul veya gönüllü faaliyetler
Sağlık ihtiyaçları ve sosyal ihtiyaçları karşılama

Kaynak: Toronto Üniversitesi, Sağlığı Geliştirme Merkezi, Yaşam Kalitesi Araştırma Birimi. (b.t.).
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ŞEKİL 1.1

Sağlığı Geliştirme Etkileşimleri

SAĞLIĞI GELİŞTİRME
Çeşitli bireysel ve çevresel değişimler aracılığıyla sağlıkla ilişkili
yaşam tarzı ve yaşam koşullarının planlı değişimi

Nüfus Düzeyi

Bireysel Düzey
Davranışsal seçimler
Yaşam tarzları

Yaşam koşulları
Fiziksel ve
psikososyal
çevreler

Sağlık Eğitimi

Siyasi Eylem

Sosyal Pazarlama
Kitle İletişimi

Toplum Kuruluşu
Toplum Gelişimi

Bireylerin, Ailelerin, Okulların, İşyerlerinin,
Sağlık Kuruluşlarının ve Toplumların
Sağlık ve İyilik Halinde Gelişme
Kaynak: O’Neill & Stirling’den uyarlanmıştır, 2007.

SAĞLIKLI HALK: SAĞLIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN ULUSAL
KAMU - ÖZEL SEKTÖR ORTAKLIĞI
Amerika Birleşik Devletleri’nde Lalonde raporu, erken ölümlerin önlenmesine
yönelik ulusal hedeflerin belirlendiği Sağlıklı Halk: Sağlığı Geliştirme ile
Hastalıkların Önlenmesi hakkında Sağlık Bakanlığı Raporu (‘Surgeon General’
raporu) için temel teşkil etmiştir (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 1979).
Bu raporun ardından 1980 yılında Sağlığı Geliştirme/Hastalıkları Önleme: Ulusal
Hedefler yayınlanmış (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 1980) ve bu
raporda takip eden on yıl içerisinde ulus için 226 sağlık hedefi ortaya konmuştur.
O dönemde rapor, ulusal düzey, eyalet düzeyi ve yerel düzeyde hem kamu hem
de özel sektördeki sağlık çalışanlarının –kamudaki bilim adamlarının yanı sıra
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sağlık uygulayıcıları ve akademisyenlerin- katıldığı kapsamlı bir istişare süreci
ile oluşturulmuş olması bakımından eşsiz bir rapordur. Bu girişim kapsamında
raporun, eyaletler ve yerel toplumlar tarafından sağlığı geliştirme çabalarının odağını
belirlemek ve onlara rehberlik etmek üzere ve kaydettikleri ilerlemeleri izlemek ve
takip etmek için kullanılması istenmiştir. ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı,
1980 yılından bu yana her on yılda bir aynı kamu-özel ortaklığını oluşturmuş ve
federal kurumlar, yerel düzeydeki ve eyalet düzeyindeki sağlık birimleri ve devletin
tüm düzeylerindeki uygulayıcılar, akademisyenler ve sağlık çalışanlarının yürüttüğü
sağlığı geliştirme faaliyetlerine rehberlik ederek onları yönlendirecek kapsayıcı amaç
ve hedefleri sunan Sağlıklı Halk raporunun güncellenmiş versiyonunu yayınlamıştır.
2020 Sağlıklı Halk girişiminin misyonu (2020 için Ulusal Sağlığı Geliştirme ve
Hastalıkları Önleme Hedeflerine yönelik Bakanlık Danışma Kurulu, 2009) şudur:
•
•
•
•

•

Ulusal düzeyde sağlığı iyileştirme alanındaki önceliklerin belirlenmesi,
Halkın; sağlık, hastalık ve yeti yitiminin belirleyicileri ile sağlıkla ilgili
konularda ilerleme fırsatlarına ilişkin farkındalık ve anlayışının arttırılması,
Ulusal düzey, eyalet düzeyi ve yerel düzeyde uygulanması mümkün, ölçülebilir
amaç ve hedeflerin belirlenmesi,
Çeşitli sektörlerin, mevcut en iyi kanıt ve bilgilerden yararlanılması suretiyle
politikaları güçlendirmek ve uygulamaları geliştirmek için harekete geçmesinin
sağlanması,
Kritik araştırma, değerlendirme ve veri toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi.

2020 girişiminin vizyonu, herkesin uzun ve sağlıklı yaşamlar sürdüğü bir
toplumdur. 2020’ye kadarki on yıl içerisinde ulaşılması hedeflenen belirli amaçlar
şunlardır:
•
•
•
•

Önlenebilir hastalık, engellilik, yaralanma ve erken ölümlerin ortadan
kaldırılması.
Sağlıkta hakkaniyetin sağlanması, eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve tüm
grupların sağlığının iyileştirilmesi.
Herkes için iyi sağlığı teşvik eden sosyal ve fiziksel ortamların yaratılması.
Yaşamın her aşamasında sağlıklı gelişim ve sağlıklı davranışların teşvik
edilmesi.

Sağlıklı Halk girişimi, sağlığı geliştirme programlarının planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesinde ulusal veri ve kaynaklara erişim sağlaması bakımından
değerlidir. Girişimde çok geniş bir yelpazedeki sağlık ve hastalık konuları ele
alındığından sağlığı geliştirme programı personeli genellikle yönelmeyi planladığı
hedeflere benzer hedefler bulabilmektedir. Sağlıklı Halk bilgilerinin kullanılması,
program personelinin kendi program verilerini ulusal veriler ile karşılaştırmasına ve
ulusal hedeflere ulaşılması için ulusal düzeyde oluşturulmuş kaynakları kullanmasına
imkân tanımaktadır.
Kendisinden önceki girişimler gibi Sağlıklı Halk 2020 girişimi de ulusal ve diğer
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birçok sağlığı geliştirme program alanlarında sürmekte olan çabaları yansıtmaktadır
(bakınız Şekil 1.2). Federal halk sağlığı kurumlarının programlama girişimlerinde
bulunmasının yanı sıra eyalet düzeyindeki ve yerel sağlık birimlerine; risk faktörleri,
hastalıklar ve rahatsızlıklar ile sağlık ortamlarında bireylerin sağlığını etkileyen
sağlığın belirleyicilerini ele almaları için bir çerçeve sunacaktır. Ayrıca diğer
birçok ulusal hükümet dışı sağlık ve eğitim kuruluşları, hayır kuruluşları ve kamu
üniversiteleri ile özel üniversiteler, kendi sağlık programlarının yönünü belirlerken
Sağlıklı Halk 2020 hedeflerine başvuracaktır. İçinde bulunduğumuz on yıldaki
girişim; işletmeler, inanç temelli kuruluşlar gibi geleneksel olmayan sektörler, eyalet
düzeyinde ve yerel düzeyde seçilmiş görevliler, politika kuruluşları, sağlık kuruluşları
ve faaliyetleri sağlık açısından önemli sonuçlar doğuran diğer tüm tarafların sürece
katılımını sağlamayı da amaçlamaktadır. Sağlığı geliştirme yalnızca halk sağlığı
çalışanları tarafından yürütülecek bir faaliyet değildir; geleneksel ve geleneksel
olmayan ortakların da işbirliğini gerektiren hummalı bir çalışmadır. Bunun nedeni,
hastalığın temel faktörlerine ilişkin anlayışın, sağlığın sosyal belirleyicilerini de
içine alacak şekilde genişlemiş olmasıdır (2020 için Ulusal Sağlığı Geliştirme ve
Hastalıkları Önlemeye yönelik Bakanlık Danışma Kurulu, 2009).

ŞEKİL 1.2

Sağlıklı Halk 2020’nin Kapsayıcı Hedeflerine
Ulaşmaya Yönelik Eylem Modeli
Sağlığın Belirleyicileri
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Ölçme, izleme,
değerlendirme ve yayma

Sonuçlar
• Davranışsal sonuçlar
• Belirli risk
faktörleri,
hastalıklar
ve durumlar
• Sakatlıklar
• İyilik hali ve
sağlıkla ilgili
yaşam kalitesi
• Sağlıkta hakkaniyet
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SAĞLIK EĞİTİMİ VE SAĞLIĞI GELİŞTİRME
Sağlığı geliştirmenin kökleri sağlık eğitimine dayanmaktadır (Chen, 2001).
Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık eğitimi yüz yıldan daha uzun süredir
varlığını sürdürmektedir. İlk akademik programlar, okullarda çalışmak üzere sağlık
eğiticilerinin eğitilmesine odaklanmıştır; ancak toplumlarda faaliyet gösteren sağlık
eğiticilerinin rolü 1940lı ve 1950li yıllarda gitgide popülerliğini arttırmıştır. Sağlık
eğitimi, sağlığı destekleyici gönüllü eylemleri kolaylaştıracak çeşitli öğrenme
tecrübelerini teşvik etmektedir (Green, Kreuter, Deeds & Partridge, 1980). Bu eğitim
tecrübeleri, sağlık durumunu değiştirebilecek yeni bilgilerin edinilmesi, tutumların
değiştirilmesi ve yeni beceri ve davranışların kazanılması ve uygulanmasını
kolaylaştırmaktadır. Bireyler, gruplar veya genel nüfus kapsamında değişiklikler
yaratmayı amaçlayan eğitim stratejileri, bireysel (birebir) veya grup eğitimi halinde
veya interaktif medya aracılığıyla uygulanmaktadır. Kullanılabilecek kitle iletişim
stratejileri arasında kamu hizmeti duyuruları, internet seminerleri, sosyal pazarlama
teknikleri ve kısa mesajlardan bloglara diğer yeni stratejiler bulunmaktadır.
Bir disiplin olarak sağlık eğitimi, ayrı bir bilgi kaynağına, etik kurallara, beceriye
dayalı yetkinliklere, sıkı bir kalite güvencesi sistemine ve sağlık eğitimi uzmanları
için belgelendirme sistemine sahiptir (Livingood & Auld, 2001). Sağlık eğitimi
alanında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim sunan yaklaşık 250
mesleki hazırlık programı bulunmaktadır. Sağlık eğitimi, sıkı ve bilimsel bir rol
ayrımının yapıldığı ilk disiplinlerden biridir ve bu sürecin sonunda sağlık eğitimi
uygulamasında onaylı yetkinlikler ortaya çıkmıştır. Sağlık eğiticiliği mesleği, ABD
Çalışma Bakanlığı tarafından tanınmakta ve izlenmektedir; 2006 yılında işgücünde
62.000 sağlık eğiticisi bulunduğu tahmin edilmekte idi (ABD Çalışma Bakanlığı,
Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2008). Okullar ve işyerlerinde çalışan sağlık eğiticileri
de eklendiğinde rakam daha da artmaktadır. Çalışma İstatistikleri Bürosu, sağlık
eğiticisi istihdamının 2006 ve 2016 yılları arasında yüzde 26 oranında büyümesinin
beklendiğini ve bu büyümenin tüm meslekler için ortalama büyümenin üzerinde
olduğunu belirtmektedir. “Büyüme, yükselen sağlık hizmetleri maliyetinden
ve nitelikli sağlık eğiticilerine duyulan ihtiyacın daha fazla anlaşılmasından
kaynaklanacaktır” (ABD Çalışma Bakanlığı, Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2008).
Sağlığı geliştirme, iki eylem seviyesinin birleşimi olarak tanımlanmaktadır: (1)
sağlık eğitimi ve (2) sağlıklı yaşam koşullarını destekleyen çevresel eylemler (Green
& Kreuter, 1999). Çevresel eylemler, kuruluşlardaki ve daha geniş toplumdaki
nüfusları hedef almaktadır. Bu çevresel stratejiler ve müdahaleler arasında birey
gruplarının sağlığını iyileştirebilecek siyasi, ekonomik, sosyal, örgütsel, düzenleyici
ve kanuni değişiklikler yer almaktadır (bakınız Tablo 1.3). Daha önce de belirtildiği
üzere Dünya Sağlık Örgütü (1997) tarafından belirlenen sağlığı geliştirme
programlarının öncelikleri; sağlık için sosyal sorumluluğun teşvik edilmesi,
bireylerin güçlendirilmesi ve toplum kapasitesinin arttırılmasıdır. Bunun için toplum
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içerisindeki sağlık ortaklıkların güçlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi, sağlığı
geliştirme için gerekli altyapının sağlanması ve tüm sektörlerde sağlık gelişmelerine
yapılan yatırımların arttırılması gerekmektedir. Sağlığı geliştirmede hem kişisel
düzeyde hem de nüfus düzeyinde tamamlayıcı stratejilerden yararlanılmaktadır
(bakınız Tablo 1.3). Geçmişte sağlık eğitimi, çevresel eylemleri de içine alacak kadar
kapsamlı bir terim olarak kullanılmakta idi. Bu yöntemler artık sağlığı geliştirme
teriminin kapsamında yer almaktadır ve iki terim arasındaki ayrımın vurgulanması
açısından sağlık eğitiminin tanımı daha dar kapsamlıdır.
2008 yılında düzenlenen Galway Uzlaşı Konferansı, sağlığı geliştirme ve
sağlık eğitimi uzmanlarının mesleki hazırlık ve pratiği için gerekli temel yetkinlik
alanlarına ilişkin küresel çapta bilgi alışverişini ve anlayışını teşvik etmiştir.
Konferans, kilit liderlerin bir araya gelerek sağlığı geliştirme için gerekli temel
yetkinlik alanlarının, eğitim, öğretim ve pratikte kaliteyi sağlayabilecek sistemlerin
belirlenmesini amaçlayan bir tartışma platformu olarak tasarlanmıştır. İşgücü
kapasitesinin arttırılmasına ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi ve bir standartlar
dizisinin oluşturulması, gelecekte çeşitli paydaşlar ve ortaklar tarafından geliştirilecek
stratejik eylem planları için kritik bir temel teşkil etmektedir.
Galway Uzlaşı Konferansı Bildirgesinde sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi
terimleri çoğu kez birbiri yerine kullanılmaktadır; ancak ülke veya bağlama dayalı
olarak iki terimin anlamları birbirinden farklı olabilmektedir.

TABLO 1.3 Sağlığı Geliştirme Programlarının Bileşenleri
Sağlık Eğitimi ile Gelişen

Çevresel Eylemler ile Teşvik Edilen

• Sağlık bilgisi

• Savunuculuk

• Sağlık tutumları

• Çevresel değişim

• Sağlık becerileri

• Mevzuat

• Sağlık davranışları

• Direktifler, düzenlemeler

• Sağlık göstergeleri

• Kaynak geliştirme

• Sağlık durumu

• Sosyal destek
• Mali destek
• Toplum gelişimi
• Örgütsel gelişim
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Bu metinde sağlığı geliştirme terimi, Ottawa Bildirgesi’ndeki anlamıyla
kullanılmaktadır: “insanların kendi sağlıkları ve sağlık belirleyicileri üzerindeki
kontrollerini arttırmalarını sağlama ve bu sayede sağlıklarını iyileştirme sürecidir”
(Dünya Sağlık Örgütü, 1986). Bu nedenle, sağlığı geliştirme halkın sağlığına katkı
sağlanmasında önemli bir role sahiptir. Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi, birey
düzeyinde, toplum düzeyinde ve sosyal düzeyde birbirini tamamlar nitelikteki
birçok eylemi düzenlemektedir. Galway Uzlaşı Konferansı Bildirgesinde şu fikir
vurgulanmaktadır: Sağlığı geliştirme, dünyanın birçok bölgesinde tanınan bir alan
olarak var olsa da siyasi iradenin ve kaynakların yetersiz olması nedeniyle gelişiminin
olumsuz olarak etkilendiği diğer bölgelerde daha yeni ortaya çıkmaktadır. Sağlığı
geliştirme birçok düzeyde uygulanmakta ve topluma eşsiz katkılar sağlamaktadır;
disiplinler arası teoriler ve yaklaşımların entegre edilmesini gerektiren eşsiz
yetkinlikler ve beceriler dizisi ile karakterizedir (Allegrante, ve arkadaşları 2009).
Sağlığı geliştirme sürecine bir dizi temel değer ve prensip rehberlik etmektedir.
Bu değer ve prensipler, sağlığı geliştirme alanındaki uygulamalar için ortak bir temel
teşkil eden ruh halini oluşturmaktadır. Söz konusu değer ve prensipler arasında
sağlığın kültürel, ekonomik ve sosyal belirleyicilerinin de dikkate alındığı ekolojik
sağlık perspektifi; hakkaniyet, sivil toplum ve sosyal adalete bağlılık; kültürel
çeşitlilik ve duyarlılığa saygı; sürdürülebilir kalkınmaya bağlılık; ihtiyaçların tespiti,
önceliklerin belirlenmesi ve ihtiyaçları karşılayacak pratik ve uygulanabilir sağlığı
geliştirme çözümlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecine
nüfusun katılımını sağlayan katılımcı bir yaklaşım yer almaktadır.
Galway Uzlaşı Konferansı Bildirgesinde öncelikle temel yetkinlikler alanlarına
odaklanılmaktadır. Sağlığı geliştirme uygulamalarına katılmak için sahip olunması
gereken yetkinlikler aşağıda gösterildiği üzere sekiz alanda gruplandırılmaktadır.
Bu alanlar, etkili sağlığı geliştirme programlarının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi için gerekli kilit beceri alanlarını temsil etmektedir (Allegrante ve
arkadaşları) 2009). Metinde bu alanların tümüne değinilmektedir.
1.

Değişimi harekete geçirmek— Değişimi sağlama ve bireyler ile toplumların
sağlıklarını iyileştirmeleri için güçlendirilmesi.

2.

Liderlik— Sağlıklı kamu politikasının geliştirilmesi için stratejik yön
sağlanması, sağlığı geliştirme için kaynakların seferber edilmesi ve yönetilmesi
ile kapasite oluşturulması.

3.

Değerlendirme— Toplum ve sistemlerin ihtiyaçları ve varlıkların
değerlendirilmesi suretiyle sağlığı teşvik eden veya tehlikeye düşüren
davranışsal, kültürel, sosyal, çevresel ve örgütsel belirleyicilerin tespiti ve
analizi.

4.

Planlama— İhtiyaç ve varlık değerlendirmesine uygun olarak ölçülebilir hedef
ve amaçların oluşturulması ve teori, kanıt ve uygulamadan edinilen bilgilere
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dayalı stratejilerin belirlenmesi.
5.

Uygulama— Etkili ve etkin, kültürel açıdan duyarlı ve etik stratejiler
uygulayarak sağlık alanında, insan kaynakları ve maddi kaynakların yönetimi
de dâhil olmak üzere mümkün olan en büyük ilerlemeyi sağlamak.

6.

Değerlendirme— Sağlığı geliştirme programları ve politikalarının etkililiğinin
belirlenmesi. Bu kapsamda, program kapsamındaki gelişmelerin, programın
sürdürülebilirliğinin ve yaygınlaşmasının desteklenmesi için uygun
değerlendirme ve araştırma yöntemlerinin kullanılması yer almaktadır.

7.

Savunuculuk— Bireyler ve toplumların sağlık ve iyilik halinin geliştirilmesi ve
kapasiteleri arttırılarak hem sağlıklarını iyileştirecek hem de toplum varlıklarını
güçlendirecek eylemlerde bulunmalarının sağlanması için bireyler ve toplumlar
ile birlikte ve onlar adına savunuculuk yapılması.

8.

Ortaklıklar— Farklı disiplinler, sektörler ve ortaklar ile işbirliği içerisinde
çalışarak sağlığı geliştirme programları ve politikalarının etki ve
sürdürülebilirliğinin arttırılması.

SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARININ UYGULANDIĞI
ORTAMLAR
Bu bölümün başlarında Jakarta Bildirgesinin etkisine değinmiş; bu bildirgede,
insanların günlük faaliyetlerini yürüttüğü ve çevresel, örgütsel ve kişisel faktörlerin
etkileşimi sonucunda sağlık ve iyilik halini etkileyen bir yer veya sosyal bağlam
olarak sağlık ortamı kavramına yeni bir önem atfedildiğini belirtmiştik. Sağlık,
farklı ortamlarda çalışan insanlar ile etkileşim, kişilerin ortamları sağlık hizmetlerine
erişim için kullanmaları ve farklı ortamlar arasındaki etkileşim yoluyla teşvik
edilmektedir. Özellikle okullar, toplumlar, işyerleri ve sağlık kuruluşları, sağlığı
geliştirme programlarının yeni uygulanmaya başlandığı yerlerdir. (Dünya Sağlık
Örgütü, 1998) ve bu metinde sağlığı geliştirme programlarının uygulandığı bu dört
ortama odaklanılmaktadır. Sağlığı geliştirme programları belirli sahalara özel olarak
planlanmakta, uygulanmakta ve değerlendirilmekte olup söz konusu sahanın çevresi
ve sahada bulunan bireylerin kendine özgü özelliklerini yansıtmaktadır.

Okullar
Okullar; sağlıklı çocuklar, ergenler ve genç yetişkinlerin büyümesi ve gelişmesi
için merkezi öneme sahiptir. Okul ortamı; kreş, okul öncesi, anaokulu, ilkokul,
ortaokul ve liseyi, iki yıllık ve dört yıllık yüksekokul, üniversiteleri ve meslekiteknik programlarını kapsamaktadır. Gençler zamanlarının çoğunu okulda
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geçirmektedir. Ortaokul seviyesinin üzerindeki okullarda gitgide daha fazla sayıda
geleneksel olmayan öğrenciler bulunmaktadır (örneğin, kariyerini değiştirmek
isteyen yetişkinler veya kendini geliştirmek isteyen emekliler). Öğrenme ile sağlık
arasındaki ilişki belgeler ile kanıtlanmıştır. Liseden mezun olma, yaşam süresinde altı
ila dokuz yıllık bir uzama ile ilişkilidir (Wong, Shapiro, Boscardin, & Ettner, 2002).
Tüm öğrencilerin lise mezunu olması halinde Medicaid ve sigortası bulunmayan
kişilerin sağlık hizmeti harcamalarında yıllık olarak 17 milyon Dolarlık bir tasarruf
sağlanacağı belirtilmektedir (Mükemmel Eğitim Birliği, 2006).

İşyerleri
İşyerleri, insanların çalıştığı yerlerdir—işletmeler ve endüstri kuruluşları (küçük,
büyük ve çokuluslu) ve resmi kurumlar (yerel, eyalet düzeyinde ve federal). İşverenler,
çalışanların sağlık uygulamalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesinin mali açıdan
olumlu sonuçlar verdiğini keşfetmişlerdir. İşverenler, hem kendi inisiyatifleri ile hem
de İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresince getirilen federal düzenlemeler uyarınca güvenli ve
uyuşturucudan arınmış işyerlerinin oluşturulmasında aktif rol almışlardır. İşverenler,
sigara içme, yetersiz fiziksel aktivite ve kötü beslenme alışkanlıklarının çalışanların
sağlığını ve verimliliğini olumsuz yönde etkilediğinin farkına vardıklarından
çalışanlarına yönelik çeşitli işyerinde sağlığı geliştirme programları uygulamaya
başlamışlardır. Bu programların çalışan sağlığını iyileştirdiği, verimliliği arttırdığı ve
işverenlere önemli bir yatırım geri dönüşü sağladığı gösterilmiştir (O’Donnell, 2002;
Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü, 2009).

Sağlık Kuruluşları
Sağlık kuruluşları; hastalık, yaralanma ve engelliliğin etkisini ve yükünü hafifletmek
ve bireylerin sağlık ve fonksiyonlarını iyileştirmek için hizmet ve tedavi sunmaktadır.
Sağlık uygulayıcıları; yerel hastaneler, uzmanlık hastaneleri, toplum sağlığı
merkezleri, hekimlerin muayenehaneleri, klinikler, rehabilitasyon merkezleri, özel
bakımevleri ve uzun süreli ikamet sağlayan bakımevleri ile evde sağlık kuruluşları
ve diğer sağlıkla ilgili kuruluşlarda bireyler ile birlikte çalışmaktadır. Geleneksel
olarak sağlık kuruluşları, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük endüstrilerden
biri olan ve 13.5 milyon kişiye istihdam sağlayan sağlık endüstrisinin bir parçası
olarak görülmektedir. Amerika Çalışma Bakanlığı, en hızlı büyüyeceği öngörülen
yirmi meslekten sekizinin sağlık alanında olduğunu bildirmektedir. Sağlık alanında,
2004-2014 yılları arasında yeni ücretli ve maaşlı işler yaratılacaktır (yaklaşık
yüzde 27 veya 3.6 milyon). Sağlık endüstrisini oluşturan yaklaşık 545.000 sağlık
kuruluşu; boyut, kadro ve teşkilatlanma yapısı bakımından birbirinden büyük oranda
farklıdır. Sağlık kuruluşlarının yaklaşık yüzde 76’sı hekim, dişçi veya diğer sağlık
uygulayıcılarının muayenehaneleridir. Hastaneler sağlık kuruluşlarının yalnızca
yüzde 2’sini teşkil etmesine rağmen tüm sağlık çalışanlarının yüzde 40’ı hastanelerde
istihdam edilmektedir. Sağlığı geliştirme programlarının tedavi merkezlerinde yeri
yokmuş gibi görünse de, aslında, hastalıkla ilişkili olumsuz sonuçların azaltılmasına
yönelik çalışmaların çoğu bu gibi tesislerde yapılmaktadır.
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Toplumlar
Toplumlar, genellikle insanların yaşadığı yerler –örneğin, mahalleler, kasabalar,
köyler, şehirler ve dış mahalleler- olarak tanımlanmaktadır. Ancak toplumlar yalnızca
fiziksel ortamlardan ibaret değildir; ayrıca ortak bir amaç için bir araya gelen insan
gruplarına da toplum adı verilmektedir. Bu insanların birbirine yakın mesafelerde
yaşıyor olmaları gerekmemektedir. İnsanlar aynı anda farklı toplulukların üyeleridir.
(aileler, kültürel veya ırksal gruplar, inanç örgütleri, spor takımının taraftarları, belirli
bir hobiye meraklı kişiler, motosikletçiler, açlığa karşı farkındalık grupları, çevre
örgütleri, hayvan hakları grupları ve benzeri). Bu topluluk grupları genellikle kendi
fiziksel ortamlarına sahiptir (örneğin, toplum rekreasyon merkezleri, golf, yüzme
veya tenis kulüpleri; ibadethaneler, kiliseler ve camiler veya parklar). Söz konusu
ilgi gruplarının hepsi toplumların bünyesindedir ve toplumların bir parçasıdır, ama
aynı zamanda kendi içinde birer toplumdur. Sağlığı geliştirme programları sıklıkla
hem insanların yaşadığı mahallenin fiziksel ortamındaki kişilere hem de bireylerin
oluşturduğu ve toplum olarak tanımladığı ilgi gruplarına ulaşmaya çalışmaktadır.
Bir toplum içerisindeki yerel sağlık birimi ve toplum sağlığı kuruluşları, toplum
içerisindeki tüm nüfusların sağlığını iyileştirmek, yaşam süresini uzatmak ve yaşam
kalitesini arttırmak için çalışmaktadır. Yerel ve eyalet düzeyindeki sağlık birimleri,
devletin; sıhhi temizlik, hastalık denetimi, çevresel riskler (örneğin kurşun veya asbest
zehirlenmesi) ve ekolojik riskler (örneğin ozon tabakasının zarar görmesi veya hava
ve su kirliliği) gibi meseleleri ele alarak sağlıklı yaşam tarzını destekleme ve sağlığı
destekleyen çevreler oluşturma çabalarının bir parçasıdır. Yerel sağlık birimindeki
personel; halk sağlığı hekimleri, hemşireler, halk sağlığı eğiticileri, toplum sağlığı
çalışanları, epidemiyologlar, sağlık memurları ve biyoistatistikçiler gibi toplumda
sağlığı geliştirmekten sorumlu çok çeşitli çalışanları kapsamaktadır.
Toplum sağlığı kuruluşları, yerel toplum üyelerinin sağlık endişeleri ve sorunlarını
temel alan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar taban seviyesinde faaliyet göstermekte
ve sıklıkla toplum üyelerini hedef alan çeşitli sağlığı geliştirme programlarını
yürütmektedir. Bu metinde toplum sağlığı kuruluşu terimi, toplum kuruluşu, program,
girişim, beşeri hizmetler ve proje ile eş anlamlıdır. Bazı toplum sağlığı kuruluşları bu
terimleri isimlerinde kullanmamayı seçmektedir ve bunların yerine hizmet sundukları
kesim, ele aldıkları sağlık meseleleri veya misyonlarını yansıtan isimler—örneğin
Amerikan Kanser Derneği, Bakım Yeri, Compass Mark, Gençlik Merkezi, Ergenlerin
Potansiyelini Maksimum Düzeye Çıkarma, Parlak Başlangıçlar, Güç ve Cesaret,
Sağlıklı Kalpler veya Uyuşturucudan Arınmış Gençlik- kullanmaktadır. İsimleri ne
olursa olsun toplum sağlığı kuruluşlarının ortak bağı paylaştıkları sağlık odağıdır.
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SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARININ PAYDAŞLARI
Sağlığı geliştirme programını planlamaya, uygulamaya ve değerlendirmeye
başlarken ilk adım ele alınan sağlık meselesi ile ilgili paydaşların kimler olduğunun
bilinmesidir. Paydaşlar; belirli bir grup veya insan nüfusunun sağlığıyla ilgilenen
ne tür bir sağlığı geliştirme programının uygulandığına dair meşru bir payı bulunan
kişiler veya kuruluşlardır. İlk ve en önemli paydaşlar program katılımcılarıdır ve onlara
öncelikli nüfus adı da verilmektedir. (örneğin, öğrenciler, çalışanlar, toplum üyeleri,
hastalar). Program onların yararınadır ve onların sağlık endişeleri ve sorunlarını
çözmeye çalışmaktadır. Kitabın yazarları, herhangi bir sağlığı geliştirme girişiminin
hedef kitlesinin birincil paydaşlar olarak anılması gerektiğine inansa da paydaşlar
terimi geleneksel olarak programla ilgisi olan diğer paydaş gruplarına da atıfta
bulunmaktadır—örneğin, toplum içindeki en önemli sivil liderler, iş dünyası veya
sağlık liderleri. Ayrıca paydaşlar terimi, sponsor kuruluşun yöneticileri, idarecileri
ve amirlerini, finansman kuruluşlarını veya devlet görevlilerini tanımlamak için de
kullanılabilmektedir. Diğer bir deyişle bir sağlığı geliştirme programındaki paydaşlar,
programa doğrudan veya dolaylı yoldan dâhil olan kişilerdir.
Bir işletmenin, çalışanları için bir sağlığı geliştirme programı uygulaması
halinde paydaşlar arasında işletme çalışanları, amirleri ve sahipleri yer alacaktır.
Diğer paydaşlar arasında fon sağlayıcılar, çalışanların aile fertleri, müşteriler veya
sağlık sigortası sağlayıcıları da dâhil olmak üzere sağlık hizmeti sağlayıcıları
yer alabilmektedir. Paydaş grupların programdaki menfaatleri genellikle benzer
olmaktadır; ancak amaçları farklı olabilmektedir; örneğin, hem çalışanlar hem de
amirler çalışanların sağlıklı ve verimli olmasını istemektedir. Ancak bir grup mesai
saatlerinde fiziksel aktivite ve egzersiz için mola olmasını isterken diğer grup mesai
öncesinde veya sonrasında egzersiz yapılmasını tercih edebilmektedir.
Paydaşların Katılımını Sağlama
Paydaşların sağlığı geliştirme programına katılımının sağlanması programın başarısı
için önemlidir. Katılım, paydaşlar bakımından değer ve anlam yaratmaktadır—
örneğin, paydaşların değer ve inançları ile uyumun sağlanabilmesi için bir programın
yaklaşım ve stratejileri kararlaştırılırken belirli paydaşların yardımına başvurulması,
paydaşların programa bağlılığını güçlendirecektir. Farklı paydaşların farklı rolleri
bulunmaktadır. Bazı paydaşlar, kişisel sağlık ihtiyaçları ve endişelerini paylaşarak
program kapsamında neyin ele alınacağının belirlenmesine yardımcı olabilmektedir
(bu sürece ihtiyaç değerlendirmesi adı verilmektedir ve bu konuya Dördüncü
Bölümde değinilmektedir). Diğer paydaşlar programla ilişkili hizmetler ve faaliyetler
sunabilmektedir (hizmet ortakları). Paydaşlar, bir programın danışma kurulunun
üyeleri veya program önderleri ya da savunucuları olarak görev yapabilirler; bu roller
genellikle başarılı sağlığı geliştirme programlarının yaratılması için önemlidir.
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Danışma Kurulları
Sağlığı geliştirme programlarının çoğu program desteği, rehberlik ve gözetim
sağlamak üzere bir tür danışma kurulu veya danışma grubu (bazen ekip, görev gücü,
planlama komitesi, koalisyon veya geçici (ad hoc) komite olarak da adlandırılmaktadır)
oluşturmaktadır. Bu gruplar ortamlar arasında farklılık gösterebilmektedir. Bazı
danışma kurulları; tüzükleri, düzenli toplantı programları, üye sorumlulukları ve
bütçeleri bulunan resmi gruplardır. Diğerleri ise düzenli aralıklarla toplanmayabilen;
daha ziyade program personeli tarafından talep edildiğinde tavsiye ve bilgi veren
bireylerden oluşan dağınık bir ağ niteliğindeki gayrı resmi gruplardır.
Danışma kurulları, bir programın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
aşamalarında farklı noktalarda önemli roller üstlenmektedir. Örneğin, planlama
aşamasında danışma kurulu üyeleri, ihtiyaç değerlendirmesinin bir parçası olarak
program önceliklerinin belirlenmesi, program amaçları ve hedeflerinin oluşturulması
ve program müdahalelerinin seçilmesi sürecine dâhil olmaktadır (Dördüncü ve
Beşinci Bölüm). Uygulama esnasında danışma kurulu üyeleri, programın ilk tanıtımı,
program katılımcılarının alınması, materyallerin geliştirilmesi, savunuculuk ve hibe
yazma süreçlerine katılabilmektedir (Altıncı, Yedinci, Sekizinci ve Dokuzuncu
Bölümler). Değerlendirme esnasında ise genellikle değerlendirme sonuçları ve
bulgularının nasıl en iyi şekilde dağıtılacağı ve kullanılacağına ilişkin raporları
gözden geçirmekte ve geri bildirimde bulunmaktadırlar (Onuncu ve On Birinci
Bölüm).
Danışma kurulunun üyeleri kimlerdir? Danışma kurulu üyeleri, ortam veya
program ile yakından ilgilenen ve diğer insanlar ile iyi bir iletişime sahip kişilerdir.
Benzer şekilde, danışma kurulunda farklı birey gruplarının ve kuruluşların da temsil
edilmesi karma bir grubun bulunması önemlidir. Her zaman üyelerinizi seçerken
ortam, kuruluş ve toplumsal cinsiyet, etnik, sosyoekonomik, dil ve ırk yapısını göz
önünde bulundurun. Ayrıca coğrafi sınırlar, program temsili ve toplum profili de
seçim sürecindeki kilit faktörlerdir.
Bir kuruluşun sahasında (örneğin, okul veya işyeri) yürütülen sağlığı geliştirme
programlarında danışma grubu üyeleri tipik olarak yönetim, amirler ve kuruluşun
işleri kapsamındaki kişilerin (örneğin, öğretmenler, danışmanlar, din personeli
veya imalat işçileri) yanısıra insan kaynakları elemanları, tıbbi direktörler, kurul
üyeleri veya sendikalar gibi grupların temsilcilerini temsil etmektedir. Bazı kişiler
programlara iş sorumluluklarının bir parçası olarak katılım sağlarken (örneğin,
insan kaynakları direktörü veya tıbbi direktör) diğerleri kişisel ilgilerinden dolayı
katılmaktadır. Danışma kurullarında çalışma tecrübesine sahip kişileri bulmaya
çalışın. Kendi arkadaşlarınızdan ve kişisel bir gündeme sahip insanlardan kaçının.
Son olarak da komiteyi çok çeşitli ilgi, beceri ve özgeçmişlere sahip bireyleri gruba
dâhil etmek suretiyle dengelemeye çalışın.
Sıklıkla toplum içindeki gruplar bir araya gelerek sağlığı geliştirme programlarını
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planlayan ve destekleyen koalisyonlar oluşturmaktadır. Toplum koalisyonları,
küçük yaşta alkol kullanma, şiddet, ergenlerde gebelik veya tütün kullanımı gibi bir
sağlık endişesini ele almak üzere çeşitli kurumlar ve hizmet sağlayıcılarını harekete
geçirebilmektedir. Bu gibi bir toplum girişiminin danışma ekibi ise koalisyonda yer
alan farklı grupları yansıtacaktır.
Paydaşların biraraya getirilmesi bazen sinir bozucu bir görev olabilmektedir. Bazı
paydaşlar, topluluğun kaynakları ve ilgisini çekmek için rekabet halinde olabilmekte
ve bu nedenle birbirilerine güvenmekte zorlanabilmektedirler. Bu tür meseleler veya
mesleki veya kültürel farklılıklar iletişim problemlerine, komitenin gerçekçilikten
uzak beklentilere sahip olmasına veya özerklik kaybına ilişkin endişelere yol
açabilmektedir-hepsi potansiyel sorunlardır. Grup kolaylaştırma becerilerine sahip
tarafsız bir kişi, özellikle de ortakların ortak katılımın yararlı olduğunu düşündüğü
durumlarda, sıklıkla başarılı bir ortaklığın kurulmasına yardımcı olabilmektedir.
Önderler ve Savunucular
Sağlığı geliştirme programları genellikle savunuculukları ile programa liderlik eden ve
tutku katan bir öndere sahip olmaktadır. Önder; tipik olarak ortamı, sağlık sorunlarını
ve sağlık sorunundan etkilenen bireyleri, aileleri ve toplumları tanımaktadır. Önderler,
programın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde kuruluşun
nasıl işleyeceğinin, kimin destek sağlayacağının ve sağlığı geliştirme programı
uygulanırken karşılaşılabilecek potansiyel zorlukların anlaşılmasını sağlamaktadırlar.
Sağlık sorununun geçmişini ve sorunun çözümünde nelerin işe yaradığı kadar nelerin
işe yaramadığını da bilmektedirler. (Önderlere çoğu zaman anahtar bilgi kaynakları
da denmektedir; bunun nedeni kuruluş hakkındaki bu önemli veya anahtar bilgilere
sahip olmalarıdır). Önderler, bir programı uygulamaya koyma, sağlık sorununu
belirleme veya sorunu çözmeye çalışma (sıklıkla zaman ve enerjilerini gönüllü
olarak harcayarak) yönündeki çabaları başlatan kişilerdir. Programın operasyonlarına
yönelik kaynak, finansman ve yer bulunması için mücadele etmektedirler. Program
önderleri, savunucuları ve anahtar bilgi kaynakları ile güvene dayalı ve dürüst bir
ilişkinin kurulması, sağlığı geliştirme programının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi çalışmalarına temel teşkil etmektedir.

ÖZET
Sağlığı geliştirme programları; bir toplum, okul, sağlık kuruluşu veya işyerindeki
sağlık sorununun çözülmesi amacıyla birçok kişi ve kuruluş tarafından yürütülen
kasıtlı çaba ve çalışmaların ürünüdür. Bu ortamlardaki bireyler, hastalıklar ve insan
davranışına dayalı geniş sağlık sorunu kategorilerini paylaşmakta olsalar da her
ortam kendine özgüdür. Etkili sağlığı geliştirme programları, öncelikli bir nüfusun
bireysel ihtiyaçlarının yanısıra söz konusu nüfusun siyasi, sosyal, etnik, ekonomik,
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dini ve kültürel geçmişlerini de yansıtan programlardır.
Sağlığı geliştirme programları, sağlığı geliştirme arayışında devrim niteliğindeki
üç adımdan geçmiş bir değişimi temsil etmektedir. Günümüzde sağlığı geliştirme
programları, herkes için sağlık ve yaşam kalitesinin teşvik edilmesi için hem sağlık
eğitimi hem de çevresel eylemleri kullanmaktadır. Sağlıklı Halk girişimi, yerel
sağlığı geliştirme programlarının, sağlığı geliştirme programlamasını ulusal veriler
ve bilgiler ile ilişkilendirmesini mümkün kılan bir kamu-özel ortaklığıdır.
Galway Uzlaşı Konferansında, sağlığı geliştirme programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesi için gereken temel yetkinlikler ortaya konmuştur.
Sağlığı geliştirme programlarında etkili bir programlamanın yapılabilmesi için
program planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerine paydaşların, danışma
kurullarının, önderlerin ve savunucuların katılımı sağlanmaktadır.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Bu bölümü okumadan önce sağlığı geliştirme programlarının tanımı ve rolü
hakkında hangi ön fikirlere sahiptiniz? Bu fikirler ile bölümde öğrendikleriniz
birbirine benziyor mu?

2.

Sağlık ve sağlığı geliştirme kavramları, daha dar kapsamlı bir fiziksel, ruhsal
ve sosyal iyilik hali odağından kişilerin yaşam kalitesini (bireyin yaşamından
ne derecede zevk aldığı) de içine alan daha geniş kapsamlı bir kavrama
dönüşmüştür. Bölümde yer alan Sağlığı Geliştirme Merkezinin Yaşam
Kalitesi Modelini kullanarak kendinizin, ailenizin veya vasinizin, büyükanne
ve büyükbabanızın yaşam kalitesini tartışın. Birbirine benzeyen ve farklılık
gösteren yönleri nelerdir?

3.

Sağlıklı Halk 2020 web sayfasını ziyaret edin (http://www.healthypeople.
gov/ HP2020). Bir bölüm seçin ve hedeflerini inceleyin. Bölümü incelerken
okulunuzu ve kampüsünüzdeki bir sağlık sorununun ele alınması için sağlığı
geliştirme programının uygulanmasına yönelik bir gerekçe oluşturmak
amacıyla Sağlık Halk 2020 bilgilerini belirli bir hedefe yönelik olarak nasıl
kullanabileceğinizi düşünün. Programın uygulanması yönündeki argümanınızı
desteklemek için kullanacağınız kısa (250 kelimelik) bir beyan hazırlayın.

4.

Metnin büyük kısmı Galway Uzlaşı Bildirgesinde tanımlanan sekiz temel
yetkinlik ile ilgilidir. Her bir yetkinlikle ilgili daha fazla ne bilmek istiyorsunuz?
Yetkinliklerle ilgili kafanızdaki sorular neler? Kitap içinde ilerlerken önemli
olabileceğine inandığınız yeni yetkinlikleri düşünün ve bunların neden önemli
olduğunu açıklayın.
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5.

Sizce bir sağlığı geliştirme programında çalışmak nasıl olurdu?

6.

Bu bölümde dört farklı ortamdaki –okul, işyeri, sağlık kuruluşları ve toplumlarsağlığı geliştirme programlarına değinilmektedir. Bu ortamlardan hangisinde
uygulanacak bir sağlığı geliştirme programında çalışmak sizin ilginizi en fazla
çeker? Bu ortam ve ortamdaki insanlar hakkında ilginizi çeken nedir? Bu
ortamdaki paydaşlar kimler olabilir?

ANAHTAR TERİMLER
Anahtar bilgi kaynağı

Kişilerarası düzey

Sağlık kuruluşları

Birincil korunma

Lalonde raporu

Sağlığı geliştirme

Danışma kurulları

Nüfus düzeyi

Dünya Sağlık Örgütü

Ortamlar

Sağlığı geliştirme
programları

Ekolojik sağlık perspektifi

Ottawa Bildirgesi

Sağlıklı Halk 2020

Galway Uzlaşı Konferansı
Bildirgesi

Öncelikli nüfus

Temel sağlığı geliştirme

Önder

Temel yetkinlikler

İçsel düzey

Paydaşlar

Toplumlar

İkincil korunma

Sağlık

İkincil sağlığı
geliştirme

Sağlık Durumu

Üçüncü basamak sağlığı
geliştirme

İşyerleri

Sağlık eğitimi
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Yaşam Kalitesi Okullar
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n Sağlık eşitsizliklerinin tanımını yapma ve bunların sağlığı geliştirme programının
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecindeki ilgisini açıklama
n Irka dayalı ve etnik eşitsizliklere ilişkin başlıca dört kategorinin her birini tanımlama
(toplumsal, çevresel, bireysel ve davranışsal ve tıbbi)
n Irk terimini toplumdaki sağlık riskleri ve fırsatlarının dağılımı ile olan ilişkisi
bakımından ele alma
n Sağlığı geliştirme programlarının sağlık eşitsizliklerini azaltmada kullanabileceği
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TKİLİ SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI, programların uğruna
tasarlandığı, uygulandığı ve değerlendirildiği program katılımcılarının ve
sahanın bir yansımasıdır. Her saha ve her birey grubu farklıdır. Bu farklılıklar
sıklıkla ekonomik durum, ırk ve etnik köken, toplumsal cinsiyet, eğitim, engellilik,
coğrafi konum veya cinsel yönelime ilişkin olmaktadır. Genlerimiz, davranışlarımız
ve tıbbi hizmetler nasıl hissettiğimizi ve ne kadar uzun yaşadığımızı etkilese de
içinde doğduğumuz, yaşadığımız ve çalıştığımız sosyal koşullar sağlık ve yaşam
süresi üzerinde en fazla etkili olan faktörlerdir. Yoksulluk içinde yaşamak, hem
daha kötü sağlık statüsü hem de sağlık hizmetlerine yetersiz erişim ile bağlantısı
bulunan başlıca koşullardan biridir. Daha fazla azınlık birey yoksulluk içinde
yaşadığından sağlık durumu ve sağlık hizmetlerine erişim bakımından da daha fazla
eksiklik tecrübe etmektedir. Sonuç olarak azınlık ve etnik gruplar, normal şartlarda
önlenebilecek olan hastalık ve koşullardan orantısız şekilde daha fazla muzdarip
olmaktadır. Sağlığı geliştirme programlarının etkili olabilmesi için program
planlanırken, uygulanırken ve değerlendirilirken programların hizmet ettiği bireyler
arasındaki sağlık eşitsizliklerinin bilinmesi, belirlenmesi, bu eşitsizliklere değinilmesi
ve çözümlenmeye çalışılması son derece önemlidir. Sağlık eşitsizliklerinin ortadan
kaldırılması, Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşam beklentisinin arttırılması ve
yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için mutlak bir önceliktir. Bu nedenle tüm ortamlarda
sağlığı geliştirme programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için önemlidir.

NÜFUS GRUPLARI VE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ
Sağlığı geliştirme programlarının temelinde, programların kişilerin sağlık ihtiyaçları
ile eşleştirilmesi yatmaktadır. Eşleştirmenin yapılabilmesi için bireyler ve grupların
sağlık durumunun ve aldıkları sağlık hizmetlerinin farklılıklar taşıdığının bilinmesi
gerekmektedir. Sağlık durumu ve sağlık hizmetlerindeki eşitsizlikler (farklılıklar)
toplumsal cinsiyet, gelir, eğitim, engellilik, coğrafi konum, cinsel yönelim ve ırk
veya etnik kökene dayalı olarak belirlenebilmektedir.
Toplumsal Cinsiyet
Erkekler ve kadınlar arasındaki bazı sağlık farklılıklarının, (örneğin rahimağzı kanseri
ve prostat kanserinin insidansı ve prevalansının) biyolojik temelli olduğu aşikârdır.
Ancak diğer farklılıkların nedenlerinin açıklanması daha zordur. Örneğin, kadınların
neden erkeklerden daha uzun yaşadığı tam olarak açıklanamamıştır. 2005 yılında
Amerika Birleşik Devletleri’nde doğumda yaşam beklentisi kadınlar için 80.4 yaş
iken erkekler için 75.2 olarak gerçekleşmiştir (Miniño, Heron, Murphy, & Kochanek,
2007). Benzer şekilde neden kadınlarda Alzheimer riskinin erkeklere kıyasla daha
yüksek olduğu veya neden kadınların majör depresyondan etkilenme ihtimalinin
erkeklere kıyasla iki kat daha fazla olduğuna bilimsel bir açıklama getirilememiştir
(McBride& Bagby, 2006; Mirowsky & Ross, 1995).
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Gelir ve Eğitim
Amerika Birleşik Devletleri’nde gelir ve eğitim seviyeleri arasındaki eşitsizlikler, kalp
hastalığı, diyabet, obezite, kan kurşun düzeyinde yükselme ve düşük doğum ağırlığı
da dâhil olmak üzere sağlıkla ilişkili birçok olumsuz durumun ortaya çıkışındaki
farklılıklar ile ilişkilidir. Ayrıca ulusal veriler, gelir eşitsizliğinin geçtiğimiz kırk yıl
içerisinde artmış olduğuna işaret etmektedir (İzlanda, 2003; Kim & Sakamoto, 2008;
Subramanian & Kawachi, 2006; Wheeler, 2005). Yoksullukta, ırk ve etnik kökene
dayalı olarak belirgin demografik farklılıklar bulunmaktadır (bakınız Tablo 2.1).
Benzer şekilde eğitim seviyesi de ırk ve etnik kökene göre farklılık göstermektedir
(bakınız Şekil 2.1).
Engellilik
1990 tarihli Engelli Amerikalılar Kanunu (ADA) kapsamında istihdam, ulaştırma,
sosyal tesisler, iletişim ve hükümet faaliyetlerinde engelli kişilere karşı ayrımcılık
yapılması yasaklanmıştır. ADA’nın ayrımcılık karşıtı standartları, başlıca yaşam
faaliyetlerinden birini veya daha fazlasını önemli oranda sınırlayan fiziksel veya
zihinsel bir bozukluğa sahip kişiler için geçerlidir.
ABD’de 2000 yılında yapılan son nüfus sayımına göre yaklaşık 50 milyon sivil
ve bakım evinde ikamet etmeyen Amerikalının uzun vadeli bir engelleyici rahatsızlık
veya bozukluğa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Bu kişilerin 20 ile 28 milyonu
kadındır ve 17 milyonu etnik ve ırksal azınlıklardır (Waldrop & Stern, 2003). ABD’de
2005 yılında yapılan nüfus sayımında ise 54.5 milyon kişinin engelli olduğu, 35
milyonunun ağır engeli bulunduğu ve kadınların yüzde 20.1’i engelli iken erkeklerin
yalnızca yüzde 17.3’ünün engelli olduğu sonucu çıkmıştır (Brault, 2008).

TABLO 2.1

Irka Göre Yoksulluk Sınırının Altındaki Kişiler,
2006 (bin)
Yoksulluk Sınırının Altında
Toplam

Sayı

Yüzde (%)

Tüm ırklar

296,450

36,460

12.3

Beyaz, Hispanik olmayan

196,049

16,013

8.2

Siyahi

37,306

9,048

24.3

Asyalı

13,177

1,353

10.3

Hispanik veya Latin (herhangi birisi)

44,784

9,243

20.6

Nüfus

Diğer
5,134
803
			

Not: 2006 yılında yoksulluk eşiği: bir kişi: 10,294$; iki kişi: 13,167$; dört kişi: 20,614$.
Kaynak: ABD Nüfus Sayımı Bürosu, 2007.

15.6

32

SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN TASARLANMIŞ PROGRAMLAR

ŞEKİL 2.1 Yirmi Beş Yaş ve Üzeri ABD Nüfusunda Irka,
Hispanik Kökene ve Yaşa göre Eğitim Seviyesi (yüzde)

Yalnızca Hispanik olmayan beyazlar
Yalnızca siyahiler
Yalnızca Asyalılar
Hispanikler (herhangi bir ırktan)

Lise mezunu veya üzeri
89.4
80.0
87.6
57.6

					
		

Lisans mezunu veya üzeri
30.0
17.3
49.8
11.4

Kaynak: ABD Nüfus Sayımı Bürosu, 2003.
Veriler, engelli kişilerin rutin koruyucu bakıma erişimlerini sınırlayan engeller ile
karşılaştıklarını ve bu kişilerin anksiyete, ağrı, uykusuzluk ve depresyondan yakınma
ihtimalinin daha yüksek olduğuna işaret etmektedir (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler
Bakanlığı, 2000; Kroll, Jones, Kehn, & Neri, 2006; Wilson, Armstrong, Furrie, &
Walcot, 2009). Ayrıca veriler, sağlık çalışanlarının bu nüfus grubuna ulaşabilmek
için ek çaba sarf etmesi gerekebileceğine işaret etmektedir. Örneğin, 2003 yılında
engelli kişiler arasındaki sigara içme oranı yüzde 31 iken engelli olmayan kişiler
arasında bu oran yüzde 20’dir. Engelli kişilerin yüzde 53’ü hobi amaçlı yeterince



NÜFUS GRUPLARI VE SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİ

33

fiziksel aktivitede bulunmadığını veya hareketsiz bir yaşam sürdüğünü bildirirken
engelli olmayan kişiler arasında bu oran yüzde 34’tür. Sağlık sonuçları bakımından,
2002 yılında engelli yetişkinlerin yüzde 37’sinde yüksek tansiyon gözlenirken,
bu oran engelli olmayan yetişkinlerde yüzde 29’dur. Engelli yetişkinlerin yüzde
42’si obeziteden etkilenirken engelli olmayan yetişkinlerde bu oran yüzde 28’dir
(ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2005). Cinsiyeti kadın olan ve azınlık
grubundaki engelliler, kendilerini belirli sağlık sorunları karşısında daha savunmasız
kılan ek sosyal ve çevresel engeller ile karşılaşmaktadır. Örneğin; engelli kadınların
ağrı, bitkinlik, osteoporoz, obezite ve depresyondan yakınma ihtimali daha yüksektir
(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2006). Sıklıkla engelli azınlıkların çifte
tehlike altında oldukları söylenmektedir; bunun nedeni hem engelli hem de azınlık
olmaları ve bu iki özelliğin onları daha büyük bir sağlık eşitsizlikleri riski altına
sokmasıdır (Jones & Sinclair, 2008; Zawaiza, Walker, Ball, & McQueen, 2003).
Coğrafi Konum
Doğduğumuz, büyüdüğümüz ve yaşadığımız yer, sağlık durumumuz üzerinde güçlü bir
etkiye sahiptir. Örneğin, uluslararası çalışmalarda coğrafyanın yenidoğan mortalitesi
ve çocuk malnütrisyon oranları üzerinde önemli ve bağımsız bir etkisi bulunduğu
gösterilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde bile fiziksel ve sosyal ortamlar arasında
belirgin farklar bulunmaktadır ve bu farklar, hastalık ve ölümlerdeki varyasyonların
yüzde 20’si ile 25’inden sorumlu olabilmektedir (Satcher & Higginbotham, 2008).
Beyaz çocuklara kıyasla Hispanik ve Afro Amerikan çocukların toksik atık sahalarına
yakın toplumlarda yaşama ihtimalleri daha yüksektir. Dahası, Afro Amerikanların
yaşadıkları toplumların, park, yeşil alan, yürüyüş veya bisiklet yolları, yüzme havuzu,
plaj veya fitnes salonu, spor kulübü, dans tesisi ve golf kursu gibi fiziksel aktiviteye
yönelik ticari tesislere sahip olması ihtimali daha düşüktür (Robert Wood Johnson
Vakfı, 2009). Ayrıca çok yoksul mahallelerde yaşayan bireyler sıklıkla taze ürünler
satan süpermarketlerden de mahrum kalmaktadır.
İklim ve havanın da insan hayatı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.
Aşırı sıcaklıklar; inme veya hipotermi gibi öldürücü potansiyele sahip hastalıklara
veya kalp ve solunum yolu hastalıkları yoluyla aşırı mortaliteye yol açabilmektedir.
Şiddetli yağış, sel ve kasırga gibi doğal afetler de sağlık üzerinde olumsuz etkiye
sahiptir. Dünya Sağlık Örgütüne göre (2007) 1990 lı yıllarda havayla bağlantılı doğal
afetler sonucunda dünya çapında yaklaşık 600.000 ölüm meydana gelmiştir. Yakın
zamanda yapılan çalışmalar, gürültünün ciddi bir sağlık sorunu teşkil ettiği ve birçok
işyerinde ve şehirde tehlikeli gürültüye maruziyetin, önemi gittikçe artan bir halk
sağlığı sorunu olarak algılandığını göstermektedir. Gürültüye uzun süreli veya aşırı
maruziyet hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığına yol açabilmekte, performansı
olumsuz yönde etkileyebilmekte, agresif davranışları arttırabilmekte ve kazalara
neden olabilmektedir (Fyhri & Klæboe, 2009; Dünya Sağlık Örgütü, 2001).
Amerika Birleşik Devletleri’nde kırsal alanlar da sağlık eşitsizliklerine katkıda
bulunabilmektedir. ABD Nüfus Sayımı Bürosu göre yaklaşık 50 milyon Amerikalı,
nüfus bürosunca 2500’den daha az sakini bulunan açık araziler ve yerleşim alanları
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olarak tanımlanan kırsal alanlarda yaşamaktadır. Kırsal alanlar karasal bölgenin
yüzde 80’ini kaplamasına rağmen, ABD nüfusunun yalnızca yüzde 17’si bu alanlarda
yaşamaktadır (ABD Tarım Bakanlığı, 2008). Azınlıkların yaşadığı sağlık eşitsizlikleri
genellikle kırsal alanlarda daha önemli boyutlara çıkabilmektedir. Kırsal alanlardaki
yoksulluk, ulaşım problemleri, halk sağlığı altyapısının olmaması ve yeterince sağlık
hizmeti sağlayıcısı ve sağlık tesisinin bulunmaması nedeniyledir. Kırsal toplumlarda
yaşayan göçmenler, sağlık eğitimi ve tıbbi bakıma erişimde ek kültürel engeller
ve dil engeli ile karşı karşıya kalabilmektedir. Bazı çalışmalarda, kırsal alanlarda
yaşayan azınlıkların, kanser taraması ve yönetimi, kardiyovasküler hastalık ve
diyabet bakımından daha dezavantajlı olduğu gösterilmiştir. Bu eşitsizlik, kırsal
alanlarda yaşayan kişilerin koruyucu tarama hizmetlerinden yararlanma, düzenli
egzersiz yapma veya emniyet kemeri takma ihtimallerinin daha düşük olmasından
kaynaklanabilmektedir. Sağlık sigortasına ve acil hizmetlere zamanında erişimin
olmaması da kırsal toplumlardaki önemli sorunlardır (Cristancho, Garces, Peters, &
Mueller, 2008; Slifkin, Goldsmith, & Ricketts, 2000; Wong & Regan, 2009). 1987
yılında İnsan Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi bünyesinde kurulmuş olan Kırsal
Sağlık Politikası Ofisi, Amerika’nın kırsal bölgelerinde daha iyi sağlık hizmetlerini
teşvik etmekte ve ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığına kırsal alanlardaki
sağlık hizmetleri ile ilgili bilgi ve tavsiyeler vermektedir (http://www.ruralhealth.
hrsa.gov).
Cinsel Yönelim
Gay, lezbiyen, biseksüel ve cinsiyet değiştiren (GLBT) kişiler, nüfusumuzun belirli
sağlık sorunlarından muzdarip kısmını oluşturmaktadır. Bu sağlık sorunları arasında
uyuşturucu bağımlılığı, depresyon, intihar ve HIV/AIDS gibi cinsel yolla bulaşan
hastalıklar yer almaktadır. Bazı çalışmalarda lezbiyenlerin sigara içme, obezite,
alkol bağımlılığı ve stres oranlarının heteroseksüel kadınlara kıyasla daha yüksek
olduğu bulunmuştur (Gay ve Lezbiyen Tıp Derneği, 2001). Tıp Enstitüsü, lezbiyenler
arasında pap smear taraması ve servikal displazinin, politika geliştirilmesini ve
daha fazla hasta eğitimini gerektiren iki sağlık meselesi olduğuna dikkat çekmiştir
(Grindel, McGehee, Patsdaughter, & Roberts, 2006; Henderson, 2009; Marrazzo,
2004; Mravcak, 2006). Akıl sağlığı da özellikle genç gayleri ilgilendiren bir alandır.
Erkek gay ergenlerin intihara eğilimi akranlarına kıyasla iki ile üç kat daha yüksek
olmaktadır (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2000; Eisenberg & Resnick,
2006; King ve arkadaşları, 2008). Önyargı ve sosyal dışlanma, cinsiyet değiştiren
kişiler arasında şiddet ve kişisel güvenlik odağına katkıda bulunmaktadır.
Irk ve Etnik Köken
Amerika’daki Afro Amerikanlar, Hispanikler, Amerikan Kızılderililer, Alaskalılar,
Asyalılar, Hawai Yerlileri ve Pasifik Adalılar gibi azınlık nüfuslardaki sağlık
eşitsizlikleri yazılı kanıtlarla desteklenmektedir. Beyaz çoğunluk nüfusu ile
kıyaslandığında; bu gruplarda gözlenen sağlık eşitsizliklerinin biyolojik ve
genetik özellikler veya tek başına sosyo-ekonomik faktörler ile açıklanamayacağı
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unutulmaması gereken bir gerçektir.
Irk ve etnik kökenle ilgili farklılıklar, sağlık eşitsizliklerine ilişkin ulusal
düzeydeki tartışmanın başlıca odağı haline gelmiştir. Bu durum kısmen
ABD’deki azınlık nüfusun 2007 yılında 100 milyonun üzerine çıkmış olmasından
kaynaklanmaktadır. Azınlıklar toplam nüfusun üçte birini teşkil etmektedir. 2050
yılına gelindiğinde azınlıkların ABD nüfusunun yarısından fazlasını oluşturacağı
öngörülmektedir (bakınız Şekil 2.2). Bu öngörü, ırksal ve etnik azınlıkların Hispanik
olmayan beyazlara kıyasla genellikle yoksulluk veya yoksulluğa yakınlık ihtimalinin
daha yüksek olduğu, yükseköğrenim oranlarının daha düşük olduğu ve sıklıkla
koruyucu, temel ve uzmanlık bakıma daha sınırlı erişim ve daha düşük kaliteli hizmet
tecrübesi yaşadıkları dikkate alındığında önem kazanmaktadır (Sağlık Araştırma ve
Kalite Ajansı, 2005).
ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığının Azınlık Sağlığı Ofisine göre Afro
Amerikanların kalp hastalığı, inme, kanser, astım, grip, pnömoni, diyabet, HIV/AIDS
ve cinayet nedeniyle ölüm oranı beyazlara kıyasla yüksektir. Genel olarak Hispanikler
arasındaki obezite oranları, Hispanik olmayan beyazlara kıyasla daha yüksektir. Bazı
Hispanik altgruplar, Hispanik olmayan beyazlara kıyasla daha ciddi eşitsizlikler ile
de karşı karşıya kalmaktadır: Porto Rikolular arasında düşük doğum ağırlığı yüzde 50
daha yüksektir ve astım, HIV/AIDS ve yenidoğan mortalitesinden orantısız biçimde
daha fazla muzdarip olmaktadırlar; Meksikalı Amerikanlar ise diyabetten orantısız
biçimde daha fazla muzdarip olmaktadırlar. Amerikan Kızılderilileri ve Alaskalılarda
yenidoğan ölüm oranı Kafkasyalıların neredeyse iki katı kadardır; Kafkasyalılara
kıyasla diyabet olma ihtimalleri iki kat daha yüksektir ve kasıtsız yaralanmalar ve
intihardan kaynaklanan ölüm oranları orantısız biçimde yüksektir. Beyaz nüfusa
kıyasla tüberküloz, Asyalılar arasında on kat ve Hawai yerlileri/Pasifik Adalılar
arasında beş kat daha yaygındır.
Sağlıklı Halk 2010 (Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2000) programı
kapsamında sağlığa erişim ve sağlık sonuçları bakımından ırksal ve etnik azınlıkların
ciddi eşitsizlikler ile karşı karşıya kaldığı altı önemli alan belirlenmiştir:
•

Kanser taraması ve yönetimi: Afro Amerikan kadınların rahimağzı (servikal)
kanserinden ölme ihtimali, beyaz kadınlara kıyasla iki kat daha yüksektir ve
meme kanserinden ölme ihtimalleri diğer tüm ırksal veya etnik gruplardaki
kadınlardan daha yüksektir.

•

Kardiyovasküler hastalık: Kalp hastalığı ve inme, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki tüm ırksal ve etnik grupların başlıca ölüm sebepleridir.
2000 yılında Afro Amerikan yetişkinler arasında beyazlara kıyasla kalp
hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranı yüzde 29 ve inmeden kaynaklanan
ölüm oranı yüzde 40 daha yüksek olarak gerçekleşmiştir.

36

SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN TASARLANMIŞ PROGRAMLAR

ŞEKİL 2.2 Amerika’nın 2010 ve 2050 Yıllarında Irk ve Etnik
Kökenlere göre Tahmin Edilen Nüfusu (milyon bazında)
2010

9.2

47.7
14.2
201.1

40.4

Beyaz

Siyahi

Asyalı

Hispanik

Diğer Irklar

2050
22.4

102.5
210.2
33.4
61.3

Beyaz

•

•

Siyahi

Asyalı

Hispanik

Diğer Irklar

Diyabet: 2000 yılında Amerikan Kızılderilileri ve Alaskalıların tanısı konmuş
diyabeti bulunma ihtimali Hispanik olmayan beyazlara kıyasla 2.6 kat daha
yüksek idi; Afro Amerikanların diyabet olma ihtimali 2.0 kat ve Hispaniklerin
1.9 kat daha yüksek idi.
HIV enfeksiyonu/AIDS: Afro Amerikanlar ve Hispanikler 2001 yılında
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ABD nüfusunun yalnızca yüzde 26’sını temsil ederken aynı yılın ilk yarısında
bildirilen AIDS vakalarının yüzde 66’sını ve pediatrik AIDS vakalarının yüzde
82’sini teşkil etmiştir.
•

Aşılar: 2001 yılında altmış beş yaş ve üzerindeki Hispanik ve Afro Amerikanların
grip ve pnömokok aşısı olma ihtimali Hispanik olmayan beyazlara göre daha
düşük olarak gerçekleşmiştir.

•

Yenidoğan mortalitesi: Afro Amerikan, Amerikan Kızılderilisi ve Porto Rikolu
yenidoğanların ölüm oranları beyaz yenidoğanlara kıyasla daha yüksektir. 2000
yılında bebek mortalitesinde siyahın beyaza oranı 2.5 (1998 yılında 2.4 iken)
idi. Siyahi ve beyaz yenidoğanlar arasındaki bu büyüyen eşitsizlik, yirmi yıldır
varlığını sürdüren bir eğilimdir.

SAĞLIKTA IRKSAL VE ETNİK FARKLILIKLARIN
ANLAŞILMASI
Irksal ve etnik eşitsizliklerin nedenleri dört ana kategoriye ayrılmıştır (Koruma
Enstitüsü, 2006): yoksulluk, ırkçılık, ekonomi, sağlık okuryazarlığının olmaması,
yetersiz eğitim ve eğitim eşitsizliklerini de içeren toplumsal faktörler; yoksul
ve güvensiz fiziksel ve sosyal ortamlar, viral ve mikrobiyal ajanlar, toksinlere
maruziyet, besleyici yiyecekler ve egzersize yetersiz erişim ve koruyucu davranışları
desteklemeyen toplum normlarını da içeren çevresel faktörler; hareketsiz yaşam
tarzları, kötü beslenme alışkanlıkları, emniyet kemeri takmama ve sigara içme gibi
riskli davranışlarda bulunmayı da içeren bireysel ve davranışsal faktörler; sağlık
hizmetlerine yetersiz erişim, kaliteli sağlık hizmetlerinden yoksunluk ve hizmet
sağlayıcılarının kültürel uyum eksikliğini de içeren tıbbi bakım faktörleri.
Sağlıkta ırk ve etnik kökene dayalı eşitsizliklerin çeşitli sebepleri arasında
ırkçılık, biraz açıklama yapılmasını gerektiren tek faktördür. Irk bir sosyal
yapıtaşıdır, biyolojik bir gerçeklik değildir (Jones, 2001). Hem siyahi hem de beyaz
olarak etiketlenmiş bireyler, dünyanın farklı yerlerinden gelen genetik bir harmanı
temsil etmektedir. Genel anlamda Amerika Birleşik Devletleri’nde bireyler tenlerinin
rengine göre ırklara ayrılmaktadır ve bu ayrım, örneğin Amerika’da yaşayan ve siyah
ırk kategorisine atanmış kişiler arasında genetik ve kültürel farkları yansıtmamaktadır.
Nijerya, Etiyopya veya Haiti’den gelen siyahi göçmenler ile kırsal Güney veya kentsel
Kuzeyde yetişmiş siyahiler arasında büyük kültürel farklılıklar bulunmaktadır.
Amerikan toplumunu çoğu zaman büyük bir eritme potası olarak tanımlamamıza
ve farklı ırk kategorilerine atanmış kişiler arasındaki ilişkilerin büyük oranda
iyileşmiş olmasına rağmen ırk unsuru hala toplumumuzda risklerin ve fırsatların
dağılımını oldukça etkilemektedir. Jones (2001), sağlık sonuçlarını etkileyen
üç ırkçılık türünü tanımlamaktadır: kurumsallaşmış ırkçılık, bireysel ırkçılık ve
içselleşmiş ırkçılık. Kurumsallaşmış ırkçılık; mal, hizmet, kaynak ve fırsatlara ırka
dayalı olarak farklı erişim anlamına gelmektedir. Örneğin, azınlık çocukların yüzde
60’ı yoksul, kaynakları yetersiz okullarda okurken beyaz çocukların yüzde 20’sinden
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daha azı bu tür okullara gitmektedir (Orfield & Lee, 2005). Bireysel ırkçılık, çoğunluk
konumundaki ırk grubunun azınlık grubun üyelerini aşağı gördüğü ve azınlıkların
yetenekleri, güdüleri ve niyetlerini ırka dayalı bir önyargı merceğinden izlediği
ayrımcılıktır. Bu ırkçılık türü, çoğu kişinin ırkçılık terimini duyduklarında akıllarına
gelen türdür. Saygısızlık, şüphe, değersiz görme, günah keçisi olarak görme ve
aşağılama şeklinde kendini göstermektedir. İçselleşmiş ırkçılık, kişinin değeri ve
yetenekleri ile ilgili diğer kişilerden gelen olumsuz mesajların damgalanmış ırkın
üyeleri tarafından kabul edilmesi anlamına gelmektedir. Kendini değersiz görme,
çaresizlik ve umutsuzluk olarak kendini göstermekte ve kişinin sağlığını tehlikeye
sokabilecek riskli davranışlara yol açma potansiyeli bulunmaktadır.

AZINLIKLAR ARASINDAKİ SAĞLIK EŞİTSİZLİKLERİNİ
ORTADAN KALDIRMAYA YÖNELİK PROGRAM STRATEJİLERİ
Sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması amacıyla tasarlanmış sağlığı geliştirme
programları, programa katılımı kolaylaştıracak nitelikte olmalıdır. Bunun için
öncelikle dayanışma ve işbirliği teşvik edilmeli ve kişilerin programa katılımı
arttırılmalıdır. İkinci olarak, kendi sağlıkları ile ilgili kültürel yönelimlerini muhafaza
etme hakkı da dâhil olmak üzere program katılımcılarının özerkliğine saygı
gösterilmelidir (Gregory, 1995).
Sağlık eşitsizliklerini ele alan sağlığı geliştirme programlarının tasarlanması,
insanların sağlık durumunun ve sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi için önemli ve
gereklidir. Sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması hususu program planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarının her birinde en küçük ayrıntılara kadar inilen,
sürekli olarak işlenen ve personelin eylemlerine kadar sürece nüfuz eden, sürekli
bir tema ve düşünce olmalıdır. Bir sağlığı geliştirme programının başarılı olabilmesi
için programın hizmet ettiği kişilere göre uyarlanması gerekmektedir. Programların
başarılı şekilde uyarlanması, program personelinin, program katılımcılarının
kültürünün bilincinde ve onların kültürüne duyarlı olmasını ve kültürel olarak uygun
yöntemleri ve müdahaleleri programa katmasını ve kullanmasını gerektirmektedir.
Bu metinde ele alınan planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini
desteklemek için sağlığı geliştirme programının personeli, paydaşları ve katılımcıları
tarafından ırksal ve etnik azınlıklar arasındaki sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasında
kullanılabilecek çeşitli stratejiler bulunmaktadır. Bu kısımda bahsedilen dört strateji;
program planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini desteklemeye yönelik
kapsayıcı stratejilerdir. Bu stratejiler, azınlık gruplar ve toplumları; sağlık meselelerini
ele alma, kültürlerarası personel eğitimini iyileştirme, çeşitli program personelini
işe alma ve onlara kılavuzluk etme ve sağlık eşitsizliklerinin temel sebeplerine
odaklanma sürecine doğrudan dâhil etmektedir. Metnin sonraki bölümlerinde
ilerlerken bu stratejileri, sağlığı geliştirme programlarının kurulacağı ve sunulacağı
temeller olarak düşününüz.
Stratejilerin arkasındaki itici güç, ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı’nın
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Azınlık Sağlığı Ofisidir; 2008 yılında sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına
yönelik bir stratejik çerçeve yayınlamıştır (Örnek 2.1). 2009 yılında Azınlık Sağlığı
Ofisi Sağlık Eşitsizliklerini Sonlandırmaya yönelik Eylem için Ulusal Ortaklığı
başlatmış ve sağlığı geliştirme programlarında uygulanması gereken yirmi stratejiyi
belirlemiştir (Tablo 2.2). Kültürel ve dilsel olarak uygun sağlık hizmetlerine erişimde
hakkaniyet olması gerektiği genel anlamda kabullenilmektedir; ancak hakkaniyetli
olarak yürütülen sağlık hizmetlerinin sağlık eşitsizliklerini azaltmaya tek başına
yetmeyeceği de gitgide daha iyi anlaşılmaktadır. Bireysel ve toplumsal düzeydeki
ekonomik, eğitimsel ve çevresel eşitsizliklere odaklanılması gerekmektedir.
Azınlık Grupların ve Toplumların Sağlık Meselelerinin Çözümüne Doğrudan Dâhil
Edilmesi
Metin içerisinde paydaşları ve program katılımcılarını programın tüm alanlarına dâhil
etme stratejisi ele alınmaktadır. Basitçe ifade edilecek olursa, program katılımcıları
ile konuşmak ve onların kişisel, kültürel, sosyal ve çevresel gerçeklerini anlamak, bir
programın hizmet ettiği kişilerin ihtiyaçlarını karşılaması için temel teşkil etmektedir.
REACH (Toplum Sağlığına Irk ve Etnik Kökene Dayalı Yaklaşımlar) projesi, mevcut
sağlık eşitsizliklerinin azaltılması için bir kaynak olarak yerel toplumların, federal
yönetim tarafından ırka dayalı eşitsizliklerle karşılaşan savunmasız nüfusların sürece
katılımını sağlamaya teşvik edildiği bir örnektir. Projenin, tüm farklı ortamlardaki
(okullar, işyerleri, sağlık kuruluşları ve toplumlar) sağlığı geliştirme programları için
geçerli sonuçları bulunmaktadır. Sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırma yönündeki
birincil hedefi, çeşitli nüfusların sağlık durumunu ve sağlık hizmetlerini etkilemeyi
amaçlayan sağlığı geliştirme programları için bir model olmaktır.
2000 yılından itibaren Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, REACH
Projesi aracılığıyla kırk toplumun sağlık eşitsizliklerinin aşağıda belirtilen eylemler
yoluyla azaltılması çabalarını finanse etmiştir: (1) toplum üyelerinin daha iyi
sağlığa kavuşmak üzere güçlendirilmesi ve seferber edilmesi, (2) sağlık sistemi
ve toplum üyeleri arasındaki farklılıkların giderilmesi, (3) iyi sağlığın önündeki
engellerin aşılması için toplumların sosyal ve fiziksel çevrelerinin değiştirilmesi, (4)
kanıta dayalı stratejiler ve halk sağlığı programlarının uygulanması ve (5) toplum
sistemlerindeki değişikliklerin incelenmesi. Eşitsizliklerin var olduğu bir dizi
öncelikli sağlık sorununun çözümü için finansman sağlanmıştır: kardiyovasküler
hastalık, diyabet, meme ve rahimağzı kanseri, aşılar, HIV/AIDS ve yenidoğan
mortalitesi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, kırk topluma eğitim, teknik
yardım ve destek sunmuştur. Bunun karşılığında finansman alan toplumlar, toplum
kurumları arasında etkili ve uzun vadeli ortaklıklar kurmuş ve sürdürmüş, bireylere
daha iyi sağlık hizmetlerine kavuşabilecekleri ve talep edebilecekleri araçlar
sağlamış, çıkarılan dersleri ve en iyi uygulamaları diğer toplumlar ile paylaşmış
ve çeşitli toplumlarda sağlık hizmetlerini iyileştirmiş ve eşitsizlikleri azaltmıştır;
böylece sağlık eşitsizliklerinin kaçınılmaz olmadığını ve üstesinden gelinebileceğini
kanıtlamıştır (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2007). Örnek 2.2’de REACH
toplumlarından iki örnek gösterilmektedir.
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ÖRNEK 2.1

Irksal/Etnik Azınlık Sağlığını İyileştirme ve Irksal/Etnik
Sağlık Eşitsizliklerini Ortadan Kaldırmaya Yönelik
Stratejik Çerçeve
Uzun Vadeli Sorunlar
1. Irksal/etnik (I/E) azınlık sağlığı durumuna ilişkin
meseleler (yani önlenebilir morbidite ve erken
mortalite)
2. Irksal/etnik sağlık eşitsizlikleri
3. Sistem yaklaşımı ihtiyacı
Katkıda Bulunan Faktörler
1. Bireysel düzey:
•
•
•
•
•

Bilgi
Tutumlar
Beceriler
Davranışlar
Biyolojik/genetik riskler

2. Çevresel düzey/ortam düzeyi (örneğin toplum, okul, işyeri):
•
•

•

Fiziksel çevre
Sosyal çevre
• Değerler
• Varlıklar
• Katılım
Ekonomik engeller

3. Sistem düzeyi:
• Bileşenler ve kaynaklar
• Koordinasyon ve işbirliği
• Liderlik ve taahhüt
• Kullanıcı merkezli tasarım
• Bilim ve bilgi
Stratejiler ve Uygulamalar
1. Bireysel düzey:
• Bilgiyi arttırma çabaları
• İyi sağlığı destekleyici tutumları teşvik etme çabaları
• Becerileri geliştirme çabaları
• Sağlıklı davranışları teşvik etme çabaları
• Biyolojik veya genetik riskleri ele alma çabaları
2. Çevresel düzey/ortam düzeyi (örneğin, toplum, okul, işyeri):
• Sağlıklı fiziksel ortamı teşvik etme çabaları
• Sosyal çevreye yönelik çabalar
• Ekonomik engelleri ele alma çabaları
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3. Sistem düzeyi:
• Bileşenler ve kaynakları güçlendirme çabaları
• Koordinasyon ve işbirliğini teşvik etme çabaları
• Liderlik ve taahhüdü güçlendirme çabaları
• Irk/etnik kökene dayalı ihtiyaçları karşılamak için aşağıdakiler aracılığıyla kullanıcı
merkezli tasarımı teşvik etme çabaları
• Irksal/etnik azınlık katılımı
• Sağlık hizmetlerine erişim/hizmetlerin kapsayıcılığı
• Kültürel ve dilsel olarak uygun hizmetler
• İşgücünün çeşitliliği
• Irksal/etnik veri toplama
• Bilim ve bilgi dağarcığını geliştirme çabaları
Sonuçlar ve Etkiler
1. Bireysel düzey; örneğin:
• Hastalık önleme ve risk azaltımı hakkında farkındalık/bilginin artması
• Sağlık hizmeti sağlayıcıların kültürel ve dilsel olarak uygun hizmetler sunma
becerilerinin artması
• Hastaların reçete edilen tedavi rejimlerine uyumunun artması
• Morbidite ve mortalitenin azalması
2. Çevresel düzey/ortam düzeyi (örneğin, toplum, okul, işyeri); örneğin:
• Fiziksel ortamdaki risklere maruziyetin azalması
• Irk/etnik kökene dayalı sağlık eşitsizliklerine ilişkin kamu farkındalığının artması
• Sağlık hizmetlerine erişim ve hizmetlerin uygun kullanımında artış
• Yerel, eyalet düzeyi ve ulusal düzeyde sağlık ve iyilik halini teşvik eden plan ve
politikaların artması
• Morbidite ve mortalitenin azalması
3. Sistem düzeyi; örneğin:
• Irksal/etnik azınlık sağlığı/sağlık eşitsizlikleri ile ilgili önceliklere yönelik girdiler ve
diğer kaynakların artması
• Daha yüksek etkililik ve etkinlik için ortaklıklar ve işbirliğinin artması
• Hedefler ve amaçlar, değerlendirme ve performans izlemeyi içeren stratejik
planlamanın artması
• Azınlık kullanıcıların önündeki engelleri en aza indirgemeye yönelik sistem dizaynı
özelliklerinin artması
• Neyin işe yaradığı” hakkında bilgi gelişimi/bilimin artması
Uzun Vadeli Hedefler ve Amaçlar
1. Irksal/etnik azınlıkların yaşam kalitesi ve sağlıklı yaşam yıllarının artması
2. Irksal/etnik kökene dayalı eşitsizliklerin azalması ve nihayetinde ortadan kaldırılması
3. Irksal/etnik azınlıkların sağlığının iyileştirilmesi ve sağlık eşitsizliklerinin azaltılması
sürecine sistem yaklaşımı

Kaynak: ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, Halk Sağlığı ve Bilim Ofisi, Azınlık
Sağlığı Ofisinden uyarlanmıştır, 2008.
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TABLO 2.2

Bölgesel ve Ulusal Ayrıntılı Stratejiler

Hedef
1. FARKINDALIK
Sağlık eşitsizliklerinin
önemi, ulus üzerindeki
etkileri ve ırksal ve etnik
azınlık nüfusların sağlık
sonuçlarının iyileştirilmesi
için gerekli eylemlere ilişkin
farkındalığın arttırılması.

2. LİDERLİK
Tüm düzeylerdeki sağlık
eşitsizliklerinin ele alınması
için liderliği güçlendirme ve
kapsamını genişletme.

3. SAĞLIK VE SAĞLIK
SİSTEMİ TECRÜBESİ
Irksal ve etnik azınlıklar ve
yeterince hizmet alamayan
nüfuslar ve toplumlar
için sağlık ve sağlık
sonuçlarının iyileştirilmesi.

Stratejiler
1. Sağlık Gündemi. Sağlık eşitsizliklerinin
sonlandırılması konusunun yerel, eyalet, bölge,
kabile düzeyindeki ve federal sağlık gündeminde
öncelik olarak yer almasının sağlanması.
2. Ortaklıklar. Kamu ve özel kuruluşlar arasında
ortaklıklar geliştirerek ve bunları destekleyerek
farkındalık faaliyetleri için kapsamlı bir altyapı
oluşturma, eylemi yönlendirme ve yaşam süresi
boyunca karşılaşılan sağlık eşitsizliklerini ortadan
kaldırma çabalarında hesap verebilirliği sağlama.
3. Medya. Çok katmanlı hedef kitleye—ırksal ve etnik
azınlık toplumlar, kırsal nüfuslar, gençler, engelli
kişiler, yaşlılar ve coğrafi açıdan izole bireyleri
kapsayan— ulaşmak için geleneksel ve yeni
medya yaklaşımlarını kullanarak (örneğin, sosyal
pazarlama, medya savunuculuğu) yerel, bölgesel ve
ulusal medya kanallarından yararlanmak suretiyle
eylem ve hesap verebilirliği sağlama
4. İletişim. Belirli hedef kitlelerin tüm yaşamlarına
yönelik ve onlara uygun mesajlar oluşturma ve
sağlık eşitsizliklerinin sonuçları hakkında bireylerin
ve kuruluşların harekete geçmesini ve halk
sağlığına yeniden yatırım yapmasını sağlayacak
çeşitli görüşler sunma.
5. Kapasite Oluşturma. Sağlık eşitsizliklerini ortadan
kaldırmaya yönelik toplum çözümlerini teşvik
etmek için bir araç olarak kapasite oluşturmayı
destekleme.
6. Finansman ve Araştırma Öncelikleri. Finansman
öncelikleri ve araştırmaya katılım için toplum
girdisinin sağlanması amacıyla koordinasyon,
işbirliği ve fırsatların arttırılması.
7. Gençler. Genç Amerikalılara yatırım yapma, onları
sağlık girişimlerinin planlanması ve uygulanması
sürecine dâhil etmek ve aktif katılımlarını sağlamak
suretiyle geleceğin sağlık liderleri ve uygulayıcıları
olmaya hazırlama.
8. Sağlık Hizmetlerine Erişim. Herkesin kaliteli
sağlık hizmetlerine erişimini sağlama.
9. Sağlık İletişimi. Sağlık okuryazarlığı, iletişim ve
etkileşimleri arttırarak sağlık hizmeti tecrübelerini
arttırma ve iyileştirme
10. Eğitim. Eğitim düzeyi ile uzun vadeli sağlık
faydaları arasındaki ilişkiyi teşvik etmek üzere
okullar, toplum kurumları ve halk sağlığı
kuruluşlarından oluşan bir koalisyon kurarak lise
mezuniyeti oranlarını önemli oranda arttırma
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TABLO 2.2
Hedef

(devamı)

Stratejiler
ve %100 hedefine ulaştırmaya çalışma; tüm
çocuklara sağlık eğitimi ve beden eğitimi dersleri
verilmesini sağlama.
11. Risk Altındaki Çocuklar. Risk altındaki tüm
çocuklara gerekli hizmetlerin (örneğin, akıl
sağlığı, ağız sağlığı, fiziksel sağlık ve beslenme)
sunulmasını sağlama.

4. KÜLTÜR VE DİL
YETKİNLİĞİ
Kültür ve dil yetkinliğini
geliştirme.

5. ARAŞTIRMA VE
DEĞERLENDİRME
Araştırma ve
değerlendirme sonuçlarının
koordinasyonunu ve
kullanımını arttırma.

12. İşgücü Eğitimi. Hekimler, diğer sağlık çalışanları
ve ırksal ve etnik açıdan çeşitlilik içeren
toplumların kültür ve dil farklılıklarına duyarlı
idarecilere yönelik kültür ve dil yetkinliği eğitimi
geliştirilmesi ve geniş kapsamda ulaşılabilir
olmasının sağlanması.
13. Çeşitlilik. Irksal/etnik azınlıkların işe
alınması ve eğitilmesi ve sağlık kuruluşları
ve sistemlerinin liderlik üstlenmesi
aracılığıyla sağlık ve idareci işgücünün
çeşitliliğinin arttırılması.
14. Standartlar. Tercümanların ve İngilizce dışındaki
dillerde hizmet sunan iki dilli personelin Ulusal
Sağlık Alanında Tercüme Merkezinin Etik Kuralları
ve Uygulama Standartlarına uygun hizmet
sunmalarını gerekli kılma.
15.Tercüme Hizmetleri. Tıbbi tercüme hizmetleri
için finansman ve geri ödemenin iyileştirilmesi.
16. Veri. Tüm ırksal ve etnik azınlık nüfuslara
ilişkin sağlık verilerinin mevcut bulunmasının
sağlanması.
17. Güvenilir Toplum Bazlı Araştırma. Yerel düzeyde
uygulama ve kapasite oluşturmanın arttırılması
için güvenilir toplum bazlı katılımcı araştırmalara
yatırım yapma.
18. Toplum Kaynaklı Müdahale Stratejileri.
Sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmaya
yönelik toplum kaynaklı müdahale stratejilerinin
değerlendirilmesini finanse etme.
19. Araştırma Koordinasyonu. Sağlık ve
sağlık hizmetlerindeki eşitsizliklere ilişkin
anlayışı güçlendiren ve bunları azaltmaya
yönelik bir metodoloji öneren araştırmaların
koordinasyonunun desteklenmesi ve
iyileştirilmesi.
20. Bilgi Aktarımı. Sağlığın sosyal belirleyicilerini
(örneğin, barındırma, eğitim, yoksulluk) ele alan
başarılı programlara ilişkin bilgi aktarımının
kapsamının genişletilmesi ve arttırılması.

Kaynak: ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2009.
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ÖRNEK 2.2

REACH Toplum Projelerine Örnekler
Vietnam’da Sağlık İnisiyatifi Koalisyonu için REACH
California’nın Santa Clara İlçesinde Vietnamlı kadınlar arasında Hispanik olmayan
beyaz kadınlara kıyasla beş kat daha yüksek olan rahimağzı kanseri insidansına
çözüm bulmak için bir koalisyon kurulmuştur. Vietnam topluluğunda sağlam
bağlara ve itibara sahip bireyler yardımcı sağlık çalışanları olarak eğitilmiştir.
Yardımcı sağlık çalışanları, toplum ile sağlık hizmetleri arasında bir köprü görevi
görmüş, bu nüfusu etkileyen sağlık sorunlarına ilişkin bilgi, tavsiye ve çözümler
sunmuştur. Geçmişte pap smear testi yaptırmamış kadınlardan oluşan bir grupta,
toplum sağlığı çalışanı ile yapılan görüşme ve medya bilgilendirme kampanyası
aracılığıyla bilgi almaları sonucunda kadınların yaklaşık yüzde 48’i izlem süresi
içinde Pap testi yaptırmıştır. Bunun aksine, geçmişte Pap testi yaptırmamış ve Pap
testini medya bilgilendirme kampanyası aracılığıyla öğrenmiş ancak toplum sağlığı
çalışanı ile görüşmemiş kadınlardan oluşan grupta kadınların yüzde 25’inden daha
azı izlem süreci içinde Pap testi yaptırmıştır.

REACH 2010 Charleston ve Georgetown Diyabet Koalisyonu
Koalisyon, iki Güney Carolina ilçesindeki Afro Amerikan toplumun diyabet
sorununu çözümlemek için kırktan fazla ortak kuruluşu örgütlemiştir. Koalisyondaki
ortaklar çeşitli stratejiler uygulamıştır—örneğin, yürüme ve konuşma gruplarının
oluşturulması, diyabet ilaç ve malzemelerinin sağlanması, diyabet bakımının
kalitesinin arttırılması ve sağlık çalışanları ile diyabetli kişilerin birlikte öğrendiği
öğrenme ortamlarının oluşturulması. Müdahalenin başlangıcında toplumdaki Afro
Amerikanlar ve beyazlar arasında hemoglobin A1c testleri (ortalama kan şekerini,
lipid profilini ve böbrek fonksiyonunu gösteren yıllık test) bakımından yüzde 21’lik
bir fark bulunmaktaydı. Program başladıktan iki yıl sonra ise bu fark neredeyse
ortadan kayboldu. Ayrıca diyabetli kişiler fiziksel açıdan daha aktifti ve grup
faaliyetlerinde daha sağlıklı yiyecekler yiyorlardı. Diyabeti bulunan Afro Amerikan
erkekler arasında alt ekstremite amputasyonları Charleston İlçesinde yüzde 36 ve
Georgetown İlçesinde yüzde 44 oranında azaldı.

Kültürlerarası Personel Eğitimini İyileştirme
Çalışmalar, azınlıkların genellikle azınlık olmayanlara kıyasla daha düşük kalitede
sağlık hizmetleri aldığını göstermiştir (Hasnain-Wynia, Baker, & Nerenz, 2007);
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bununla birlikte araştırmacılar azınlıkların sağlık hizmetlerine ulaştıkları yerler
bakımından da büyük bir farklılık olduğunu tespit etmiştir. Harvard’da psikiyatr ve
antropolog olan Arthur Keinman, sağlık hizmeti sağlayıcısı ile hizmet alıcı arasındaki
her temasın kültürlerarası bir tecrübe olduğunu belirtmiştir (Ulusal Hispanik Sağlık
Birliği, 2001). Söz konusu kültürlerarası durum, etkileşim azınlıklar ve azınlık
olmayan bireyler arasında gerçekleştiğinde veya etkileşimin taraflarından biri yaşlı
yetişkinler, yoksul kişiler veya İngilizceyi ikinci dil olarak konuşan kişiler olduğunda
daha belirgin bir hal almaktadır. Bahsedilen kategorilerdeki bireyler genellikle yetersiz
sağlık okuryazarlık becerilerine sahip olmaktadır. Sağlık okuryazarlık becerileri
yetersiz kişiler; sağlık hizmeti direktiflerini anlamada, tedaviye temel oluşturan
karmaşık sağlık formlarını doldurmada, hekimler ile hastalık öykülerini paylaşmada
ve hatta sağlayıcıların ve hizmetlerin yerlerini bulmada zorluk çekmektedirler.
Kültür, ortak bir dünya görüşü olarak düşünülebilir. Kültür, bir insan grubunun
inançlarını düzenleme ve yaşamı anlamlandırma şeklidir. Kültür, bir toplum veya
grubu bir arada tutan bağ olabilmektedir. Kültürel farklılıklar, kişilerin neye değer
verdiklerini yansıtmakta ve neyi bilmeye ve yapmaya değer olduğuna dair inancın
şekillenmesine yardımcı olmaktadır. Kültürler arasında büyük farklılıklar vardır
ve kültürlerin içinde çeşitlilik bulunmaktadır. Bir kültürün üyesi olmak, kendi
topluluğunuz ile birlik içerisinde olmanız anlamına gelmektedir; ancak aynı zamanda
bireysel özellikleriniz, zevkleriniz, tecrübeleriniz ve istekleriniz bulunmaktadır.
Bireyleri bir kültür bağlamında genellemek faydalı olmamaktadır. Tek bir kültür
içerisinde örneğin, yaş, ırk, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyet, din, sınıf ve eğitim
bakımından farklılıklar vardır. Ayrıca çoğu kişi birden fazla kültürü bir arada
yaşamakta, kültürel kimliklerin farklı kademe ve tabakalarında bulunmaktadır.
Bazen bu farklı kültürel kimlikler birbiri ile çarpışmakta veya çatışmaktadır. Kültür
hakkında düşünülürken kaçınılması gereken hatalar; eksik görme (yani sebepsiz yere
bir kişinin yeteneklerini aşağılama), basmakalıp bir kategoriye sokma, mağduru
suçlama ve kültürü diğer kavramlar ile karıştırmadır. Kültür kavramı bazen ırk,
renk veya etnik köken gibi diğer kavramlar ile karıştırılmaktadır. Kültür çok daha
kapsamlı bir kavramdır; bu bölümde daha önce ele alınan diğer birçok hususu da
içinde barındırmaktadır ve kültürel gruplar içerisinde ten rengi bakımından büyük
farklılıklar bulunabilmektedir.
Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi, kültürel yetkinliği; bir kurum
veya kuruluşta veya bir birey grubunda bir araya gelen ve kişilerin kültürlerarası
ortamlarda etkili şekilde çalışmasını mümkün kılan davranış, tutum ve politikalar
dizisi olarak tanımlamıştır. Kültürel yetkinliğe sahip bir sağlık hizmetleri sistemi;
kültürün dinamiklerini, potansiyel kültürlerarası yanlış anlaşılmaların analizi, kültürel
farklılıklar ve etnosentrik yaklaşımlardan kaynaklanabilecek etkileşimlere yönelik
odağı ve hizmetlerin belirli kültürel ihtiyaçları karşılayacak şekilde adaptasyonunu
kabul etmekte ve bünyesinde barındırmaktadır (Ulusal Hispanik Sağlık Birliği,
2001). Cross, Bazron, Dennis ve Isaacs (1989) farklı kültürlerden kişiler ile çalışma
konusunda yetkinliğe ulaşmanın farklı aşamaları veya fazları hakkında yazmıştır.
Bu beş adımlık yolculuğa “süreç” adını vermektedirler. Bu süreçte yalnızca bireysel
yardımcılar değil aynı zamanda kurumlar ve kuruluşlar da yolculuk edebilmektedir.
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İlk üç aşama, farkında olmamakla ilgilidir ve son iki aşama daha uyumlu ve duyarlı
davranılmasını gerektirmektedir.
1.

Kültürel yıkıcılık

2.

Kültürel kabiliyetsizlik

3.

Kültürel körlük

4.

Kültürel önyetkinlik

5.

Kültürel yetkinlik

Kültürel yetkinliğin bir parçası, bazı evrensel insan tecrübelerinin (sevinç ve keder
gibi) kültürün ötesinde olduğunu ve kültürel gruplar arasındaki ortak özelliklerin
farklılıklar kadar önemli olduğunu anlamaktan geçmektedir. Kültürel yetkinliğe
sahip bir kişi veya kuruluş benzerlikleri doğrularken aynı zamanda farklılıklara önem
vermektedir. Bir kişi ve kuruluşun kültürel yetkinliğini gösteren işaretler arasında
şunlar yer almaktadır:
•

Kişisel varsayımlar, değerler ve önyargıların farkında olma

•

Diğerlerinin inanç ve değerlerine saygı göstermek adına kişisel algı ve
davranışlarını gereken şekilde değiştirme

•

Diğerlerinin aile tanımlarına saygı gösterme

•

Empati hissetme ve kurma

•

Kuruluşların farklı kültürlerden kişilerin önüne koyduğu engellerin farkında
olma ve bu engelleri kaldırmaya çalışma

•

Okuyarak, diğer kültürlerden danışmanları gözlemleyerek ve saygı çerçevesinde
sorular sorarak diğer kültürler hakkında bilgi edinme

•

Hizmet edilen grubun üyeleri tarafından saygılı olarak addedilen bir dil
kullanma

•

Görüş farklılıkları olması halinde planları ve yaklaşımları saygılı bir şekilde
müzakere etme

•

Basmakalıp kategorilere ve doğrulanmamış varsayımlara dayalı olarak hareket
etmekten kaçınma

•

Rahatsız edici veya zarar verici bir dil kullanmaktan kaçınmaya çalışma

•

Her bir kişiye, aileye, kültüre, topluma veya gruba ihtiyatlı yaklaşma ve daha
fazla bilgi edinmeye çalışılan yaklaşma.

Ayrıca kuruluşlar da kendi değerlerine ve davranış biçimlerine, yani kendi kültürlerine
sahiptir. Kuruluşların ve kişilerin varsayımları bazen yardım ilişkisini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir. Aşağıda kurumsal kültürde var olabilen ve açık bir diyalog veya
ilişkiyi engelleyebilecek nitelikteki bazı fikirler sıralanmaktadır:
•

Talepte bulunan insanlar dakik olmalıdır.
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•

Yardım isteyen kişinin göz teması kurması arzu edilmektedir.

•

Teknoloji yararlıdır ve korkulmamalıdır.

•

Kağıt işleri gereklidir.

•

Birey, ailesinden, mahallesinden veya toplumundan daha önemlidir.

•

Çalışanlar mesafelerini korumalı ve hizmet alıcılar veya başvuru sahiplerine
fazla yakın olmamalıdır.

•

Her hizmet herkese uygundur.

•

Herkese tam olarak aynı şekilde muamele edilmelidir.

•

Yardım talep edenler bizim kurallarımıza uymalıdır.

•

Hastalıkların sebepleri mantıklı ve akılcıdır.

•

Uzmanlar yardım talep eden kişiler için neyin en iyi olduğunu bilmektedir.

•

Randevusuz hizmet sunulması imkansızdır.

•

Hastane ve klinik gibi resmi ortamlar tıbbi bakım için en iyi yerlerdir.

•

Kuruluşların ziyaret saatleri sınırlı olmalıdır.

•

İlaç iyidir.

•

Akıl sağlığı problemleri yabancılar tarafından çözülebilir.

•

Kişiler kendi sağlık hizmetleri için ödeme yapmaktan sorumludur.

•

Kişiler hasta olmadıklarında da doktora gitmelidir.

Çeşitli Personeli İşe Alma ve Rehberlik Etme
Sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasında kullanılabilecek stratejilerden biri, sağlık
işgücünde (sağlığı geliştirme programları da dâhil olmak üzere) azınlıkların daha
fazla temsil edilmesinin sağlanmasıdır. Program katılımcılarına benzeyen personelin
varlığı önemlidir (personel seçimi konusuna kitabın ilerleyen bölümlerinde program
uygulaması ele alınırken değinilmektedir). Cohen, Gabriel, ve Terrel (2002),
azınlık toplumlara kaliteli sağlık hizmetlerinin uygun şekilde sunulabilmesi için
sağlık işgücündeki ırksal ve etnik çeşitliliğin sağlanmasının önemli olduğunu öne
sürmektedir. Sağlık hizmeti sağlayıcıları hizmet alıcılar ile aynı ırk veya etnik
kökenden geldiğinde sağlık hizmeti sağlayıcılarının kültürel yetkinlik boşluğu ve
açık veya gizli ırkçılık azalmaktadır. Burada, çeşitli sağlık mesleklerinde havuzun
genişletilmesi ve azınlıklara rehberlik edilmesine yönelik çeşitli girişimlere örnekler
verilmektedir.
Tıp Enstitüsü ve Amerikan Tıp Derneği (AMA) daha fazla azınlığı tıp fakültelerine
çekmek için aktif olarak yeni yaklaşımlar aramaktadır. AMA’nın Doktorlar Tekrar
Okula (Doctors Back to School) adlı programı kapsamında azınlıklardan daha
fazla doktor çıkması ihtiyacına ilişkin farkındalık oluşturulması ve yeterince temsil
edilmeyen azınlık gruplardaki çocukların tıp kariyerine yönelmeye teşvik edilmesi
amaçlanmaktadır. Program aracılığıyla hekimler ve tıp öğrencileri, okullar ve
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toplum kuruluşlarını ziyaret ederek azınlık gruplardaki küçük yaştaki çocuklar ile
görüşmekte ve onların da doktor olabileceklerini anlamalarına yardımcı olmaktadır
(http://www.ama-assn.org/ ama/pub/physician-resources/public-health/eliminatinghealth-disparities/ doctors-back-school.shtml).
Bilim Eğitim Ortaklığı Ödülü (SEPA) programı, genç öğrencilerin sağlık ve
biyomedikal alanlarındaki mesleklere ilgisinin arttırılması için çalışan federal
bir girişimdir. SEPA, Ulusal Araştırma Kaynakları Merkezi tarafından finanse
edilmektedir. Ulusal Araştırma Kaynakları Merkezi, Ulusal Sağlık Enstitülerinin
bir parçasıdır ve biyomedikal ve klinik araştırmacıları, K-12 öğretmenlerini, medya
uzmanlarını ve okulları, müzeleri ve bilim merkezlerini ve diğer eğitim kuruluşlarını
finanse etmektedir (http://www.ncrrsepa.org).
Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri İdaresi bünyesindeki Sağlık Meslekleri
Bürosu tarafından finanse edilen Sağlık Meslekleri Yolları (Pathways to Health
Professions), yeterince temsil edilmeyen azınlıkları ve dezavantajlı öğrencileri sağlık
veya yardımcı sağlık hizmetleri alanında meslek edinmeye teşvik eden yenilikçi
ve kültürel yetkinliğe sahip yaklaşımları desteklemektedir. Programın nihai hedefi,
“ulusal kapasiteyi güçlendirerek ABD nüfusunu temsil eden çeşitlilikteki klinisyen,
araştırmacı ve öğretim üyelerini içeren bir sağlık işgücünü ortaya çıkarmaktır” (http://
bhpr.hrsa.gov/diversity).
Sağlık Eşitsizliklerinin Temel Nedenlerini Ele Alma
Sağlığı geliştirme programının personelini, savunuculuk çabalarını planlarken,
uygularken ve değerlendirirken, kaynak yönünde ilerlemeye ve sağlık eşitsizliklerinin
sosyal belirleyicilerine odaklanmaya teşvik eden kişiler bulunmaktadır. Bu noktada
çeşitli stratejiler önerilmektedir. Tüm sağlığı geliştirme programları, bu stratejileri
kullanmanın faydasını görecektir; çünkü bu stratejiler tüm ortamlarda (toplum, okul,
işyeri, sağlık kuruluşu ve diğerleri) genel yaşam kalitesine katkı sağlamaktadır.
1.

Sağlık hizmetleri kapsamı ve hizmetlerine erişimi arttırma. Kaliteli sağlık hizmetlerine
yeterli erişimin sağlanmaması sağlık eşitsizliklerine katkıda bulunmaktadır. Ancak
sağlık hizmetlerinin kapsamı, kaliteli bakıma ulaşma yolundaki ilk adımdır. Sağlık
eşitsizliklerinin temel nedenlerinin çoğu, sağlık sigortasının kapsamına dâhil olunan
durumlarda dahi sağlık hizmetleri kullanımından yararlanmanın önünde engel teşkil
etmektedir. Kişiler, sağlığı geliştirme programları kapsamında bireylerin sağlık
hizmetlerini bulması ve hizmetlere erişim sağlamasına yardımcı olabilmektedir
(Sağlığı İyileştirme Merkezi, 2009).

2.

Kronik hastalıklar için korunma, tarama ve tedaviye erişimin arttırılması. Sağlığı
geliştirme programlarının çoğundan sağlık hizmetlerinin kapsamında bulunan
kişiler faydalanmaktadır; korunma, tarama ve hastalık yönetimi hizmetleri
hâlihazırda mevcuttur ve düşük maliyetlidir. Ancak sağlık hizmetleri kapsamı ve
mali kaynakları sınırlı olan veya ülkeye yeni gelmiş birçok azınlık nüfus için bu
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gibi hizmetlere erişim fırsatları büyük oranda kısıtlıdır. Azınlık nüfusları ile çalışan
programlarda, kronik hastalıkların hem yüksek maliyetli hem de yüksek oranda
önlenebilir olduğu hususu dikkate alınmalı ve toplumda (aynı şekilde okullarda,
işyerlerinde ve diğer yerlerde de) kronik hastalıkları önlemeye yönelik kaynaklar
korunmalı ve geliştirilmelidir (Sağlığı İyileştirme Merkezi, 2009).
3.

Fiziksel aktivitede bulunma ve sağlıklı gıdalara erişim fırsatlarını arttırarak
sağlıklı davranışları destekleme. Fiziksel aktivite, hastalıkları önleme ve sağlığı
geliştirme için önem teşkil ettiğinden, okullarda öğrenciler için fiziksel aktiviteyi
teşvik etme ve toplumun fiziksel aktivite imkanlarını arttırmak için okul bahçesi
ve spor salonlarının okul saatlerinden sonra kullanılmasını kolaylaştırmaya yönelik
politikalara ihtiyaç bulunmaktadır. Suç oranının yüksek veya gelir seviyesinin
düşük olduğu toplumlarda parkların, yürüyüş yollarının ve diğer rekreasyonel
tesislerin daha güvenli hale getirilmesi için imar kanunları ve yerleşme planlarının
oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca düşük gelirli toplumlarda bakkalların açılması,
mevcut bakkalların daha sağlıklı gıda seçenekleri ve özellikle taze gıdalar sunmaya
teşvik edilmesi ve tarım marketler ve toplum veya okullara ait ürün standları gibi
alternatif yerlerin desteklenmesi yoluyla tüm toplumlarda sağlıklı gıdalara erişim
için destek sağlanmalıdır (Sağlık Vakfı, 2009).

4.

Konut seçeneklerinin iyileştirilmesi. Kaynaklara yakın mesafede yüksek kaliteli,
düşük maliyetli ve sağlam konutlar toksinler ve strese maruziyeti azaltmakta,
ilişkileri ve komşular ile birlikte hareket etme isteğini güçlendirmekte, aileler için
daha büyük bir ekonomik güvence sağlamakta ve sağlığı etkileyen hizmetlere
(sağlık hizmetleri de dâhil olmak üzere) ve kaynaklara (parklar ve süpermarketler
gibi) erişimi arttırmaktadır. Ulaşım odaklı gelişimi destekleyen politikalar ile karma
kullanım ve karma gelir gelişimine yönelik teşvikler uygulamaya konmalıdır.
Konutların düşük maliyette tutulması sağlanmalı (örneğin, kira kontrol kanunları
aracılığıyla) ve acil konut desteği için finansman verilmelidir (Sağlık Vakfı, 2009).

5.

Toplu taşıma ve motorsuz araçların kullanımını teşvik ederek ulaşım seçeneklerini
iyileştirme. Güvenli ve tüm kullanıcıların erişimine açık (yani, karma yollar)
tasarlanması yürüme ve bisiklet sürmeyi teşvik edecektir. Toplu taşımanın daha
güvenli, erişilebilir ve düşük maliyetli hale getirilmesi de önemlidir. Bu ulaşım
türlerinin daha fazla kullanılması, hava kirliliğini azaltacak ve fiziksel aktiviteyi
arttıracaktır; bu sayede bireyler ve toplumlar daha sağlıklı olacaktır (Sağlık Vakfı,
2009).

6.

Hava, su ve toprak kalitesinin arttırılması. Çevresel toksinler sağlığı olumsuz yönde
etkilemektedir. Örneğin, dizel motorlu kamyonların yerleşim alanlarına girmesinin
engellenmesi yoluyla dizel partiküllerine maruziyetin azaltılması, okullara yakın
yerlerde motoru rölantide çalıştırmama kuralının uygulanması, yeni gemi ve
kamyonlarda temiz teknolojinin kullanılmasının öngörülmesi, mevcut filolarda
emisyonların azaltılması ve mevcut eyalet ve federal emisyon düzenlemelerinin
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uygulanması ile daha sağlıklı bir çevreye ulaşılabilmesi mümkündür. Kamyon ve
gemi taşımacılığının etkilerinin izlenmesi faaliyetleri düşük gelirli ve savunmasız
nüfuslarda yaygınlaştırılmalıdır. Hava kirliliğinin etkisine ilişkin halk sağlığı
çalışanlarının girdileri, planlama aşamasında sağlık etki değerlendirmesi gibi
araçların kullanılması aracılığıyla yerel arazi kullanımı ve ıslahına ilişkin kararlarda
dikkate alınmalıdır (Sağlık Vakfı, 2009).
7.

Yoksul ve azınlık öğrenciler arasında lise mezuniyet oranının arttırılması. Genellikle
bu öğrenciler gittikleri okullarda eşit kaynaklardan yararlanamamaktadır. Azınlık
öğrencilerin yüzde 60’ı yoksulluğun yüksek ve azınlıkların fazla olduğu okullarda
okurken beyazların yüzde 20’sinden daha azı yoksulluğun yüksek ve azınlıkların
fazla olduğu okullarda okumaktadır (Orfield & Lee, 2005). Yoksulluğun yüksek
olduğu okulların tesisleri genellikle uygunsuz ve eskidir (Acevedo-Garcia,
Osypuk, McArdle, & Williams, 2008) veya federal düzeyde, eyalet düzeyinde ve
yerel ilçelerden yapılan öğrenci başına tahsisat daha düşüktür. Ayrıca bu okulların
müfredatı genellikle zorlayıcı olmamakta, ileri yerleştirme derslerinin sayısı
az olmakta (Nelson, 2006; Acevedo-Garcia, Osypuk, McArdle, & Williams,
2008), daha az belgeli ve nitelikli öğretmen bulunmakta (Halfron & Hochstein,
2002), tecrübesiz öğretmenlerin sayısı daha fazla olmakta, öğretmenler daha sık
devamsızlık yapmakta, öğretmen devri daha yüksek ve sınıflar daha kalabalık
olmaktadır (Acevedo-Garcia, Osypuk, McArdle, & Williams, 2008). Eğitim
alanındaki eşitsizliklerin çözümlenmesi için yerel sağlık birimi ve yerel eğitim
kuruluşu tarafından okul bölgesinin sağlığı geliştirme faaliyetlerini ve toplumdaki
çeşitli sağlık, sosyal hizmetler, çocuk adaleti ve gençlik gelişim kuruluşlarını
koordine edecek toplum çapında bir okul sağlığı konseyi kurulabilir. Koordinasyon
konseyi, eğitimdeki eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına ilaveten, özellikle
savunmasız toplumlardan gelen çocuk ve gençlerin gerekli sağlık müdahalelerini
ve okul başarısının artması ile bağlantılı olduğuna dair kanıtlar bulunan diğer
hizmetleri almasını sağlayabilir: (a) kaliteli okul öncesi eğitim (Zaza, Briss, &
Harris, 2005); (b) yüksek kaliteli semt okulları (Blank & Shah, 2004), (c) kaliteli
okul sağlığı programları (Eyalet Sağlık, Beden Eğitimi ve Rekreasyon Direktörleri
Derneği, 2002).

ÖZET
Sağlık eşitsizlikleri Amerika Birleşik Devletleri’ndeki çeşitli demografik gruplarda
ortaya çıkmaktadır. Bu gruplar arasında toplumsal cinsiyet, gelir ve eğitim,
engellilik, coğrafi konum, cinsel yönelim ve ırk veya etnik kökene göre ayrılan
gruplar bulunmaktadır. Federal yönetim bu eşitsizliklere ilişkin farkındalığı arttırmak
ve bunları hafifletecek potansiyel çözümler bulmak için yürütülen çabalara liderlik
etmektedir. Sağlıklı Halk 2020 kapsamında sağlık eşitsizliklerinin azaltılması,
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Sağlıklı Halk girişiminin dört ana hedefinden biri olarak belirlenmiştir.
Kültürel açıdan duyarlı sağlığı geliştirme programları, kültürel farklılıkların
bireylerin sağlık durumunu ve sağlık hizmetlerini etkilediğini kabul etmektedir. Etkili
sağlığı geliştirme programları, çeşitliliği ele alırken duyarlı uygulamalar ve program
katılımcılarının kültürel değerleri ve tutumlarına ilişkin farkındalık ile hareket
etmekte, basmakalıp kategorilere karşı direnmekte ve katılımcılara görüşlerini iletme
fırsatını tanımaktadır. Sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırmayı amaçlayan kültürel
açıdan duyarlı programlar sağlık durumunu ve sağlık hizmetlerini etkileyen kültürel
uygulamaları değerlendirmektedir. Bu programların bakış açısı, kültürel farklılıkları
yargılamama yönündedir ve program personelinin kültürel farklılıklara saygılı
müdahaleleri seçmesini sağlamaktadır.
Bu bölümde ele alınan sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik
dört strateji; program planlama, uygulama ve değerlendirme sürecini destekleyen
kapsayıcı stratejilerdir. Bu stratejiler, sağlığı geliştirme programlarının geliştirilmesi
ve uygulanmasına temel teşkil etmek üzere sunulmaktadır.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Aşağıda sağlık eşitsizliklerinden olumsuz yönde etkilenen ve kültürel açıdan
çeşitliliğe sahip bir grubun programa dâhil edilmesi ve katılımının sağlanmasına
odaklanan bir sağlığı geliştirme programı personelinin yapması gerekenlere
ilişkin bazı örnekler yer almaktadır:

•

Program katılımcısına adını sorarken aynı zamanda kendisine nasıl hitap
edilmesini istediğini de sorun.

•

Programdaki kişilerin tipik Amerikalılar veya diğer kültürlerden kişilere
kıyasla daha resmi olabileceğinin farkında olun.

•

Bireyler, bazı gıdaların hastalığı iyileştirmeye yardımcı olabileceğine inanabilir,
bu nedenle kişinin gıda seçimlerini ve tercihlerini sorun.

•

Sağlık kararlarının sıklıkla aile fertleri tarafından verildiğini hesaba katarak kişi
isterse sağlıkla ilgili görüşmelere tüm aile fertlerini davet edin.

•

Katılımcının kültürünün itibar ve onurunu korumanın öneminin farkında olun.

•

Sağlığı geliştirme programı personeli, program katılımcıları ile ilişki kurarken
neyin doğru ve saygı çerçevesinde olduğunu nasıl öğrenmektedir?

2.

Sağlık eşitsizliklerinden muzdarip iki veya daha fazla nüfus grubunun içinde
bulunmanın sonuçlarını araştırın ve tartışın (örneğin, yeterince eğitim almamış,
homoseksüel ve düşük gelirli bir Afro Amerikan olmak).

3.

Belirli bir nüfustaki başlıca ölüm nedenini veya hastalığın temel nedenlerini
ele alan bir sağlığı geliştirme programının uygulanmasının faydalarının neler
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olacağını tartışın.
4.

Kültürel yetkinliğe sahip sağlığı geliştirme programları, bir beden herkese
uyar yaklaşımı ile tasarlanmamaktadır; aksine bu programlar farklı kişilere
uyabilecek farklı alternatifler ve seçenekler sunmaktadır. Kültürel yetkinliğe
sahip sağlığı geliştirme programlarının altında, her bireyin saygıyı hak ettiği ve
değerli olduğu felsefesi yatmaktadır. Bir sağlığı geliştirme programını kültürel
açıdan duyarlı ve saygılı hale getirmenin yolları nelerdir?

ANAHTAR TERİMLER
Azınlık Sağlığı Ofisi
Bireysel ırkçılık
Bireysel ve davranışsal
faktörler

Eylem için Ulusal
Ortaklık
Gelir
Hakkaniyet

Kültürel yetkinlik
Personel çeşitliliği
REACH toplumları
Sağlık eşitsizlikleri

Cinsel yönelim

Irk

Coğrafi konum

Irkçılık

Çeşitlilik

İçselleşmiş ırkçılık

Çevresel faktörler

Kurumsallaşmış ırkçılık

Sağlık eşitsizliklerinin
temel nedenleri

Eğitim

Kültürel duyarlılık

Tıbbi bakım faktörleri

Engellilik

Kültürel olarak uygun

Toplumsal cinsiyet

Erişim

Kültürlerarası personel
eğitimi

Toplumsal faktörler

Etnik köken

Sağlık Eşitsizliklerini
Sonlandırmaya yönelik
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N ETKİLİ sağlığı geliştirme programları sağlık teorilerine dayalı
olanlardır. Teoriler iki amaçla kullanılmaktadır. İlk olarak sağlığı geliştirme
programlarının üzerine inşa edildiği kavramsal temeli oluşturmaktadır.
İkinci olarak, fiili program planlama, uygulama ve değerlendirme sürecine rehberlik
etmektedir. En güçlü programlar bu amaçların her ikisine de odaklanacaktır. Sağlığı
geliştirme alanında kullanılan teoriler; eğitim, sosyoloji, psikoloji, antropoloji
ve halk sağlığını da içeren çeşitli disiplinlerden elde edilmiştir. Sağlığı geliştirme
programı personeli, programlarda test edilmiş teorilerin kullanılmaması durumunda
sağlıkta istenen iyileşmelerin sağlanamayabileceğinin bilincindedir. Özellikle de
teorilerden yararlanılmadığında, sağlığı geliştirme programlarının, birey, aile ortamı
veya toplumsal düzeylerde sağlık üzerinde etkili olan faktörleri nasıl etkilediğinin
belirlenmesi zordur. Sağlığı geliştirme teorileri; okullar, topluluklar, işyerleri, sağlık
kuruluşları, evler ve tüketici pazarını da kapsayan çoklu ortamlarda uygulanan
müdahalelere rehberlik etmek üzere kullanılmaktadır (Glanz & Rimer, 2005). Bu
bölümde bazı önemli sağlık teorileri tartışılacaktır (Goodson, 2010). Her bir teorinin
geçmişi, amacı, kurgusu ve kullanım alanlarının anlaşılması, sağlığı geliştirme
programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecine rehberlik
edecek en uygun teorinin seçilmesi için gerekli bilgileri sağlamaktadır.

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMLARINDA
TEORİ
Kerlinger (1986), teoriyi “olayları veya durumları açıklamak ve tahmin etmek için
değişkenler arasındaki ilişkileri belirleyerek olaylara ve durumlara sistematik bakış
açısı sağlayan birbiriyle bağlantılı kavram, tanım ve önermeler dizisidir” (sf.25).
Teoriler, müdahalelerin stratejileri ve hedeflerine ilişkin varsayımlar ve hipotezler
oluşturmamıza yardımcı olmaktadır. Sağlığı geliştirmede, birincil olarak davranışlar
ve çevrelerdeki değişimlerin tahmin edilmesi veya açıklanması ile ilgilenmekteyiz.
Glanz, Rimer ve Lewis (2002), teorileri açıklayıcı teoriler (veya probleme ilişkin
teoriler) ve değişim teorileri (eylem teorileri) olarak sınıflandırmıştır. Açıklayıcı
teoriler, problemin neden var olduğunu tanımlamamıza ve belirlememize ve
değiştirilebilir kurguları aramamıza yardımcı olmaktadır. Değişim teorileri ise
müdahalelerin geliştirilmesine rehberlik etmekte ve değerlendirmenin temelini
oluşturmaktadır. Bazen sağlığı geliştirme uygulayıcıları ve araştırmacılar, belirli bir
problem, olay veya durumu ele almak için iki veya daha fazla teoriyi birleştirmektedir;
bu yapıldığında sağlık modelleri ortaya çıkmaktadır (Glanz, Rimer, & Lewis, 2002).
Teorilerin temelleri soyut varlıklar olan kavramlara veya fikirlere dayanmaktadır.
Bunların ölçülmesi veya gözlemlenmesi mümkün değildir. Kavramlar, teorilerin
içinde benimsenmekte ve şekillendirilmektedir. Bunlar teorinin yapıtaşları veya
temel unsurlarıdır (Glanz, Rimer, & Lewis, 2002). Zaman içerisinde geliştirilmiş
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ve denenmiş kavramlar kurgular olarak anılmaktadır. Örneğin, gerekçeli eylem
ve planlı davranış teorisinde davranışsal niyet bir kurgudur. Yapıtaşına belirli bir
özellik atfedildiğinde ve kurgu ölçülebildiğinde gösterge veya değişken halini
almaktadır. Örneğin, davranışsal niyet kurgusu genellikle 7 puanlı bir bipolar ölçek
ile ölçülmektedir ve ölçekte şu kategoriler bulunmaktadır: aşırı derecede mümkün
(3), oldukça mümkün (2), biraz mümkün (1), ne mümkün ne de imkânsız (0),
biraz imkânsız (1), oldukça imkânsız (2), aşırı derecede imkânsız (3). Bir teori
kurgunun değişkenlere dönüştürülmesi, kurgunun ampirik deney yoluyla arıtılmasını
sağlamaktadır. Teorilerin bileşenleri, sağlığı geliştirme alanında davranışlar ve
çevresel koşullar olarak ortaya çıkan olguları açıklayabilmelidir.
1970’li ve 1980’li yılların başlarında teoriler, bireylerin özellikleri, risk
faktörleri, demografik özellikleri ve yaşam evrelerine odaklanmıştır. 1980’li yıllarda
teoriler değişime uğrayarak yalnızca bireylerin özelliklerine odaklanmaktan ziyade
davranışların sosyal, fiziksel ve çevresel bağlamda meydana geldiğine ilişkin olarak
gelişen bilince de odaklanmıştır. 1990’lı yıllarda sağlığı geliştirme programlarının
planlama, uygulama ve değerlendirme adımlarını belirleyen modeller önem
kazanmıştır. Bu bölümde sunulan sağlık teorileri ve modelleri sağlığı geliştirmede
yaşanan bu değişimi yansıtmaktadır. Teoriler dinamiktir. Sağlık statik olmaktan ziyade
dinamik bir alandır ve sağlık teorileri de dinamiktir. Benzer şekilde bu teoriler farklı
paradigmaları temsil etmektedir. Çeşitli sağlık kaygıları, ihtiyaçları ve durumlarını
ele almak üzere oluşturulmuştur; bu nedenle de farklı şekillerde kullanılmaktadır.
Teoriler; sağlık kaygılarını, sorunlarını ve durumlarını ele alan sağlık uygulayıcıları
ve araştırmacılar için önemli bir araçtır.
Bu bölümde ilk olarak, sağlığı geliştirmeye ilişkin ekolojik perspektifi yansıtan
kurucu nitelikteki sağlık teorilerine değinilmektedir; bu perspektif, bir sağlık
sorunundaki veya sağlık sorununun farklı düzeylerindeki faktörler arasındaki
etkileşimi ve bu faktörlerin birbiri ile ilişkisini vurgulamaktadır. Diğer bir deyişle
kişiler çeşitli düzeylerde etkilere maruz kalmaktadır ve bireyin davranışı, bir
taraftan sosyal ortamını şekillendirirken diğer taraftan sosyal ortam tarafından
şekillendirilmektedir. Bu kurucu nitelikteki teoriler, müdahalelerin tasarlanması ve
planlanmasında kullanılmaktadır. Programların teorik temelini sağlarlar. Bu kurucu
teoriler, sağlığın geliştirilmesi programları geliştirilirken dikkate alınması gereken üç
etki düzeyine odaklanmaktadır: bireysel düzey, kişilerarası düzey ve nüfus düzeyi
(McLeroy, Bibeau, Steckler & Glanz, 1988; Glanz & Rimer, 2005). Uygulayıcılar, üç
etki düzeyini dikkate alarak girişimlerinin amacını netleştirebilmekte ve programın
teorik temeli olarak hizmet verebilecek uygun teorileri bulabilmektedir.
İkinci olarak bu bölümde sağlığı geliştirme programının oluşturulması sürecine
odaklanan sağlık modelleri sunulmaktadır. Bunlar, sağlığı geliştirme programlarının
nasıl planlanacağı, uygulanacağı ve değerlendirileceğine rehberlik etmektedir. En
güçlü sağlığı geliştirme programlarında hem teoriler hem de modeller kullanılacaktır.
Hiçbir teori ve model mükemmel değildir. Her biri belirli bir ihtiyacı ele
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almak için veya bir sağlık sorununun en iyi nasıl ele alınacağına ilişkin belirli bir
kavramsallaştırma ile tasarlanmıştır. Uygulayıcılar tipik olarak çalışmalarında
farklı teoriler ve modellerin unsurlarını birleştirmektedir. Ayrıca etkili programlar,
paydaşlar ve katılımcıları sağlık teorileri ve modelleri hakkında eğiterek programa
tam katılımlarının sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Teoriler ve modeller, etkili bir
sağlığı geliştirme programının ilk unsurudur ve farklı ortamlardaki bilim, araştırma
ve pratiği temel alan kanıta dayalı programlara dayanak teşkil etmektedir.

KURUCU NİTELİKTEKİ TEORİLER: BİREYSEL DÜZEY
Sağlık teorisinin en temel düzeyi bireysel düzeydir. Bir program tasarlarken veya
bir programda çalışırken altta yatan veya programı yönlendiren teorinin bireysel
düzeyde nasıl işe yarayacağını anlamak önemlidir. İdeal olarak bireysel teoriler
sınıfta, grup ortamında ve sağlığı geliştirme materyallerinin geliştirilmesi sürecinde
yaklaşım (yani metodoloji) için çerçeve oluşturmaktadır. Teoriler, müdahaleleri
yapılandırmanın yanında bizim bilgi, tutumlar, inançlar, motivasyon, benlik kavramı
ve beceriler gibi içsel faktörleri ele almamıza yardımcı olmaktadır. Bu bölümde
başlıca dört büyük bireysel sağlık teorilerisine değinilmektedir: sağlık inanç modeli,
planlı davranış teorisi, gerekçeli eylem teorisi ve transteorik model ile değişimin
aşamaları.
Sağlık İnanç Modeli
Daha geniş çaplı araştırmaların yapıldığı modellerden biri olan sağlık inanç modeli,
1950’li yıllarda sağlık arama davranışlarını anlamanın bir yolu olarak ortaya
konmuştur (Rosenstock, 1974). Aslen koruyucu programlar ile hastalık teşhis
programlarına neden çok az katılım sağlandığını araştıran çalışmalardan çıkmıştır.
Halk Sağlığı Hizmetleri, ücretsiz tüberküloz taraması yapmak üzere mahallelere
göğüs röntgeni birimleri göndermiş; ancak çok az kişi bu hizmetlerden yararlanmıştır.
Bu modele göre, bir kişinin davranışlarını değiştirmesi (veya harekete geçmemesi),
belirli kurgulara ilişkin değerlendirmesine bağlıdır. Öncelikle kişi belirli bir hastalık
veya duruma yatkın (algılanan yatkınlık) olduğuna karar vermekte ve bu yatkınlığı
hastalık veya durumun şiddeti (algılanan şiddet) ile karşılaştırmaktadır. Örneğin, bir
kişi bir hastalığa yatkınlığı olduğuna ve hastalığın kendisini değişmeye motive edecek
kadar şiddetli olduğuna inanıyorsa değişim için harekete geçme ihtimali yüksektir.
Benzer şekilde eğer kişi bir hastalığa yatkın olduğuna inanmıyorsa, hastalık şiddetli
olsa bile kişi muhtemelen harekete geçmeyecektir. Ayrıca kişi değişmeye yönelik
eylemin faydalarını (algılanan faydalar) değişimin önündeki engeller (algılanan
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engeller) ile karşılaştırmaktadır ve bu analiz, davranış değişikliği ile ilgili en güçlü
belirleyici faktördür (Janz, Champion & Strecher, 2002). Kişi, faydaların engellerden
ağır bastığına inanıyorsa değişmek için harekete geçme ihtimali daha yüksektir.
Talimatlar veya hatırlatmalar gibi harekete geçiriciler değişimin kolaylaştırılmasını
sağlayabilmektedir. Sağlık inanç modelinde; kişinin davranışını değiştirme yönündeki
motivasyonunu etkileyebileceği düşünülerek yaş, toplumsal cinsiyet ve kişilik de
dikkate alınmaktadır. Özyeterlik, yani kişinin bir davranışta bulunabileceğine dair
inancı (Bandura, 1986), davranışın sürdürülmesine ilişkin bir faktör olarak sonradan
eklenmiştir (Rosenstock, Strecher & Becker, 1988); orijinal sağlık inancı modeli kısa
vadeli sağlık arama davranışları üzerinde test edilmiştir.
Planlı Davranış Teorisi ve Gerekçeli Eylem Teorisi
Gerekçeli eylem teorisinin bir türevi olan planlı davranış teorisi kişilerin, normlar,
tutumlar ve davranışları üzerindeki kontrollerine ilişkin algılarına dayalı olarak motive
olduklarını varsaymaktadır. Bu faktörlerin her biri kişinin davranışını değiştirme
niyetini arttırabilmekte veya azaltabilmektedir. Bu durumda davranış değiştirme
niyetinin doğrudan davranış değişikliği ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Tablo
3.1’de bu değer-beklenti teorilerinde yer alan bazı önemli kurguları gösterilmektedir:
tutum, öznel norm, algılanan davranış kontrolü, niyet ve davranış (Montano &
Kasprzyk, 2008). Şekil 3.1’de davranışsal niyetin davranışı nasıl belirlediği ve
davranış, öznel norm ve algılanan davranış kontrolüne ilişkin tutumun davranışsal
niyeti nasıl etkilediği planlı davranış teorisine göre açıklanmaktadır. Teoriye göre
davranışa ilişkin tutumlar, davranışın gerçekleştirilmesinin neyi gerektirdiği ve
sonuçlarının ne olduğuna bağlı olarak şekillenmektedir. Sosyal standartlara ilişkin
inançlar ve bu normlara uyma yönündeki motivasyon öznel normları etkilemektedir.
Davranışları gerçekleştirmeyi kolaylaştıracak veya zorlaştıracak hususların varlığı
veya eksikliği algılanan davranış kontrolünü etkilemektedir. Böylece inanç, tutum ve
niyetler zinciri davranışı yönlendirmektedir.
Tablo 3.1’deki ilk üç kurgu ile niyet ve davranış arasındaki ilişkinin kuvveti,
nüfus ve üzerinde çalışılan konuya dayalı olarak farklılık göstermektedir. Niyet ve
davranış arasındaki ilişkinin boyutu ile ilgili araştırmalar sürmektedir ve şu ana
kadar yalnızca küçük bir bağlantı gösterilebilmiştir (Hardeman, Kinmonth, Michie,
Sutton & ProActive Proje Ekibi, 2009). Yakın zamanlı araştırmalar; kültür, kişilik
ve stereotip kategoriler gibi uzak değişkenlerin daha yakın kurgular (tutum, öznel
norm ve algılanan davranış kontrolü) üzerindeki etkisine işaret etmektedir (Yzer ve
ark, 2004). Uzak değişkenler; kişi, davranış veya sağlık durumundan daha bağımsız
değişkenlerdir.
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TABLO 3.1 Planlı Davranış Teorisi ve Gerekçeli Eylem
Teorisinin Kurgusu
Tutum

Kişinin, davranışın belirli sonuçları sağlayacağı yönündeki
inançları ve sonuçlara atfettiği değerden oluşmaktadır.

Öznel norm

Kişinin sosyal bir norma ilişkin algısı ve algılanan norma
uygun davranma yönündeki motivasyonudur.

Algılanan davranışsal
kontrol

Kolaylaştırıcılar veya engeller hakkındaki inançlar ve
bu kolaylaştırıcı veya engellerin varlığında davranışları
değiştirmenin ne kadar kolay veya ne kadar zor olacağına
ilişkin inançlardan oluşmaktadır.

Niyet

Kişinin bir davranışta bulunma olasılığıdır.

Davranış

Birey tarafından bir hedef, eylem, bağlam ve süre (TACT)
belirlenerek gerçekleştirilen tek, gözlemlenebilir eylem veya
eylemler kategorisidir.

ŞEKİL 3.1 Planlı Davranış Teorisi ve Gerekçeli Eylem Teorisi
Dış
Değişkenler
Demografik
değişkenler

Davranışsal
inançlar
Tutum
Davranış
sonuçları
değerlendirmesi

Hedeflere
ilişkin
tutumlar

Normatif
inançlar

Kişilik
hedefleri

Uyma
yönündeki
motivasyon

Diğer
bireysel fark
değişkenleri

Öznel norm

İnançları
kontrol etme

Davranışta
bulunma
niyeti

Davranış

Algılanan
kontrol

Algılanan güç

Kaynak:“Theory of Reasoned Action, Theory of Planned Behavior, and the Integrated Behavioral Model,”Daniel E.Montano
ve Danuta Kasprzyk. İçinde Health Behavior and Health Education: Theory, Research, and Practice (4. basım), Editörler:
K.Glanz, B.K.Rimer & K.Viswanath. San Francisco: Jossey-Bass,2008. JohnWiley & Sons, Inc.’in izni ile yeniden basılmıştır.
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Bu değişkenler, sağlık davranışlarını ve sağlık durumunu doğrudan etkileyebilmekte
veya sağlık davranışları ve sağlık durumu üzerinde dolaylı yoldan etkili
olabilmektedir (örneğin, kültür, kişinin davranışlarını etkileyen tutum veya öznel
normları etkileyebilmektedir). Yakın kurgular niyet ya da davranışı doğrudan
etkileyen unsurlardır.
Transteorik Model ve Değişimin Aşamaları
Transteorik model, 1980’li yılların başında davranış değişikliğini, özellikle de
bağımlılık davranışı ile ilişkili değişimi anlamanın bir yolu olarak geliştirilmiştir
(Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). Bu model, davranış değişikliğinin
aşamalar halinde -kişilerin değiştikçe bu aşamalar etrafında belirli bir sıraya
göre ilerlemesi ile gerçekleştiğini öne sürmektedir. Bu yönüyle transteorik model
değişimin aşamaları olarak da adlandırılmaktadır. Ne var ki bu aşamalar teorinin
bileşenlerinden yalnızca biridir. Bu aşamalar; tasarlama öncesi, tasarlama, hazırlık,
eyleme geçme ve sürdürmedir (Tablo 3.2). Kişiler bu aşamalarda ileri ya da geri
gidebilmektedir. Zaman boyutu, yani aşamaların her birinin belirli bir zaman
çerçevesi ile ilişkili olması, transteorik modele özgü bir unsurdur.
Davranış değiştirme süreci boyunca kişiler davranış değişikliğinin faydalarını ve
dezavantajlarını tartmaktadır. Karar dengesi olarak adlandırılan bu kurgu, süreç
boyunca değişmektedir. Örneğin, tasarlama öncesi aşamada kişinin davranış
değişikliğine ilişkin olumsuz algıları olumlu algılardan daha fazla olabilmektedir.
Kişi, bu aşamadan sonraki aşamalara ve eylem aşamasına ilerlediğinde davranış
değişikliğinin olumlu yönlerinin olumsuz yönlerinden daha fazla olduğunu
görebilmektedir. Algılanan faydalar algılanan engellerden ağır bastığında ise eylem
meydana gelmektedir.

TABLO 3.2 Transteorik Modelin Kurgusu: Değişim Aşamaları
Tasarlama öncesi

Kişi gelecek altı ayda herhangi bir davranış değişikliği
planlamamaktadır.

Tasarlama

Kişi davranış değişikliğini düşünmeye başlar ve gelecek altı ay
içinde değişmeye niyetlenir.

Hazırlık

Kişi gelecek ay içinde davranış değişikliği planlamaktadır. .

Eyleme geçme

Kişi davranış değişikliğine başlamıştır; ancak henüz altı ay veya
daha az zaman geçmiştir.

Sürdürme

Kişi yaptığı davranış değişikliğini en az altı aydır sürdürmektedir;
ancak henüz beş yıl olmamıştır.
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Bu model, değişim süreçlerinin (kurgu), değişimin farklı aşamalarında davranış
değişikliğini kolaylaştırmak için kullanılabileceğini varsaymaktadır (Prochaska,
Redding & Evers, 2002). Örneğin, bilinçlendirme (sağlık faktörlerine ilişkin
farkındalığı arttırma), semptomlarda ciddi azalma (olumsuz duyguların sona ermesi)
veya çevreyi yeniden değerlendirme (bir davranışın kişinin çevresi üzerindeki etkisini
fark etme), kişilerin tasarlama öncesi aşamadan tasarlama aşamasına geçmesine
yardımcı olabilmektedir. Kendini tekrar değerlendirme (davranış değişikliğinin
kişisel etkisini anlama), kişilerin tasarlama aşamasından hazırlık aşamasına geçmesi
için faydalıdır. Kendini özgürleştirme (değişme taahhüdünde bulunma), kişileri
hazırlık aşamasından ve sonrasında değişimi eylem yoluyla sürdürme aşamasına
taşımak için kullanılmaktadır. Sürdürme aşamasında karşı şartlandırma (davranışı
ikame etmek), ilişkileri destekleme (sosyal destek), pekiştirme yönetimi ve uyaran
kontrolü (davranış değişikliği için ipuçlarının idaresi) değiştirilen davranışın
sürdürülmesi için yardımcı olabilmektedir.
Transteorik modelin diğer kurguları arasında kendine yeterlik (Bandura, 1986)
ve cezbedicilik yer almaktadır. Cezbedicilik, zor bir durum karşısında sağlıksız
davranışta bulunma isteği anlamına gelmektedir (Prochaska, Redding & Evers,
2002). Cezbedicilik, en sık karşılaşılan cezbedici durumlara atıfta bulunan üç faktör
ile temsil edilmektedir: negatif etki veya duygusal sıkıntı, olumlu sosyal durumlar ve
şiddetli arzu.

KURUCU NİTELİKTEKİ TEORİLER: BİREYSEL DÜZEY
Sağlık Teorilerinin ikinci düzeyi, kendi sosyal çevreleri içerisindeki bireylere
odaklanmaktadır. Sosyal çevremiz, etkileşimde bulunduğumuz ve günlük
yaşamımızı birlikte geçirdiğimiz kişileri içeren çevredir (örneğin, aile fertleri, iş
arkadaşları, arkadaşlar, akranlar, öğretmenler, din görevlileri, sağlık çalışanları).
Teorilerde; kişisel görüşler, inançlar, davranış, tavsiye ve destek aracılığıyla diğer
insanları etkilediğimiz ve onlardan etkilendiğimiz; bunun sonucunda da hem kendi
sağlığımızın hem de diğer insanların sağlığının etkilendiği kabul edilmektedir. Bu
kısımda, ilişkilerin sağlık davranışımız üzerindeki çift taraflı etkilerini inceleyen iki
teori tartışılmaktadır: sosyal bilişsel teori ve sosyal ağ ve sosyal destek teorisi.
Sosyal bilişsel teori
Sosyal bilişsel teori, 1960’lı yılların başlarında Albert Bandura tarafından
oluşturulmuş olan sosyal öğrenme teorisinden gelişmiştir (Bandura & Walters, 1963).
1986 yılında Bandura, Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive
Theory (Düşünce ve Eylemin Sosyal Temelleri: Sosyal Bilişsel Teori) adlı kitabı ile
resmi olarak sosyal bilişsel teoriyi ortaya koymuştur. Sosyal bilişsel teori insan
davranışını; kişisel faktörler, davranış ve çevrenin etkileşimi olarak tanımlamaktadır.
Sosyal bilişsel teori, sağlığı geliştirmede en sık kullanılan paradigmadır. Davranış,
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çevre ve kişi arasındaki karşılıklı belirlemeciliği temel almaktadır; bunlar arasındaki
sürekli etkileşim, insan faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir. Bandura, bireylerin
etkileşimler ve gözlemler yoluyla öğrendiğini farz etmektedir (Bandura,1986). Bu
teoriye göre bir bireyin davranışı aşağıdaki üç faktörden biri ile eşsiz bir şekilde
belirlenmektedir (Bandura, 1986):
•

Kişisel faktörler: Kişinin beklentileri, inançları, benlik algıları, hedefleri ve
davranışı şekillendiren ve yönlendiren niyetleri.

•

Çevresel faktörler: İnsanların beklentileri, inançları ve bilişsel yetkinlikleri,
çevredeki sosyal etkiler ve fiziki yapıların etkisi ile gelişmekte ve değişmektedir.

•

Davranışsal faktörler: Kişinin davranışı; maruz kaldığı çevrenin unsurlarını
belirlemekte ve bunun sonucunda davranış çevreden etkilenerek değişmektedir.

Bandura, sosyal bilişsel teorinin birkaç önemli bileşenlerini belirlemiştir. Bunlar
arasında çevre, durumlar, davranışsal kapasite, sonuç beklentileri, sonucun beklenen
değeri, özkontrol, gözlemsel öğrenme, özyeterlik ve duygusal başa çıkma yer
almaktadır. Bu bileşenlerin hepsi Tablo 3.3’te tanımlanmaktadır.

TABLO 3.3 Sosyal Bilişsel Teorinin Bileşenleri
Bileşen

Tanım

Çevre

Kişiyi çevreleyen sosyal veya fiziki koşullar veya şartlardır.

Durumlar

Kişinin çevresine ilişkin algısıdır.

Davranışsal kapasite

Verili bir davranışta bulunmak için gereken bilgi ve beceridir.

Sonuç beklentileri

Tartışılan davranışı gerçekleştirmenin sonucunda ortaya
çıkabilecek olası sonuçlara ilişkin öngörüdür.

Sonucun beklenen
değeri

Kişinin bir davranışı sergilemesinin olası sonucuna verdiği
değerdir.

Özkontrol

Amaca yönelik davranış veya performansın kişisel düzeyde
yönetimidir.

Gözlemsel öğrenme

Diğer kişilerin eylemlerinin ve davranışlarının sonuçlarının
izlenmesi ile oluşan davranışsal edinim.

Kendine Yeterlik

Kişinin belirli bir davranışı gerçekleştirme yönündeki güvenidir.

Duygusal başa çıkma

Yeni bir davranışın edinilmesi ile ortaya çıkan duygusal ve
psikolojik durumları kontrol etmek için uygulanan kişisel
tekniklerdir.
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Bandura’ya göre (1986) bu bileşenler, sağlık davranışlarının anlaşılması ve bu
davranışların değiştirilmesini amaçlayan müdahalelerin planlanması için önemlidir.
Kendine yeterlik bileşeni, araştırmalarda en fazla analiz edilen psikososyal
bileşenlerden biridir. Bandura (1995), özyeterliği, kişinin bir davranışta bulunma
becerisine olan güveni olarak tanımlamaktadır. kendine yeterlik davranışa özgüdür
ve mevcut zamandadır. Geçmiş veya gelecekte değildir. Kendine yeterlik, davranış
değişikliğinde merkezi bir rol oynamaktadır. Sağlık davranışları için rehberlik ve
motivasyon sağlamakta ve kişinin eylemleri yoluyla istenen etkileri yaratma gücüne
sahip olduğu inancına dayanmaktadır. Kişiler kendi çabaları ile istenen değişimleri
yaratabileceklerine inanmadıkları sürece bu çabayı gösterme motivasyonları da
olmayacaktır (Bandura & Locke, 2003).
Sosyal Ağ ve Sosyal Destek Teorisi
Sosyal ağlar ve bunlardan kaynaklanan sosyal ilişkilerin hem fiziksel sağlık hem de
akıl sağlığı üzerinde güçlü etkileri bulunduğu yaygın olarak bilinmektedir. Sosyal ağ,
sosyal bağların varlığına atıfta bulunmaktadır. Sosyal ağların sağlığı nasıl etkilediğine
(olumlu ya da olumsuz) yönelik araştırmalar, sosyal bağların sağlığı etkilediği
yolların anlaşılmasını sağlamaktadır. Sosyal ağlar sağlığı en az beş temel yoldan
etkilemektedir: (1) sosyal desteğin sağlanması; (2) sosyal etki; (3) sosyal bağlılık;
(4) kişiden kişiye iletişim ve (5) kaynaklar ile maddi değerlere erişim (Ayres, 2008;
Twoy, Connolly & Novak, 2007; Csorbaetal., 2007).
Ağ aracılığıyla kurulan bağların yapısının, sosyal destek sunulması yoluyla sağlığı
etkilediği aşikârdır. Sosyal destek, ailemiz, arkadaşlarımız, mesai arkadaşlarımız ve
diğer kişilerce bize sağlanan fiziksel ve duygusal rahatlık olarak tanımlanmaktadır
(House, 1981). Sosyal destek, tipik olarak beş alt türe (kurguları) ayrılmaktadır:
duygusal, araçcal destek, değer biçme, görüş paylaşma ve bilgi desteği. Alt türlerin
tümü Tablo 3.4’te tanımlanmaktadır. Sosyal ilişkilerin samimiyet ve bağlılık temeli
sağladığı yollar da eşit derecede önemlidir. Samimiyet ve bağlılık, yalnızca geleneksel
olarak samimiyet barındırdığı düşünülen ilişkilerin (örneğin, çiftler veya ebeveynler
ile çocuklar arasındaki ilişkiler) ötesinde topluluk ile daha geniş çaplı bağlarda da
anlam ifade etmektedir. Örneğin, yakın zamanda akademisyenler sosyal sermayenin
genel sağlık üzerindeki etkilerine odaklanmışlardır (Stephens, 2008). Sosyal
sermaye, bir topluluk veya toplumun karşılıklı yararlar doğrultusunda ne derecede
işbirliği yaptığı ve birlikte çalıştığına (ağlar, karşılıklı güven, normlar ve değerler
gibi mekanizmalar yoluyla) atıfta bulunmaktadır (Baum & Ziersch, 2003). İlişkiler
topluluk düzeyinde sağlam olduğunda bireyler, yerlere (örneğin bir mahalle) veya
kuruluşlara (örneğin, gönüllü veya dini kuruluşlar) karşı güçlü bir bağ ve bağlılık
duygusunu taşımaktadır—bu bağlar psikolojik ve fiziksel sağlıkta iyileşmeleri
sağlayabilmektedir.
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TABLO 3.4 Sosyal Desteğin Alt Türleri
Alt türler

Tanım

Duygusal destek

Bir kişiye, sağlığını geliştirmek için çaba gösterilecek kadar
düşünüldüğünü, takdir edildiğini veya değer verildiğini
hissettirme

Araçsal destek

Para yardımı, eşya taşıma, gıda, yemek pişirme yardımı veya
çocuk bakımı gibi somut yardım ve hizmetlerin sunulması

Değerlendirme

Özdeğerlendirme amaçları için faydalı bilgiler sağlanması:
yapıcı geribildirim, tasvip ve sosyal kıyaslama

Görüş paylaşma

Kişinin belirli bir durumu nasıl gördüğüne veya durumu nasıl
ele alabileceğine ilişkin görüşlerini sunarak belirli bir durum
için çözüm yolları önerme

Bilgi desteği

Belirli bir duruma işaret etmek için kullanılabilecek tavsiye,
öneri veya bilgiler sağlama

KURUCU NİTELİKTEKİ TEORİLER: NÜFUS DÜZEYİ
Yalnızca belirli bir birey grubundan ziyade çeşitli ortamlar ve nüfuslara yönelik sağlığın
geliştirilmesi programları, sağlığın geliştirilmesi alanının merkezinde yer almaktadır.
Nüfus düzeyindeki teoriler, sosyal sistemlerin nasıl işlediğini ve değiştiğini ve farklı
ortamlardaki bireylerin nasıl harekete geçirileceğini incelemektedir. Bu teoriler; okul,
işyeri, sağlık kuruluşu ve topluluklar gibi farklı ortamlarda işe yarayacak stratejiler
sunmaktadır. Bünyesinde ekolojik bir perspektifi barındıran nüfus düzeyindeki
teoriler, birey, grup ve ortamla ilgili meseleleri ele almaktadır.
Bu kısımdaki kavramsal çerçeveler, nüfus düzeyinde müdahalede bulunmada
kullanılabilecek stratejiler önermektedir. Bu bölümde, iletişim teorisi, yeniliklerin
yayılması ve topluluk mobilizasyonunun, sağlık davranışlarını etkilemek için nasıl
kullanılabileceği tartışılmaktadır.
İletişim Teorisi
İletişim teorisi başlıca iki alana odaklanmaktadır: (1) mesaj üretme, yani hem
mesajın oluşturulmasını hem de mesajın nasıl iletileceğinin belirlenmesi, (2) iletişim
araçlarının etkisinin araştırılması, yani sağlık mesajının bir veya daha fazla düzeydeki
(birey, grup veya toplum düzeyindeki) etkileri (Finnegan & Viswanath, 2002). Etkili
mesaj üretme, mesajların hedef kitleye uyarlanmasını gerektirmektedir (Rimer &
Kreuter, 2006). Mesajların uyarlanması süreci dört bileşenden oluşmaktadır: içerik,
bağlam, tasarım ve üretim ve kanalların sayısı ve türü (bakınız Tablo 3.5).
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TABLO 3.5 Mesajların Uyarlanması
Bileşenler

Tanım

İçerik

Mesaj içeriğinin bireyin istek ve ihtiyaçlarına uygun olması

Bağlam

Mesajın birey için geçerli olacak şekilde oluşturulması

Tasarım ve üretim

Mesajın birey için ilginç olması

Kanalların Sayısı ve Türü

Mesajı iletmek için uygun kanalların kullanılması ve mesaja
maruziyet miktarının birey için kabul edilebilir olması

Sağlık iletişimi teorisi alanındaki araştırma konuları, kişilerarası iletişimden (örneğin,
program katılımcıları ve sağlığın geliştirilmesi personeli arasındaki iletişim) medya
kampanyalarına ve davranışla ilgili mesajlara kadar uzanmaktadır. Araştırmalar dört
kategoriye ayrılmaktadır: bilgi boşluğu, gündem belirleme, geliştirme çalışmaları
ve risk iletişimi (Finnegan & Viswanath, 2002). Bilgi boşluğu araştırması, bireyler
veya grupları hedeflemekve mesaja en fazla ihtiyaç duyanlara ulaşılacak mesaj
kanalını dikkatli bir şekilde seçmek suretiyle sağlık bilgisi eşitsizliklerini azaltmayı
amaçlamaktadır. Gündem belirleme araştırması, hedef kitlenin sağlık politikasına
ilişkin düşüncelerini etkilemeyi hedeflemektedir. Geliştirme çalışmaları, medya veya
mesajın bireyin gerçeklik algısı üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Son olarak risk
iletişimi araştırması, riskin paylaşılması ve davranış değişikliğinin teşvik edilmesi
arasındaki ince dengenin araştırılmasını kapsamaktadır. Sağlık iletişimi teorisine
ilişkin araştırmaların çoğu, mesaj türünün ve belirli nüfuslardaki ilgi seviyesinin
araştırılması ile sınırlı kalmaktadır; kişilerin mesajı nasıl içselleştirdiği ve mesaja
nasıl yanıt verdiği halen yeterince anlaşılamamaktadır (Fishbein & Cappella, 2006).
Yeniliklerin Yayılması Modeli
Yeniliklerin yayılması modeli, hem uygulayıcıya hem de müdahalenin yenilikçi
özelliklerine odaklanmaktadır. Bu teori kapsamında, nüfusun belli kesimlerine
ulaşmada pazarlama stratejilerinden yararlanılmaktadır. Kişiler, yeniliği (yeni bir ürün,
program veya hizmet gibi) ne zaman benimsediklerine bağlı olarak farklı kategorilere
ayrılmaktadır (Rogers, 1995): yenilikçiler, erken benimseyenler, erken çoğunluk, geç
çoğunluk ve yavaş hareket edenler. Yeniliğin kabul görme seviyesinin en üst düzeye
çıkarılması için pazarlama stratejileri bu gruplara göre uyarlanmaktadır. Yenilikçiler
bir yeniliği en önce benimseyen gruptur; en modern olmayı istedikleri için yenilikleri
ilk benimseyenler kendileri olmaktadır. Bir sonraki grup erken benimseyenlerdir;
tipik olarak bir yeniliği, yenilikçiler alıp denedikten sonra benimsemektedirler. Erken
çoğunluk ve geç çoğunluk yeniliği benimseyen sonraki iki gruptur; genellikle bir
yeniliği benimsemeden önce uzun vadeli faydalarını ve dezavantajlarını görmek için
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beklemektedirler. Bir yeniliği en son benimseyen grup –eğer benimserlerse- yavaş
hareket edenler grubudur. Tablo 3.6’da yeniliklerin yayılması modelindeki kilit
kavramlar ve bunların uygulanmasına ilişkin sorular gösterilmektedir (Oldenburg &
Parcel, 2002).
Yeniliklerin yayılması modelinin kavramları, bir müdahaleye yönelik iletişimin
tanımlanması ve yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır. Kavramlar, program
personeline programı potansiyel katılımcı grubuna uygun olarak nasıl sunacağını
göstererek rehberlik etmektedir. Örneğin, belirli bir işyerindeki personeli fiziksel
aktivite bulunmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir yürüyüş programının personeli,
karmaşıklık kavramını kullanarak, yoğun gündeme yürüyüşün dâhil edilmesi fikrini
nispeten basitmiş gibi gösterebilir. Personel, çalışanların toplantılarını yürürken
yapabileceğini savunabilir veya gün içinde 10’ar dakikalık kısa yürüyüşleri teşvik
edebilir. Mesaj, fikri benimsemesi hedeflenen grubun özelliklerine (örneğin,
yenilikçiler, erken benimseyenler) göre farklılık gösterecektir.

TABLO 3.6

Yeniliklerin Yayılması Modelinin Kavramları ve
Kavramların Uygulanması

Kavram

Benimseme Kararı Almada Kullanılan Sorular

Nispi avantaj

Yeniliğin kullanımı diğer seçeneklere göre daha kolay veya daha
maliyet etkin mi?

Uygunluk

Yenilik benimseyen kişilerin yaşam tarzına uygun mu?

Karmaşıklık

Yeniliğin benimsenmesi ve kullanılması nispeten kolay mı?

Denenebilirlik

Kişilerin yeniliği benimsemeden önce denemesi mümkün mü?

Gözlemlenebilirlik

Yeniliğin faydaları kolayca gözlemlenebiliyor mu?

Sosyal ilişkilere etkisi

Yeniliğin benimseyen kişinin sosyal yapısı üzerinde olumlu bir
etkisi olacak mı?

Terse çevrilebilirlik

Benimseyen kişi isterse yeniliği kolayca bırakabilir mi?

İletilebilirlik

Yenilik anlaşılır mı?

Zaman

Yeniliğin benimsenmesi için ne kadar zaman ayrılmalıdır?

Risk ve belirsizlik
seviyesi

Yeniliğin benimsenmesi ne kadar riski beraberinde getiriyor?

Taahhüt

Yeniliğin benimsenmesi için ne kadar taahhüde gerek var?

Değiştirilebilirlik

Yenilik benimsendikten sonra değişikliklerin yapılması için fırsatlar
olacak mı?
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Topluluk Mobilizasyonu
Topluluk mobilizasyonu geniş bağlamda bireylerin belirli topluluk meselelerine karşı
harekete geçmesi anlamına gelmektedir. Topluluk mobilizasyonu, sağlık sonuçlarını
iyileştirmeyi amaçlayan topluluk temelli stratejilere odaklanmaktadır. Cloward
ve Ohlin (1961), Alinsky (1971), Arnstein (1969) ve Freire’nin (1972) çığır açan
çalışmalarına dayanan ve bu çalışmalarla yönlendirilen erken topluluk mobilizasyonu
çabaları; bireysel özellikler, sağlık koşulları ve çevresel faktörlerin karşılıklı
etkileşiminin daha iyi anlaşılabilmesi için bireyi topluluk (örneğin, bireyin ailesi
veya komşuları) ile bağlantı içerisinde görmeyi denemiştir. Topluluk mobilizasyonu
ile bağlantılı kavramlar arasında topluluğun yetkilendirilmesi, topluluk katılımı,
kapasite oluşturma, toplulukkoalisyonları ve topluluk örgütlenmesi ve gelişimi yer
almaktadır.
Topluluk mobilizasyonu aslen Birinci Bölümde de tanımlandığı üzere hem
fiziksel konum (örneğin, mahalleler, kasabalar veya köyler) hem de ortak ilgi
alanlarına sahip kişilerden oluşan gruplara (örneğin, kültürel, ırksal, inançsal gruplar
veya açlığa karşı eylem grupları) odaklanacak şekilde geliştirilmiştir. Bu kısımda
ele alınan topluluk mobilizasyonu aşamaları, günümüzde tüm ortamlarda (örneğin,
işyerleri, okullar, sağlık kuruluşları ve toplumlar) yaygın olarak kullanılmaktadır.
Topluluk mobilizasyonu, bir topluluk veya ortamdaki tüm kişileri, belirli bir
sağlık veya çevre sorununu çözümlemek üzere yürütülen topluluk çapındaki (veya
ortam çapındaki) çabalara dâhil etmeyi amaçlamaktadır. Paydaşları mobilize ederek
ulaşılmak istenen sonuçlar arasında; bireyler ve kuruluşlar arasında işbirliğinin teşvik
edilmesi, halkta farkındalık oluşturulması, bireyler ve kuruluşlar arasında müşterek
sahipliğin teşvik edilmesi, bir meseleye yönelik destek tabanının genişletilmesi, ağ
oluşturma, eğitim ve öğretim, eğitim ve öğretim fırsatlarının arttırılması ve topluluk
(veya ortam) programlamasını destekleme fırsatlarına erişimin arttırılması yer
alabilmektedir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2002).
Literatürde, bir topluluk veya ortamın mobilizasyonunda dört adımın bulunduğu
öne sürülmektedir: (1) mobilizasyon için plan yapma, (2) farkındalık oluşturma, (3)
koalisyon kurma ve (4) eyleme geçme (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri,
2002).
İlk aşamada, mobilizasyon için plan yapma, düzenlemeden sorumlu kişiler,
mobilizasyon sürecinin genelini etkileyebilecek çok sayıdaki faktörü belirlemeye
yönelik bir planlama süreci başlatmaktadır. İkinci aşama, farkındalık oluşturma, ilgi,
katılım ve işbirliğini arttırmak üzere temasa geçilmesi gereken kilit kişi ve kuruluşlara
odaklanmaktadır. Üçüncü aşama, koalisyon kurma, sağlık hizmeti sağlayıcıları, din
görevlileri, topluluk tabanlı kuruluşların liderleri, toplu konut idareleri, yerel medya
mensupları, okul ve üniversite yöneticileri, yerel polis kuvvetleri, yerel işletmeler ve
en önemlisi topluluktaki vatandaşlar gibi kilit bireyler ve kuruluşları barındıran bir
koalisyon kurulması ihtiyacını vurgulamaktadır.
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Resmi hedefleri ve amaçları bulunan aktif, katılımcı bir koalisyon kurulduktan
sonra son aşama, eyleme geçme, sonuç elde edilmesi için kritiktir. Bu aşama, bir
eylem planının oluşturulması ve uygulanmasını kapsamaktadır. Eylem planı, topluluk
veya ortamda (bakınız Dördüncü Bölüm) yapılan bir ihtiyaç analizinin sonuçlarına
ve koalisyon üyelerinin güçlü yanları ve yeteneklerinin etkili şekilde kullanılmasına
dayanmaktadır. Eylem planına, örneğin, topluluk üyeleri veya ortamdaki kişileri,
topluluk veya ortamı etkileyen sağlık meseleleri hakkında bilgilendirme çabalarını
ve sağlık sorunlarını azaltma veya ortadan kaldırmanın yollarını içerecektir.

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMLARI
PLANLAMA MODELLERİ
Bu kısımda değinilen sağlığın geliştirilmesi planlama modellerinin isimleri farklı
olmasına rağmen ortak olan unsurları bulunmaktadır. Aslında tüm yaklaşımlar üç
temel adımdan oluşmaktadır:
1.

Sağlık sorunu ve ilişkili faktörler ile etkilerine ilişkin bir ihtiyaç
değerlendirmesini, eylemlerin önceliklendirilmesini, müdahalelerin seçilmesini
ve programı oluşturma ve geliştirme kararlarının verilmesini de kapsayan
program planlama

2.

Sağlık teorisine dayalı olan, eşitsizlikleri ortadan kaldıran ve ihtiyaç
değerlendirmesinden köken alan program müdahalelerinin uygulanması

3.

Programın, planlanan şekilde uygulanıp uygulanmadığının ve etkilemesi
istenen sağlık sorunu veya ilişkili faktörleri (değerlendirmede belirlenen)
gerçekte etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi için değerlendirilmesi

Bu genel üç kısımlı süreç anlam taşımaktadır; üç kısım birlikte çalışarak sürekli
geribildirim ve programı uyarlama fırsatları sağlamaktadır. Kısmın geri kalanında
elinizdeki metnin odağı olan dört ortamda –okullar, işyerleri, sağlık kuruluşları ve
topluluklar- sağlık çalışanları tarafında kullanılan birkaç önemli model sunulmaktadır.
Bu bölümde, PRECEDE-PROCEEED modelini, MATCH modelini, müdahale
haritalandırmasını, topluluk hazırlık modelini ve sosyal pazarlamayı ele alacağız.
Bunlar, planlama, uygulama ve değerlendirme şeklindeki üç temel unsuru paylaşan
geniş yelpazedeki modelleri temsil etmektedir.
PRECEDE-PROCEED Modeli
Sağlığı geliştirme programlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek için en
bilinen yaklaşımlardan biri PRECEDE-PROCEED modelidir (Green & Kreuter, 1999).
Modelin PRECEDE kısmı (Aşamalar 1–4) program planlamasına odaklanmakta ve
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PROCEED kısmı (Aşamalar 5–8) uygulama ve değerlendirmeye odaklanmaktadır.
Modelin sekiz aşaması planlayıcılara sağlığın geliştirilmesi programlarını
hazırlamada rehberlik etmektedir ve daha genel sonuçlardan başlayarak daha özel
sonuçlara doğru gitmektedir. Süreç aşamalar halinde programın oluşturulması,
programın sunulması ve programın değerlendirilmesine doğru ilerlemektedir. (Şekil
3.2’de sağlığın geliştirilmesi programının planlanması ve değerlendirilmesi için
PRECEDE-PROCEED modeli sunulmaktadır; okların yönü, program girdilerinden
ve sağlığın belirleyicilerinden sonuçlara doğru ana ilerleme hatlarını göstermektedir.)

ŞEKİL 3.2

Aşama 4
İdari değerlendirme
ve politika
değerlendirmesi
ve müdahalelerin
uyumlaştırılması
SAĞLIK
PROGRAMI
Eğitim
stratejileri

Politika
düzenleme
örgütlenme

PRECEDE-PROCEED Modeli

Aşama 3
Eğitimsel
ve ekolojik
değerlendirme

Aşama 2
Epidemiyolojik
değerlendirme

Yatkınlaştırıcı

Genetik

Pekiştirici

Davranış

Aşama 1
Sosyal
değerlendirme

Sağlık

Yaşam
kalitesi

Kolaylaştırıcı

Çevre

Aşama 5

Aşama 6

Aşama 7

Aşama 8

Uygulama

Süreç
değerlendirmesi

Etki
değerlendirmesi

Sonuç
değerlendirmesi

Kaynak: Green & Kreuter, 2005, s. 10. İzin alınarak çoğaltılmıştır.

Aşama 1: Sosyal Değerlendirme
İlk aşamada program personeli yaşam kalitesi çıktılarına -özellikle belirli bir nüfus
içinde sağlık sonuçlarına ve yaşam kalitesini etkileyen başlıca sosyal göstergelere
(örneğin, yoksulluk düzeyi, suç oranları, devamsızlık veya düşük eğitim seviyeleri)
odaklanmaktadır. Örneğin, kaza oranlarının yüksek, tıbbi hizmetlerin az ve yiyecek
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hizmetlerinin para ile çalışan otomatik yiyecek makineleri dışında sınırlı olduğu kirli
ve tehlikeli bir endüstriyel işyerinde çalışanlar kendilerini emniyetsiz hissedebilir ve
çalışma koşulları nedeniyle sağlıksız hale gelebilir.
Aşama 2: Epidemiyolojik Değerlendirme
İlk aşamada kötü yaşam kalitesine ilişkin sorunların belirlenmesinin ardından ikinci
aşamada program personeli, hangi sağlık sorunları veya diğer faktörlerin yaşam
kalitesinin bozulmasında rol oynadığını belirlemektedir. Sağlık sorunları iki faktöre
göre analiz edilmektedir: sağlık sorununun sosyal değerlendirmede belirlenen sosyal
gösterge ile ne kadar ilgili olduğuna göre önemi ve sağlık sorunlarının değişime ne
kadar yatkın olduğu. Öncelikli sağlık sorununun belirlenmesinin ardından bu soruna
neden olabilecek belirleyicilerin tespiti yapılmaktadır. Özellikle hangi çevresel
faktörler, davranışsal faktörler ve genetik göstergeler belirlenen sağlık sorununa yol
açmaktadır? Sağlığın geliştirilmesi programında hangi faktörlere odaklanılacağının
belirlenmesi için de aynı önem ve değişebilirlik analizi yapılmaktadır. İşyeri
örneğinden devam edecek olursak, program personeli; obezite, kalp hastalığı,
kanser ve bulaşıcı hastalıklar gibi devamsızlığa neden olabilecek sağlık sorunlarına
ilişkin nüfus içinde veri toplayacaktır. Hastalıklar önem ve değişime yatkınlık
derecelerine göre sıraya konduktan sonra planlayıcı bunların arasından bir sağlık
sorununu seçebilecektir. Değerlendirmenin sonraki adımı, bu hastalıkların altta yatan
nedenlerinin araştırılmasıdır. Bu faktörler arasında, çevresel faktörler (örneğin,
toksinler, stresli çalışma koşulları veya çalışma koşullarını kontrol edememe),
davranışsal faktörler (örneğin, yetersiz fiziksel aktivite, kötü beslenme, sigara içme
veya alkol kullanımı) ve genetik faktörler (örneğin, aile öyküsü) yer almaktadır.
Önem ve değişebilirlik verileri analiz edilerek ardından risk faktörlerinin biri veya
birkaçı odaklanılmak üzere seçilebilmektedir. Bu aşamanın tamamlanması için bir
sağlık durumu hedefi, davranışsal hedef (veya hedefler) ve çevresel hedef (veya
hedefler) konulacaktır.
Aşama 3: Eğitsel ve Ekolojik Değerlendirme
Üçüncü aşamanın odak noktası, olumlu bir çevre veya olumlu davranışları
destekleyen veya engelleyen aracı faktörlere doğru kaymaktadır. Bu faktörler, üç
kategoride gruplandırılmaktadır: yatkınlaştırıcı faktörler, kolaylaştırıcı faktörler ve
pekiştirici faktörler (Green & Kreuter, 2005). Yatkınlaştırıcı faktörler, tutum veya
bilgi gibi değişme motivasyonunu arttıran veya azaltan faktörlerdir. Kolaylaştırıcı
faktörler, kaynaklar veya beceriler gibi değişimi teşvik eden veya azaltan faktörlerdir.
Pekiştirici faktörler, geribildirimler veya ödüllerin sağlanması yoluyla motivasyonun
ve değişimin sürdürülmesine yardımcı olan faktörlerdir.
Bu faktörler, önem, değişebilirlik ve uygulanabilirliğine (yani bir programa kaç
faktörün dâhil edilebileceği) göre analiz edilmektedir. Ardından faktörler seçilerek
program geliştirilirken temel alınmakta ve eğitim hedefleri oluşturulmaktadır.
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Aşama 4: İdari Değerlendirme ve Politika Değerlendirmesi ile Müdahalelerin
Uyumlaştırılması
Dördüncü aşamada yapılan idari değerlendirme ve politika değerlendirmesi ve
müdahale uyumlaştırmasının temel odak noktası gerçeğe uygunluk kontrolüdür;
yani ortamda (okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplumda) programın geliştirilmesi
ve uygulanması için gerekli tüm destek, finansman, personel, imkânlar, politikalar
ve diğer kaynakların mevcut bulunduğundan emin olunmasıdır. Bir önceki işyeri
örneğinde, işyerindeki politikalar ve prosedürler gözden geçirilecek, revize
edilecek, oluşturulacak ve uygulanacaktır. Benzer şekilde bu noktada, işyerinde
bir değerlendirme yapılarak programın uygulanması için hangi personele ihtiyaç
duyulduğu tam olarak netleştirilmekte, gereken finansman düzeyleri, mekân
ihtiyaçları (örneğin, belki bir sınıf, spor salonu, soyunma odaları veya duşlara ihtiyaç
duyulabilir) ve materyaller belirlenmekte ve program katılımcılarının sürece nasıl
dâhil edileceği ve muhafaza edileceği gibi programla bağlantılı lojistik hususlar
kararlaştırılmaktadır.
Aşama 5: Uygulama
Programın uygulanmasına 5. aşamada başlanmaktadır. Ayrıca, ilk değerlendirme aşaması
olan süreç değerlendirme aşaması (Aşama 6) programın uygulanması ile eşzamanlı olarak
gerçekleşmektedir.
Aşama 6: Süreç Değerlendirme
Süreç değerlendirme, formatif bir değerlendirmedir ve programın uygulanması esnasında
yapılmaktadır. Bu tür değerlendirmenin amaçları; programın uygulanabilirliğinin
değerlendirilmesi amacıyla hem nitel hem de nicel verilerin toplanması ve programın
kaliteli bir şekilde uygulanmasının sağlanmasıdır. Örneğin, katılımcıların programa
katılımı ve programa yönelik tutumu, ders verilirken yazılı ders planlarına (hangi
içeriğin sunulacağı, nasıl sunulacağı ve ne kadar süreceği) ne derece uyulduğu (yani
derste hangi içeriğin sunulmuş olduğu, nasıl sunulmuş olduğu ve ne kadar zaman
harcanmış olduğu) değerlendirilmektedir. Ayrıca bu aşamada eğitim hedeflerine ulaşılıp
ulaşılmadığı da ölçülmektedir.
Aşama 7: Etki Değerlendirmesi
7. aşama kapsamında program bittikten sonra yapılan özet değerlendirmenin odak
noktası, müdahalenin davranışlar ve çevre üzerindeki etkisinin belirlenmesidir.
Zamanlama, tüm müdahale faaliyetlerinin tamamlandığı tarihten hemen sonra veya
birkaç yıl sonrasına kadar değişebilmektedir.
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Aşama 8: Sonuç Değerlendirme
Son değerlendirme aşamasının odak noktası, sürecin en başındaki odak noktası
ile aynıdır—yaşam kalitesi ve sağlık durumu göstergelerinin değerlendirilmesi.
Topluluk Sağlığına Çok Katmanlı Yaklaşım (MATCH) Modeli
1980’li yıllarda oluşturulmuş olan MATCH modeli, PRECEDE-PROCEED modelinin
sağlık programlarının uygulanmasına yeterince odaklanmadığı algısından hareketle
geliştirilmiştir (Simons-Morton, Simons-Morton, Parcel & Bunker, 1988). Çok sık
kullanılmamakla birlikte sağlık çalışanlarını, sağlık programlarını geliştirmede,
uygulamada ve değerlendirmede yönlendirebilmektedir. MATCH modeli, beş temel
aşamadan oluşmakta olup bu aşamalar da kendi içinde belirli adımlara ayrılmıştır.
Tablo 3.7’de modele ilişkin genel bir özet sunulmaktadır.
Müdahale Haritalandırması
Müdahale haritalandırması, sağlığın geliştirilmesi programlarının planlanmasına
yönelik diğer bir yaklaşımdır. Bartholomew, Parcel, Kok ve Gottlieb’e (2006) göre
müdahale haritalandırmasının amacı, sağlığın geliştirilmesi programı planlayıcılarına
müdahale planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarının her birinde etkili bir
karar alma çerçevesi sunmaktır. Bu modelden yararlanılan müdahaleler, beslenme
ve fiziksel aktivite, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve akıl sağlığı gibi sağlık
meselelerine odaklanmıştır (Brug, Oenema & Ferreira, 2005; van Oostrom ve tayfası,
2007; Wolfers, van den Hoek, Brug & de Zwart, 2007). Müdahale haritalandırma
süreci altı adımdan oluşmaktadır: (1) ihtiyaç değerlendirmesi, (2) matrisler, (3) teoriye
dayalı yöntemler ve pratik stratejiler, (4) program, (5) kabul ve uygulama planı, (6)
değerlendirme planı. Bu model adımlar halinde sunulsa da program planlayıcılar
ihtiyaç duyduklarında adımlar arasında ileri ve geri gidebilmektedir (Bartholomew,
Parcel, Kok & Gottlieb, 2006).
Müdahale planlanmadan önce, hedef kitleye yönelik bir ihtiyaç değerlendirmesi
yapılmaktadır (müdahale haritalandırma sürecinin ilk adımı). Verili nüfusun sağlık
meseleleri, yaşam kalitesi ile davranışsal ve çevresel kaygılarına ilişkin değerlendirmeye
dayalı olarak ulaşılmak istenen program sonuçları tespit edilmektedir. İkinci adım,
müdahale sonucunda her bir ekolojik seviyede kimin ve neyin değişeceğinin ifade
edilmesini içermektedir. Ayrıca bu adım, değişim hedeflerinin yazılmasına yardımcı
olmak üzere her bir ekolojik düzeydeki performans hedeflerinin matrislerdeki kişisel
ve dış belirleyiciler ile eşleştirilmesini gerektirmektedir (Bartholomew, Parcel, Kok
& Gottlieb, 2006).
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TABLO 3.7 MATCH Modelinin Tanımı
Aşama

Adım

1. Hedef seçimi

1. Sağlık durumu göstergeleri seçilir ve önem (yani, sağlık
sorununun prevalansı, sağlık sorununun şiddeti), değişebilirlik
ve kaynakların durumuna göre önceliklendirilir ve sağlık
durumu amaçları yazılır.
2. En fazla risk altındaki nüfuslar belirlenir.
3. Sağlık durumu amaçlarını değiştirebilecek davranışlar seçilir
ve davranışsal amaçlar yazılır.
4. Sağlık durumu amaçları ve davranışsal amaçlar ile ilişkili
çevresel faktörler belirlenir ve çevresel amaçlar yazılır.

2.Müdahale planlaması

1. Ana müdahale hedefleri belirlenir (yani, sağlık durumu
amaçları ile ilişkili davranışlar veya bireylerin çevresel
faktörleri belirli bir derecede kontrol edebilmesi).
2. Müdahale hedefleri yazılır.
3. Teorik değişkenler ve diğer aracı değişkenleri içeren bir
müdahale çerçevesi oluşturulur.
4. Müdahale yaklaşımları—örneğin, medya savunuculuğu,
sağlık iletişimi veya eğitim seansları— belirlenir.

3. Program geliştirme

1. Ana program bileşenleri belirlenir.
2. Müfredatlar alınır veya oluşturulur.
3. Ders planları geliştirilir.
4. Materyaller, gereçler ve diğer kaynaklar toplanır.

4.Uygulama hazırlığı

1. Destek yapısı—toplumda savunuculuk, kilit paydaşların
desteği ve programın nüfusa tanıtılmasını içeren—
oluşturulur.
2. Programı uygulayacak personel eğitilir.

5. Değerlendirme

1. Süreç değerlendirme—uygulanabilirlik, kabul edilebilirlik,
öğrenme çıktıları üzerindeki etkiyi içeren—yapılır.
2. Etki değerlendirmesi—çevre, davranış, teorik değişkenler ve
bilgi ve tutum gibi bilişsel değişkenlerdeki değişimi içeren—
yapılır.
3. Sonuç değerlendirmesinde sağlık durumundaki değişiklikler
değerlendirilir.

Üçüncü adımda, her bir ekolojik düzeyde değişimin sağlanmasına yönelik teori temelli
yöntemler belirlenmektedir. İlaveten, değişim hedeflerinin gerçekleştirilmesine
yönelik pratik stratejiler seçilmekte veya tasarlanmaktadır. Dördüncü adım, hedeflenen
program katılımcıları ve uygulayıcıların girdilerinin sağlanması için onlarla istişarede
bulunulmasını, programın kapsamının ve sıralamanın belirlenmesini, ihtiyaç duyulan
materyallere ilişkin bir listenin derlenmesini ve program materyallerinin geliştirilmesi
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ve hedef kitle üzerinde denenmesini içermektedir (Bartholomew, Parcel, Kok &
Gottlieb, 2006).
Beşinci adım, program uygulama planının geliştirilmesine odaklanmaktadır. Kabul
ve uygulama performans hedeflerinin kişisel ve dış belirleyiciler ile eşleştirilmesi
suretiyle ikinci adımdakine benzer matrisler oluşturulmaktadır. Son olarak altıncı
adımda programa yönelik değerlendirme planı son haline getirilmektedir. Bu adım,
programın ve amaçlanan sonuçlarının tanımlanmasını, ikinci adımdaki matrislere
dayalı olarak süreç değerlendirme sorularının yazılmasını, gösterge ve ölçütlerin
geliştirilmesini ve değerlendirme dizaynının yapılmasını içermektedir (Bartholomew,
Parcel, Kok & Gottlieb, 2006).
Topluluk Hazırlık Modeli
Topluluk hazırlık modeli, bir topluluğun sosyal meselelere ilişkin harekete geçme
kapasitesini değerlendirmek ve geliştirmek için tasarlanmış teori temelli bir modeldir
(Donnermeyer, Plested, Edwards, Oetting & Littlethunder, 1997). Her ortamda
uygulanması mümkündür ve uygulanmaktadır (örneğin, okul, işyeri, sağlık kuruluşu
veya topluluk). Topluluk çapındaki çabalara hazırlık derecesindeki değişimleri ölçerek
bireysel davranışların gerçekleştiği sosyal ortamların değerlendirilmesi için bir
çerçeve sunmaktadır. Model, bir meselenin daha etkili şekilde ele alınması amacıyla
topluluğun kültürünü, kaynaklarını ve hazırlık derecesini entegre etmektedir. Model,
dokuz aşamadan oluşmaktadır ve bu aşamalar, topluluğun hazırlık derecesinin
değerlendirilmesi ve her aşamaya en uygun müdahalenin (veya müdahalelerin)
belirlenmesi için bir rehber olarak kullanılabilmektedir (bakınız Tablo3.8). Topluluk
hazırlık modelinin kullanılması, toplulukta (ve diğer ortamlarda) müdahalelerin
sunulmasına yönelik ortaklık, katılım ve yatırımın arttırılmasına yardımcı olacaktır.
Sosyal Pazarlama
Sosyal pazarlama, bir teori değildir; sağlık davranışını teşvik etmeye yönelik
bir yaklaşımdır. Sosyal pazarlama, hedef kitle üyelerinin gönüllük esasındaki
davranışlarını sağlığın yararına olacak şekilde etkilemek için ticari pazarlama
tekniklerini kullanmaktadır. Sosyal pazarlama, hedeflenen birey grubuna
yönelik davranış değişikliğini birkaç şekilde teşvik etmektedir. Bireylerin yeni
bir davranışı kabul etmesini, potansiyel bir davranışı reddetmesini, mevcut bir
davranışı değiştirmesini veya eski bir davranışı terk etmesini teşvik etmektedir.
Doğurganlık yaşındaki kadınlara folik asit takviyesi almalarını (yeni bir davranışın
kabul edilmesi) tavsiye etmek, doğum defektlerinin görülme sıklığının azalmasına
yardımcı olacaktır. Bireyleri toksik gübre kullanımından caydırmak (potansiyel bir
davranışın reddedilmesi) su tedarikini ve kalitesini arttıracaktır. Günde sekiz bardak
veya daha fazla su tüketilmesini teşvik etmek (mevcut bir davranışın değiştirilmesi)
dehidrasyonu engelleyecektir. Sigara içen bireylerin sigarayı bırakmaya teşvik
edilmesi (eski bir davranışı terk etmek) akciğer hastalıklarının insidansını azaltacaktır
(Green & Kreuter, 2005).
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TABLO 3.8 Topluluk Hazırlık Modeli
Aşama

Tanım

1. Topluluk toleransı

Mesele genellikle sahadaki bireyler veya liderler tarafından sorun
olarak görülmemektedir (veya gerçekten bir sorun olmayabilir).

2. İnkâr, direnç

Sahadaki bireyler yerel bir sorun olduğunun farkındadır, ama yerel
düzeyde çok az endişe duyulmaktadır.

3. Belirsiz farkındalık

Sahadaki bireyler, yerel bir sorunun bulunduğunun farkındadır,
ama sorunun boyutuna ilişkin bilgi çok azdır veya hiç yoktur.
Sorun hakkında bir şeyler yapmaya ilişkin liderlik minimum
düzeydedir.

4. Ön planlama

Yerel bir sorun bulunduğu açıkça bilinmektedir; ancak sorunu
çözmeye yönelik çabalar odaklı ve ayrıntılı değildir.

5. Hazırlık

Ortamdaki bireyler sorunun çözümüne yönelik bir eylem planı
geliştirme sürecinde aktif olarak yer almaktadır.

6. Başlatma

Meselenin çözümüne yönelik çabaların gerekçelendirilmesi için
yeterli bilgi bulunmaktadır.

7. Kurumsallaşma

Sosyal bir meselenin çözümünü amaçlayan bir program
mevcuttur ve sürmektedir. Personel eğitimlidir veya çabaya
liderlik etmek için kısa süre önce eğitilmiştir.

8. Doğrulama, yayma

Programa verilen destek sürmektedir ve bireyler ve liderler
programın yararlı olduğunu düşünmektedir. Programın boyutuna
ilişkin yerel düzeydeki veriler düzenli olarak toplanmaktadır.

9. Profesyonellik

Prevalans oranları ve risk faktörlerine ilişkin veriler periyodik
olarak toplanmakta ve personel tarafından program amaçlarının
uyarlanması ve yüksek riskli gruplara odaklanılması için
kullanılmaktadır.

Sosyal pazarlamanın ticari pazarlamadan ayrılması önemlidir. Pazarlama genel
anlamda, mallar ve hizmetlerin mali kar veya diğer mal ve hizmetler karşılığında
takas edildiği sürece odaklanmaktadır. Sosyal pazarlama, aşağıdakileri içeren müşteri
merkezli bir yaklaşıma sahip olması bakımından ticari pazarlamaya benzemektedir
(Oldenburg & Parcel, 2002):
•

Hedef kitle bölümlemesi: Birbirinden farklı geniş birey gruplarının, uygun
müdahalelerin tasarlanması için birbirine daha fazla benzeyen ve daha küçük
gruplara bölünmesidir (Rogers, 1995)

•

Pazar araştırması: hedef kitlenin davranışlarının—örneğin ihtiyaçları,
değişimin faydaları, engeller ve fırsatlara ilişkin algılarının—anlaşılmasını
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amaçlayan araştırmadır (Green & Kreuter, 2005)
•

Takas teorisi: bireylerin, yeni bir davranışı, söz konusu davranışın faydaları
maliyetini aştığında kabul edeceği, reddedeceği, sürdüreceği veya değiştireceği
yönündeki görüşüdür (Oldenburg & Parcel, 2002)

Ayrıca hem ticari pazarlama hem de sosyal pazarlama rekabet içermektedir
ve ürün, fiyat, yer ve teşvikin bir araya gelmesinden oluşan pazarlama karışımı
kullanılarak oluşturulmuştur (Oldenburg & Parcel, 2002). Ticari pazarlama, belirli
ürün ve hizmetleri satarak para kazanmayı amaçlarken sosyal pazarlama, davranışları
hedef alarak belirli sosyal sorunları çözümlemeye çalışmaktadır. Sosyal pazarlama,
“hedef pazarın tercih ettiği davranış ve algıladığı yararlar” ile rekabet etmektedir
(Oldenburg & Parcel, 2002). Ticari pazarlama, benzer mal ve hizmetleri satan diğer
gruplar veya kuruluşlar ile rekabet etmektedir. Sosyal pazarlama sıklıkla vergilerden ve
bağışlardan oluşan sınırlı bir finansmana sahipken ticari pazarlama yatırımlar yoluyla
finanse edilmektedir. Sosyal pazarlama kamuya karşı sorumludur ve performansının
değerlendirilmesi zordur. Diğer taraftan ticari pazarlama performansı mali karlar
aracılığıyla ölçmektedir ve özel sektördeki taraflara karşı sorumludur. Tablo3.9’da bu
kısımda tartışılan farklılıklar genel hatları ile sunulmaktadır (Finnegan & Viswanath,
2002).
Ticari pazarlamada olduğu gibi uygun şekilde tasarlanmış bir sosyal pazarlama
programının dört temel unsuru bulunmaktadır: ürün, fiyat, yer ve tanıtım. Bu unsurlar
pazarlamanın dört P’si (product, price, place ve promotion) olarak bilinmektedir.
•

Ürün: davranışı değiştirmek için pazarlanan mal, hizmet veya fikirdir (örneğin,
el yıkama, güvenli cinsel ilişki, emniyet kemeri takma)

•

Fiyat: davranış değişikliğinin maliyeti ve önündeki engellerdir (örneğin, para,
zaman, rahatsızlık)

•

Yer: davranış değişikliğinin meydana geleceği fiziki mekân ve zamandır
(örneğin, evde, okulda, arabada)

•

Tanıtım: davranış değişikliği mesajını iletmek için kullanılan taktiklerdir
(örneğin, medya, broşürler, ilan panoları)

SAĞLIK TEORİLERİ VE PLANLAMA MODELLERİNİ
KULLANMA
Sağlık teorileri, sağlığın geliştirilmesi programlarının planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi sürecine rehberlik etmekte ve destek olmaktadır. Sağlık
teorileri temelinde oluşturulan programlarda kullanılan bilgi ve tecrübeler, sağlığın
geliştirilmesi personelinin, paydaşların ve katılımcıların, programın uydurulmadığına
ve güncel araştırmalar ve en iyi uygulamalara dayandığına inanmasını sağlamaktadır.
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TABLO 3.9 Sosyal Pazarlamanın Ticari Pazarlamadan Ayrılması
Sosyal Pazarlama

Ticari Pazarlama

Hedef

Belirli sosyal sorunları çözme

Mali kar

Odak

Davranışlar

Mal ve hizmet satma

Ürün

Genellikle soyut (fikirler)

Somut (fiziksel mallar)

Finansman

Vergiler, bağışlar (genellikle sınırlı)

Yatırımlar

Hesap verebilirlik

Kamu

Özel

Performans

Ölçülmesi zor

Mali kar ile ölçülür

Teoriler, kanıta dayalı sağlığın geliştirilmesi programlarının temelini
oluşturmaktadır. Tüm teoriler, sağlığın geliştirilmesi programının planlama,
uygulama ve değerlendirme sürecine katkıda bulunacak potansiyele sahiptir. Süreçte
yardımcı olmak üzere Tablo 3.10’da bu bölümde belirtilen kurucu nitelikteki sağlığın
geliştirilmesi teorileri özetlenmektedir.

TABLO 3.10 Kurucu Nitelikteki Sağlığın Geliştirilmesi Teorileri:
Odak ve Kilit Kavramlar
Düzey
Bireysel
(kişileriçi)
düzey

Teori

Odak

Yapıtaşları ve Kilit
Kavramlar

Sağlık inanç
modeli

Bireylerin bir sağlık
sorununun teşkil ettiği
tehlikeye, tehlikeden
kaçınmanın faydalarına ve
harekete geçme kararını
etkileyen faktörlere ilişkin
algıları

Algılanan yatkınlık
Algılanan şiddet
Algılanan faydalar
Algılanan engeller
Hareket işaretleri
Kendine Yeterlik

Planlı davranış
teorisi

Bireylerin bir davranışa
karşı tavrı, normlara ilişkin
algıları ve değişmenin
kolaylık ve zorluğuna ilişkin
inançları

Davranış
Niyet
Tutum
Öznel norm
Algılanan davranış
kontrolü

Bireylerin sorunlu davranışı
zaman içinde değiştirme
motivasyonu ve hazırlık
düzeyi

Değişim aşamaları
Değişim süreci
Karar dengesi
Kendine Yeterlik
İstek

Gerekçeli
eylem teorisi

Transteorik
model
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TABLO 3.10 (Devamı)
Düzey
Kişiler
arası
düzey

Teori
Sosyal bilişsel
teori

Odak
Her biri birbirini etkileyen
kişisel faktörler, çevresel
faktörler ve insan davranışı

Yapıtaşları ve Kilit
Kavramlar
Karşılıklı belirleyicilik
Çevre
Durumlar
Davranışsal yetenek
Sonuç beklentileri
Sonucun beklenen değeri
Özkontrol
Gözlemsel öğrenme
Kendine Yeterlik
Duygusal başa çıkma

Sosyal ağ ve
sosyal destek
teorisi

Sağlık ve davranış
üzerindeki sosyal etkiler

Duygusal destek
Araçsal destek
Değerlendirme
Görüş paylaşma
Bilgi desteği

Nüfus
düzeyi

İletişim teorisi

Farklı iletişim türlerinin
sağlık davranışını nasıl
etkilediği

İçerik
Bağlam
Dizayn ve üretim
Kanalların sayısı ve türü

Yeniliklerin
yayılması
modeli

Yeni fikir, ürün ve
uygulamaların bir toplum
içinde veya toplumlar
arasında nasıl yayıldığı

Nispi avantaj
Uygunluk
Karmaşıklık
Denenebilirlik
Gözlemlenebilirlik
Sosyal ilişkilerin etkisi
Terse çevrilebilirlik
Zaman
Risk ve belirsizlik seviyesi
Taahhüt

Toplum
mobilizasyonu

Sağlık sorunları veya sosyal
sorunların değerlendirilmesi
ve çözülmesine yönelik
toplulukçapındaki
(veya ortam çapındaki)
yaklaşımlar

Kaynak: Glanz&Rimer,2005’den uyarlanmıştır.

Değiştirilebilirlik
Mobilizasyon için plan yapma
Farkındalık oluşturma
Koalisyon kurma
Eyleme geçme
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Benzer şekilde Tablo3.11’de tüm etki düzeylerinde kullanılabilecek teori bazlı
stratejilere örnekler verilmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi programlarının geliştirilmesi zorlayıcı bir görev
olabilmektedir. Sağlığın geliştirilmesi programlarının geliştirilmesi sürecinde
profesyonellere rehberlik etmek üzere teoriler oluşturulmuş ve test edilmiştir.
Teorilerin ve kavramlarının hepsi tüm ortamlar ve davranışlar için uygun değildir.
Program personeli, paydaşlar ve katılımcılar, sağlığın gelişitirilmesi programlarını
planlarken ortamı, nüfusu, davranışları, arzu edilen etki düzeyini ve kaynaklar gibi
pratik hususları göz önünde bulundurmalıdır.
Sağlığın geliştirilmesi programlarının geliştirilmesinde kullanılan planlama
modelleri büyük resme odaklanmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi programları zaman
içerisinde gelişmekte ve büyümektedir. En etkili sağlığın geliştirilmesi programlarında
personel, programın büyümesi ve gelişmesi ile ilgili bir anlayışa sahiptir. Program
gelişim döngüsüne dair bu modeller bu türde bir program perspektifi sağlamaktadır.
Programın gelişim sürecinin hangi aşamasında bulunduğuna ve program büyüdükçe
bir sonraki adımın ne olacağına ilişkin bir rehber sunmaktadırlar. Bu rehber

TABLO 3.11 Çok Katmanlı Müdahalelerin Planlanması için
Teoriyi Kullanma
Değişim
stratejileri
Kişilerim
davranışını
değiştirme

Strateji Örnekleri

Ekolojik
Düzey

Faydalı Teoriler

• Eğitim seansları

Bireysel

• Sağlık inanç modeli

• İnteraktif bilgi büfeleri

(içsel)

• Planlı davranış teorisi

• Broşür bastırma

• Gerekçeli eylem teorisi

• Sosyal pazarlama kampanyaları

• Transteorik model

• Rehberlik programlar

Kişilerarası

• Sosyal bilişsel teori
• Sosyal ağ ve sosyal
destek teorisi

• Profesyonel Olmayan Sağlık •
Danışmanlığı
• Amaç belirleme
• Sosyal ağların geliştirilmesi veya
sosyal desteğin arttırılması
• Yeni örgütsel politika ve
prosedürlerin oluşturulması
• Medyada savunuculuk
kampanyaları
Çevreyi
değiştirme

• Kamu politikası değişikliklerini
savunma

Kaynak: Glanz & Rimer’den uyarlanmıştır, 2005.

Nüfus

• İletişim teorisi
• Yeniliklerin yayılması
modeli
• Toplum mobilizasyonu
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olmadığında hem personel hem de program katılımcıları ve paydaşlar, programın ele
almaya çalıştığı belirli sağlık kaygıları ve sorunlarını gözden kaçırabilmektedirler.
Tablo 3.12, program planlama modelleri ve bu modellerin kilit kavramlarına ilişkin
bir özet sunmaktadır.

TABLO 3.12 Sağlığı Geliştirme Programlarını Oluşturmada
Kullanılan Modeller ve Kilit Kavramlar
Model
PRECEDE-PROCEED modeli

Kilit Kavramlar
Aşama 1: Sosyal değerlendirme
Aşama 2: Epidemiyolojik değerlendirme
Aşama 3: Eğitimsel ve ekolojik değerlendirme
Aşama 4: İdari değerlendirme ve politika değerlendirmesi
Aşama 5: Uygulama
Aşama 6: Süreç değerlendirme
Aşama 7: Etki değerlendirmesi
Aşama 8: Sonuç değerlendirmesi

Sağlığa Çok Katmanlı Yaklaşım
(MATCH) Modeli

Amaç seçimi
Müdahale planlaması
Program geliştirme Uygulamaya hazırlık
Değerlendirme

Müdahale haritalandırması

İhtiyaç değerlendirmesi
Matrisler
Teori temelli yöntemler ve pratik stratejiler
Program
Kabul ve uygulama planı
Değerlendirme planı

Topluluk hazırlık modeli

Topluluk toleransı
İnkâr, direnç
Belirsiz farkındalık
Ön planlama
Hazırlık
Başlatma
Kurumsallaşma
Doğrulama, yayma
Profesyonellik

Sosyal pazarlama

Ürün
Fiyat
Yer
Tanıtım

84

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMLARINDA TEORİ

Program personeli, paydaşlar ve katılımcılar teoriler ve modelleri öğrenerek
benzersiz durumlara yaratıcı çözümler getirebilecekleri araçlara erişim kazanmaktadır.
İçgüdüyle hareket etmenin veya geçmişteki etkisiz müdahaleleri tekrar etmenin
ötesinde işlerinde sistematik ve bilimsel bir yaklaşımı benimseyebilmektedirler.
Teoriler ve modeller; personelin, paydaşların ve katılımcıların doğru soruları
sormalarına ve soruna katkıda bulunan faktörlere yoğunlaşmalarına yardımcı
olmaktadır. Teoriler, herkesin mevcut durumların altında yatan dinamikleri
anlamasına ve yeni çözüm yolları üzerinde düşünmesine yardımcı olmaktadır.

ÖZET
Bu bölümde önemli sağlık teorileri ve planlama modelleri tartışılarak bunların
sağlığın geliştirilmesi programlarını planlama, uygulama ve değerlendirme
süreçlerinde kullanımı teşvik edilmiştir. Hiçbir teori veya model mükemmel
değildir. Her biri belirli bir ihtiyacın karşılanması veya bir sağlık sorununun nasıl
en iyi şekilde yönetileceğinin kavramsallaştırılması için tasarlanmıştır. Uygulayıcılar
tipik olarak çalışmalarında farklı teori ve modellerin unsurlarını birleştirmektedir.
Unsurun seçilmesi ve birleştirilmesi süreci yaratıcı ve dinamik bir süreçtir ve
sağlığın geliştirilmesi personeli, paydaşları ve katılımcıları sağlığın geliştirilmesi
programlarını planlarken, uygularken ve değerlendirirken zaman içerisinde
değişikliğe uğramaktadır.
Sağlık teorileri ve modelleri dinamiktir ve sağlığın geliştirilmesi programlarında
uygulanabilecek teori ve model yelpazesi hızla genişlemektedir. Sağlık teorileri,
davranışı bireysel, kişilerarası ve nüfus düzeyinde tanımlamakta, açıklamakta ve
öngörmektedir. Sağlık teorileri, sağlığı geliştirmeye ilişkin ekolojik perspektifi
yansıtmaktadır; ekolojik perspektifte bir sağlık sorunundaki veya sağlık sorununun
farklı düzeylerindeki faktörler arasındaki etkileşim ve bu faktörlerin birbiri ile ilişkisi
vurgulanmaktadır. Sağlık planlama modelleri, sağlığın geliştirilmesi programlarının
oluşturulması ve sunulması sürecine planlama, uygulama ve değerlendirme yoluyla
rehberlik edebilir ve etmelidir. En güçlü sağlığın geliştirilmesi programlarında hem
sağlık teorileri hem de planlama modelleri kullanılmaktadır.

UYGULAMA VE TARTIŞMA
1.

Yaşları 65-75 arasındaki yaşlı Hispanik erkek ve bayanlara hizmet veren
bir huzur evi, kurumdaki yaşlıların davranışlarını değiştirerek kanser risk
azaltımı kılavuzlarına (davranış) uymalarını sağlamak için sosyal bilişsel
teoriyi kullanmak istemektedir. Sosyal bilişsel teorinin karşılıklı belirleyicilik
kavramını ve çevre, durum algıları, sonuç beklentileri ve sonucun beklenen
değeri, özkontrol, gözlemsel öğrenme, kendine yeterlik ve duygusal başa
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çıkma yapıtaşlarını kullanarak program faaliyetleri için potansiyel müdahale
noktalarını tartışın.
2.

Kolej öğrencileri arasında riskli alkol tüketimi bir sorun teşkil etmektedir. Aşırı
alkol tüketen kolej öğrencileri ile başa çıkmada kullanılacak stratejiler geliştirmek
için sağlık inanç modelinden yararlanılması yararlı olabilir. Öğrenciler
arasında riskli alkol tüketimini önlemeye yönelik kolej programlarında sıklıkla
uyuşturucu bağımlılığı riski yüksek öğrenciler tespit edilmekte, ancak öğrenciler
herhangi bir semptom veya sorun yaşamadıklarını belirtmektedir. Sağlık inanç
modelinden yararlanarak kolej öğrencileri arasındaki riskli alkol tüketiminin
çözümünde karşılaşılabilecek zorlukları ayrıntılandırın ve tartışın.

3.

Yerel bir hipermarketin (Target) 250 çalışanı arasında beslenme sağlığını
geliştirmeye yönelik bir programı planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
üzere görevlendirildiniz. Plan; farklı zamanlarda beslenme eğitimi faaliyetleri
(örneğin, yemek pişirme dersleri, bahçe düzenleme kursları) düzenlenmesini,
kişisel beslenme danışmanlığı, grup kilo yönetimi programı sunulmasını ve
çalışanların gıda hizmetlerinin iyileştirilmesini (örneğin, para ile çalışan yiyecek
makinelerine düşük kalorili seçeneklerin eklenmesi) içeriyor. Aradan birkaç
ay geçmesine rağmen yalnızca 50 çalışan katılım gösterdi. Mağaza müdürü
endişeleniyor. Diğer 200 çalışanın neden katılım göstermediğini açıklamanızı
istiyor. Ayrıca beslenme eğitimi programını, çalışanların beslenme sağlığını
korumalarına veya geliştirmelerine yardımcı olacak şekilde değiştirmenizi veya
revize etmenizi istiyor. Mağaza müdürünün sorularına cevap verebilmek için
değişimin aşamaları modelinden yararlanarak çalışanların beslenme sağlığı
bakımından değişimin aşamalarını değerlendirmeye yönelik sorular önerin.

4.

Bir grup paydaş, ilkokul öğrencilerini hedef alan ve çeşitli faaliyet ve
stratejileri içeren yenilikçi bir diyabet önleme programı planlamak istiyor.
PRECEDE-PROCEED modelinden yararlanarak program planlamasının her bir
aşamasında nelerin yer alacağını tartışın. Ayrıca diğer planlama modellerinin
kilit kavramlarını (Tablo 3.12) ve bu kavramların, paydaşların programlarını
planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında neler bekleyebileceklerini
netleştirmek için nasıl kullanılabileceğini tartışın.

5.

Dördüncü sorudaki yenilikçi diyabet önleme programı üzerinden gidin
ve yeniliklerin yayılması modelinin kavramlarını uygulayarak programın
benimsenmesi ve ilkokul düzeyindeki uygulamaları değiştirmesi için program
geliştiriciler tarafından kullanılabilecek stratejileri tartışın.

6.

Geniş bir çiftçi nüfusuna hizmet veren bir hastane, hizmet sunduğu ailelerde
çocukluk aşılarının oranını arttırmak istiyor. Pazarlamanın dört P’sinden
yararlanarak (ürün, fiyat, yer, tanıtım) hastane tarafından kırsal çiftçi
topluluklarda yaşayan çocuklar arasında çocukluk aşılarının oranını arttırmak
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üzere kullanılabilecek bir sosyal pazarlama karışımı tasarlayın.

ANAHTAR TERİMLER
Davranış

Model

Sosyal pazarlama

Değişim aşamaları modeli

Müdahale
haritalandırması

Teori

Değişken
Fikirler
Gerekçeli eylem
teorisi
İletişim teorisi

Planlı davranış teorisi
PRECEDE-PROCEED
modeli
Sağlık inanç modeli

Kavram

Sosyal ağ ve sosyal
destek teorisi

Kurgu

Sosyal bilişsel teori

Topluluk hazırlık modeli
Topluluk mobilizasyonu
Topluluk Sağlığına Çok
Katmanlı Yaklaşım
(MATCH) modeli
Transteorik model
Yeniliklerin yayılması
modeli
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ÖĞRENME HEDEFLERİ
n İhtiyaç değerlendirmesini tanımlama ve sağlığı geliştirme programlaması ile
ilişkisini açıklama
n İhtiyaç değerlendirmesi veri ve bilgi kaynaklarını; kapsam, güncellik, maliyet ve
program katılımcılarına uygunluk bakımından değerlendirme
n Dört adımdan oluşan ihtiyaç değerlendirme sürecini ve program paydaşlarının her
adımdaki rolünü tanımlama
n İhtiyaç değerlendirmesi bulgularının, paydaşların ihtiyaçlarını karşılama ve veriler
için kullanımına uygun şekilde nasıl raporlanacağını tanımlama
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ÇÜNCÜ Bölümdeki (Tablo 3.12) sağlığı geliştirme programlarının
geliştirilmesinde kullanılan sağlık teorileri ve modellerine göre bir sağlığı
geliştirme programının oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesi
sürecindeki ilk aşama program planlamasıdır. Tüm modellerde sağlığı geliştirme
programının planlanmasındaki ilk adımlardan birisi ihtiyaç değerlendirmesinin
yapılmasıdır. İhtiyaç değerlendirmesi kapsamında bireylerin sağlık ihtiyaçları ile
programın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecine yönelik ortam
desteği ve kaynaklar hakkında bilgi toplanmaktadır. Sağlığı geliştirme sürecinin
başarıya ulaşması için programın okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplumdaki
bireylerin ihtiyaçlarını ele alması önemlidir. İhtiyaç değerlendirmesi birçok farklı
yöntemle yapılabilmektedir; ancak belirli bir ortamdaki bireylerin iyilik halini
geliştirecek bir sağlığı geliştirme programının temelini oluşturacak kaliteli verilerin
elde edilebilmesi için bazı temel ilkelerin takip edilmesi önemlidir. Bu bölümde
ihtiyaç değerlendirmesinin ne olduğu açıklanmakta ve ihtiyaç değerlendirmesi ile
neyin ölçülebileceği belirlenmektedir. Ayrıca ihtiyaç değerlendirmesi süreçleri
ve önceliklerin belirlenmesinde yararlanılabilecek birincil ve ikincil veri türlerini
kapsamaktadır. Son olarak, ihtiyaç değerlendirmesi sonuçlarının, sağlığı geliştirme
programının personeli, paydaşları ve hedef kitlesi tarafından anlaşılabilir ve
faydalanılabilir şekilde raporlanmasının ne kadar önemli olduğu ele alınmaktadır.

İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNİ TANIMLAMA
Bir ortamdaki bireylerin sağlığının nasıl iyileştirilebileceğini anlamak için bireylerin
hem mevcut sağlık durumları hem de ideal sağlık durumları hakkında bilgiye
gerek vardır. Bu bilgilerin toplanmasına ihtiyaç değerlendirmesi adı verilmektedir.
Geleneksel bağlamda, ihtiyaç değerlendirmesi şehir, eyalet veya ülke gibi belirli bir
coğrafi alanda yaşayan bireylere yöneliktir (genellikle toplum ihtiyaç değerlendirmesi
olarak bilinmektedir ve sağlığı geliştirmenin sağlık eğitiminde yatan köklerinin bir
yansımasıdır). Ancak ihtiyaç değerlendirmeleri, bir ortamdaki sağlığı geliştirme
programlarına katılan tüm birey grupları için tamamlanır. İhtiyaç değerlendirmeleri
program katılımcıları hakkında bilgi vermektedir (örneğin, birey grubunun ırk,
toplumsal cinsiyet, yaş ve cinsel yönelim gibi demografik bilgileri edinilmekte ve
diyabet ve obezite gibi sağlık sorunları yaşayan bireyler tespit edilmektedir) (Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1995). İhtiyaç değerlendirmeleri, ekolojik sağlık
perspektifindeki üç etki düzeyini yansıtabilmektedir: içsel düzey, kişilerarası düzey
ve nüfus düzeyi (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz, 1988; Glanz & Rimer, 2005).
Değerlendirme, sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması amacı (bakınız İkinci
Bölüm) ile tutarlı bir şekilde kültürel olarak uygun olması gerekmektedir. Son olarak
Üçüncü Bölümde değinilen sağlık teorileri ve modelleri, ihtiyaç değerlendirmesinde
sorulan soruları ve elde edilmek istenen bilgileri etkileyecektir.
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İhtiyaç değerlendirmesinin sonuçları, belirlenen sağlık sorunları ve endişelerini
çözümlemeye yönelik bir sağlığı geliştirme programının planlaması çalışmalarına
temel teşkil etmektedir. Ayrıca sonuçlar, sağlık kaynaklarının tahsisine yardımcı
olması için ve kıyaslama yapılarak programın etkililiğinin ölçümleneceği
(müdahalelerin değerlendirilmesi yoluyla) bir başlangıç noktası oluşturmak için
kullanılabilmektedir.
Son olarak, ihtiyaç değerlendirmesi nedir sorusuna tam olarak cevap verebilmek
için öncelikle ihtiyaç nedir sorusuna cevap vermemiz gerekmektedir. İhtiyaç
genellikle şimdiki zamanda “neyin olduğu” ve daha ideal koşullar altında “neyin
olması gerektiği” arasındaki fark olarak kavramsallaştırılmaktadır (Witkin &
Altschuld, 1995). İhtiyaç değerlendirmesi ise bir birey grubunun ihtiyaçlarının
belirlenmesi amacıyla veri toplanması için biçimlendirilmiş yaklaşımdır.
Sağlık Değerlendirilirken Ne Ölçülmektedir? Bireyler Üzerine Odaklanma
Sağlığın bir parçası olduğu herkesçe kabul edilen ilk boyut fiziksel sağlıktır.
Birçok kişi fiziksel sağlığı, bir hekimin müdahalesini gerektiren bir ağrı, fiziksel
engellilik, kronik ve bulaşıcı hastalık ile bedensel bir rahatsızlığın olmaması ve
belki yaşam süresindeki uzama olarak tanımlamaktadır. Bir nüfusun fiziksel sağlık
sorunları çoğunlukla hastalıkların sayısı ve türü (morbidite), ölümlerin sayısı ve
türü (mortalite), klinisyenlere yapılan ziyaretlerin sayısı, hastaneye yatış sayısı ve
diğer çeşitli göstergelere dayalı olarak değerlendirilmektedir (bakınız Örnek 4.1).
Örnek 4.1’de muhtemel göstergelere ilişkin kısmi listeyi incelerken bu listeye hangi
göstergelerin eklenebileceğini düşünün. Bu göstergeler fiziksel sağlık ölçütleri midir
veya nüfus içerisindeki hastalık düzeyine ilişkin ölçütler midir?
Akıl sağlığı, gerçeklik ile yapıcı şekilde baş etme, değişime adapte olma ve
zıtlıkların üstesinden gelme becerisi ile karakterizedir. Aksine akıl hastalığı, kişinin
çevredeki diğer kişiler ile ilişkilerini bozacak derecedeki düşünme, duygudurum
veya davranışlarda değişimler ile karakterizedir. Akıl sağlığı ve akıl hastalığı zıt
kutuplar değildir, ancak bir bozulma süreci içerisinde birlikte var olmaktadır. Akıl
hastalığı, her dönemde tipik olarak nüfusun yaklaşık yüzde 20’sini etkilemektedir
(ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 1999). Bir nüfusun akıl sağlığı
durumunun değerlendirilmesi, çeşitli akıl bozukluklarından muzdarip kişilerin sayısı
ile örneğin, akıl sağlığı uzmanlarından hizmet alan, psikotropik ilaçlar kullanan
veya rahatsızlıkları nedeniyle bir süre hastanede yatmış olan kişilerin sayısı arasında
ilişkilerin kurulmasını gerektirmektedir (bakınız Örnek 4.1). Ne var ki akıl sağlığı
sigortasının kapsamının geleneksel sağlık sigortası kapsamına kıyasla çok dar olduğu
göz önünde bulundurulduğunda (Carter & Landau, 2009), akıl sağlığı hizmetlerinin
hacmine dayalı değerlendirmelerin toplumdaki bu tür hizmetlere duyulan gerçek
ihtiyacı olduğundan daha azmış gibi göstermesi ihtimali vardır.
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ÖRNEK 4.1
Sağlığın Boyutları
Fiziksel Sağlık Göstergeleri
Morbidite hızı
Yaşam süresi
Reçete sayısı
Beslenme durumu
Sağlık harcamaları
Çevre kalitesi
Fiziksel engellilik düzeyi
Kişinin beyanına dayalı sağlık durumu
Sağlık risk faktörlerinin prevalansı
Sağlık prosedürlerinin sayısı ve türleri
Erken doğum oranı
Sağlık sigortası prevalansı
Sağlığı geliştirme ile hastalık önleme
programları
Sağlık çalışanlarının sayısı ve çeşitleri
Sağlık kuruluşlarının sayısı ve çeşitleri
Akıl Sağlığı Göstergeleri
Mortalite hızları
Morbidite hızları
Yaşam süresi
Psikotropik ilaç yazılan reçete sayısı
Akıl sağlığı harcamaları
Akıl sağlığı hizmetlerinin sayısı ve
çeşitleri
Akıl hastalığını kapsayan sigorta
prevalansı
Kişinin beyanına dayalı akıl sağlığı
durumu
Akıl hastalığı nedeniyle hastaneye yatış
oranı
Akıl sağlığı çalışanlarının sayısı ve
çeşitleri
Akıl sağlığı kuruluşlarının sayısı ve
çeşitleri

Sosyal Sağlık Göstergeleri
Yoksulluk düzeyleri
Eğitim durumu
Suç oranları
Boşanma oranları
Evlilik dışı gebelikler
Sosyal destekler
Sosyal roller
Madde bağımlılığı
İşsizlik oranları
Sosyal hizmet kuruluşlarının sayısı ve
çeşitleri

Çevre Sağlığı Göstergeleri
Yapılı çevre
Çevresel toksinler
Kirleticiler (hava, su, gürültü)
Nüfus yoğunluğu
Ulaştırma seçenekleri
Sosyal dinlenme tesisleri
Konut imkanları
Manevi Sağlık Göstergeleri
Yaşamda belirli bir amaca sahip olma
düzeyi
Dini kuruluşların sayısı ve çeşitleri
Yaşamdan memnuniyet düzeyi
Önyargı düzeyi
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Sağlığın üçüncü boyutu sosyal sağlık olarak adlandırılmaktadır. Bu alan,
nüfusun eğitim durumu, yoksulluk ve yoksulluğa yakınlık düzeyi, suç oranları gibi
çeşitli değişkenler ve diğer göstergelerin geniş çeşidi kullanılarak farklı şekillerde
kavramsallaştırılmıştır (bakınız Örnek 4.1). Sağlığın ölçülebilen dördüncü boyutu
çevre sağlığıdır ve bu kapsamda sağlıklı büyüme ve gelişmeyi etkileyen dış koşullar
ve etkiler yer almaktadır.
Sağlığın incelenmesi gerektiği düşünülen son boyutu ise manevi sağlıktır (bakınız
Örnek 4.1). Sağlığın manevi boyutu, nüfuslarda ele alınan diğer boyutlardaki yoğunluk
veya derinlikle incelenmemiş ve değerlendirilmemiştir. İhtiyaç değerlendirmelerini
yapan kişiler, manevi sağlık kavramının değerlendirilmesinin zor olması nedeniyle
geçmişten bu yana sağlığın bu boyutunu göz ardı etmiştir.
Sağlık Değerlendirilirken Ne Ölçülmektedir? Odak Noktası Olarak Okul, İşyeri,
Sağlık Kuruluşu, Toplum
İhtiyaç değerlendirmeleri, sağlığı geliştirme programlarının yürütüldüğü ortamlara da
odaklanmaktadır: okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplum. İhtiyaç değerlendirmesinin
bu kısmı kapasite değerlendirme olarak bilinmektedir (Gilmore & Campbell, 2005).
Kapasite değerlendirme, alanın boşlukları ve ihtiyaçları yanında belirlenen sağlık
endişelerini ve sorunlarını çözümlemek üzere ortamda bulunan ve yararlanabilecek
kaynakları- örneğin sağlığı geliştirme materyalleri, teknoloji(bilgisayar, yazılım
paketleri,internet erişimi,DSL,web siteleri vb.) personel, programlar,finansman ve
hizmetlerin ayrıntılı ve doğru bir değerlendirmesidir. Kapasite değerlendirmenin
kilit unsurlarından biri, potansiyel program katılımcıları, personeli ve paydaşlarının
güçlendirilmesi yoluyla ihtiyaç değerlendirmesinde tespit edilen sağlık sorunları
veya endişelerinin ele alınması ve çözümlenmesi için gücün seferber edilmesidir.
Her ortamda kapasitenin değerlendirilmesi için kullanılabilecek araçlar
bulunmaktadır. Örneğin, okul ortamında kullanılmak üzere Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezlerindeki Ulusal Kronik Hastalık Önleme ve Sağlığı Geliştirme
Merkezi (2008) tarafından okul idarecileri ve personeli, okul sağlığı uzmanları,
ebeveynler ve ulusal düzeydeki sağlık ve eğitim sivil toplum kuruluşları ile ortaklık
içerisinde aşağıdaki amaçlara yönelik olarak Okul Sağlığı İndeksi: Özdeğerlendirme
ve Planlama Kılavuzu geliştirilmiştir:
•

Okulların sağlık ve güvenlik politika ve programlarının güçlü ve zayıf yönlerini
belirlemesini sağlama

•

Okulların öğrenci sağlığını geliştirmeyi amaçlayan ve okul iyileştirme planına
dahil edilebilecek bir eylem planı oluşturmasını sağlama

•

Sağlığı destekleyen davranışlar ve daha iyi sağlığı geliştirme sürecine
öğretmenlerin, ebeveynlerin, öğrencilerin ve topluluğun katılımını sağlama.

Okul Sağlığı İndeksinde okuldaki ekipler tarafından yapılması gereken iki faaliyet
bulunmaktadır: sekiz özdeğerlendirme modülü ve iyileştirme süreci planlaması.
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Özdeğerlendirme süreci, okul topluluğu üyelerinin biraraya gelerek okulun mevcut
durumda iyi sağlığı geliştirmek için neler yaptığını tartışmalarını ve güçlü ve zayıf
yönleri belirlemelerini kapsamaktadır. Okul Sağlığı İndeksi, Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezlerinin okul sağlığı ve güvenliği politikaları ve programlarına yönelik
araştırmaya dayalı kılavuzlarında tavsiye edilen politika ve uygulamaların bir okul
tarafından ne derecede uygulandığını değerlendirmektedir.
Elinizdeki kitabın Beşinci Kısmında, okullarda, işyerlerinde, sağlık
kuruluşlarında ve toplumlarda kapasitenin değerlendirilmesi için her bir ortama
özgü araçlar ve kaynaklar tartışılmaktadır. Değerlendirmelerin kapsadığı alanlar
oldukça geniş olabilmektedir. Örneğin; politikalar, prosedürler, sağlık hizmetleri
ve sağlığı geliştirme kaynakları (örneğin, personel, mekan, materyaller, teknoloji
ve finansman), hizmet boşlukları ve bağlantılar, ağlar, sağlık sigortası ve yardımlar,
yasal gereklilikler ile uygunluk ve akreditasyonlar bu kapsamda yer alabilmektedir.
Ayrıca değerlendirmelerin kapsamında, kuruluşun tecrübesi ve kendi büyüme ve
gelişme sürecinden çıkardığı dersler ve değişimin sürece dahil edilmesi ve sağlığı
geliştirme programı gibi yeni girişimlerin denenmesi de bulunabilmektedir (Senge,
1990).
Bir ortamın sağlığı geliştirme sürecini yürütme ve destekleme kapasitesinin
değerlendirilmesi, ortamın kültürü ve iklimi hakkında bir öngörü sağlamaktadır.
Moos’a göre (1979) iklim; personel ve idareciler tarafından oluşturulan protokollere
dayalı olarak bireylerin farklı tecrübeler yaşadığı ortam veya öğrenme çevresinin
sosyal atmosferidir. Halihazırda değinilmiş maddelere ilaveten, kapasite
değerlendirme kapsamında incelenebilecek alanlara örnek olarak; sağlığı destekleyen
ilişkiler, ortamdaki herkesin bireysel sağlığını geliştirme fırsatları ve programın
uygulanmasına yönelik destek sistemleri ve programın uygulanması önündeki
engeller verilebilir.
İhtiyaç Değerlendirmeleri için Veri Toplama
Veri toplama, hedef nüfusun yaşam kalitesinin değerlendirilmesinde ve sağlığı
geliştirme programları için önceliklerin oluşturulmasında önemli bir rol oynamaktadır.
İki ana veri kategorisi bulunmaktadır: birincil veriler ve ikincil veriler.
•

Birincil veriler, geçmişte var olmayan ve genellikle anketler, görüşmeler,
odak grupları veya doğrudan gözlemleme yoluyla doğrudan ortamdaki
bireylerden alınan yeni ve orijinal verilerdir. Birincil veriler, belirli soruların
cevaplanmasında kullanılacak yeni bilgileri sunmaktadır.

•

İkincil veriler, geçmişte başka birisi tarafından başka bir amaçla toplanmış
olan halihazırda mevcut verilerdir. Veriler doğrudan değerlendirilen birey veya
nüfustan edinilmiş olabilmekte veya olmayabilmektedir. İkincil veri kaynakları
arasında Sağlıklı Halk bilgileri, doğum ve ölüm kayıtları, nüfus sayımı verileri
ve hakemli dergiler yer almaktadır.
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Birincil veriler ikincil verilere kıyasla daha pahalıdır ve toplanması daha
fazla zaman almaktadır. Kaliteli birincil verilerin toplanması, temsili örneklerin,
tasarım araçlarının belirlenmesi ve veri analizinin yapılması için teknik uzmanlık
gerektirmektedir. İkincil verilerle ilgili sorunlar, verilerin bazı zamanlar bazı
ortamlarda var olmaması, verilerin eski olması veya verilerin doğru şekilde toplanmış
olmamasıdır.
Toplanacak veriler, nicel ve nitel veriler olarak iki geniş kategoriye
bölünebilmektedir. Nicel veriler, tipik olarak meslek dergilerinde bulunabilen
istatistiki bilgilerdir (örneğin, yüzdeler, ortalamalar ve korelasyonlar). Ancak rakamlar
tek başına program personelinin sağlık sorunlarını anlaması veya sağlık sorununu
azaltmak için nasıl müdahale edeceğine karar vermesi için yeterli olmamaktadır.
Nitel veriler, daha az rakam içeren ve daha fazla anlatıma dayalı verilerdir. Bu veriler,
toplum üyelerinin topluluk içinde yaşam kalitesi ile ilgili konulara ilişkin doğru ve
yanlış algılarını da içermektedir. Nitel yöntemler arasında kilit bilgi kaynakları ile
birebir görüşmeler, odak grupları, genel halk görüşmeleri ve gözlemsel yöntemler yer
almaktadır. İki veri türü (nicel ve nitel) birbirini tamamlamaktadır ve her iki veri türü
de toplum müdahaleleri için sonuçlara ulaşmaya ve hedefler belirlemeye çalışırken
personele yardımcı olmaktadır.
Hangi veri toplama tekniklerinin kullanılacağı kişinin neyi öğrenmek istediğine,
mevcut kaynaklara ve hedef nüfusun kısıtlarına (örneğin, okuryazarlığa sahip olmama,
telefon bulunmaması veya hareketlilik sorunları) bağlıdır. Birincil veri toplamanın ilk
aşamalarında interaktif grup süreçleri tavsiye edilmektedir (örneğin odak grupları);
çünkü bunlar ihtiyaç analizinin hem sorulan soruların hem de verilen yanıtların
açıklanmasıyla yapılmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca interaktif yöntemler,
nüfus grubunun üyeleri tarafından sağlık meselelerinin tanımlanmasında kullanılan
sözcüklerin öğrenilmesine fırsat tanımakta, bu sorular daha sonra başka bireyler
ile yapılacak görüşmelerde kullanılabilecek nihai anketin sorularının oluşturulması
için kullanılabilmektedir. Ardından bu yazılı anketler, geniş bir coğrafi bölgedeki
çok sayıdaki kişiden yüksek miktarda verinin toplanmasında kullanılabilmektedir.
Bu kadar yüksek miktarda verinin bilgisayar yoluyla toplanması ve analiz edilmesi
gerekecektir.

SAĞLIK İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİ YÜRÜTME
İhtiyaç değerlendirmesi dört temel adımdan oluşmaktadır: (1) değerlendirme
kapsamının belirlenmesi, (2) veri toplanması, (3) verilerin analiz edilmesi (4)
bulguların raporlanması. Hiçbir şey yapmadan önce her bir adım hakkında
düşünmek ve her adımda en iyi yapabileceklerinize ilişkin ayrıntılı bir yol haritası
çizmek en iyisidir. Bu planlama, paydaşlara süreçten neler bekleyebileceklerini ve
ihtiyaç değerlendirmesinin ne kadar sürede tamamlanacağını açıklayabilmeniz için
önemlidir.
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1.

Kapsamı belirleme. Kilit bilgi kaynakları ve paydaşlar (yani danışma komitesi)
ile birlikte çalışarak çalışmanın kapsamını ve ihtiyaç değerlendirmesinin
amacını belirleyin. Kimin değerlendirmeye dahil olacağını ve ihtiyaç
değerlendirmesine dayalı olarak hangi kararların verileceğini sorun. Kararların
verilmesi için hangi bilgilere gerek olduğu hakkında dikkatli ve eleştirel bir
şekilde düşünün. Nihayetinde müdahale veya koruyucu programlar hakkında
karar vermek için sonuçları kullanacak olanlar kimler? Mümkün olduğunda
ihtiyaç değerlendirmesine ekolojik perspektiften yaklaşın. Hem paydaşları hem
de çevrelerini değerlendirin. Çevresel değerlendirmeyle kuruluş ve toplum
varlıkları ve kapasitesi analizini dahil edin.

2.

Veri toplama. Yalnızca gerekli olan verileri toplayın. Hedef nüfusa ve ortama
kültürel olarak uygun veri toplama yaklaşımlarını kullanın (bakınız İkinci
Bölüm). Hem nitel hem de nicel olmak üzere birden fazla türde veri toplayın.
Örnek 4.1’de sağlığın farklı boyutlarının ele alınması için sağlanabilecek veri
türlerine ilişkin genel bilgiler sağlanmaktadır.

3.

Verileri analiz etme. Kişilerin anlayabileceği açık yöntemler kullanın.

4.

Bulguları raporlama ve paylaşma. İhtiyaç değerlendirmesi bulgularını paylaşma
seçeneklerinizi belirleyin. Bulguları en iyi hangi şekilde aktarabileceğinizi
düşünün. Bilgileri paylaşırken sağlık sorunu ile bağlantılı tüm faktörleri tespit
edin. Planlama süreciyle devam etmeden önce programa duyulan ihtiyacı
kanıtlayın. Tüm paylaşımlarınızı program katılımcıları, paydaşlar ve personele
uygun hale getirin.

İhtiyaç değerlendirmesi yapmada kullanılabilecek birçok yaklaşım bulunmaktadır.
Sıklıkla kullanılabilecek yöntemler zaman, personel veya para kısıtları ya da siyasi
kısıtlar ile sınırlanacaktır.

İHTİYAÇ DEĞERLENDİRMESİNİ GELİŞTİRME
İhtiyaç değerlendirmesi yapmak, sağlığı geliştirme programının oluşturulması süreci
içinde heyecan veren bir durumdur. Sıklıkla bir okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya
toplumun bir ortamdaki sağlık sorunlarını çözmek için yaptığı çalışmaları halkın kabul
ettiği ilk aşamadır. İhtiyaç değerlendirmesinin teşvik edilmesine yönelik tanıtımının
yapılması; ihtiyaç değerlendirmesinde farkındalık yaratmaktadır, katılımları sorulan
birey ve grupların cevaplama şansını yükseltmekte ve danışma komitesini oluşturan
kuruluşların görünürlülüğünü arttırmaktadır. İhtiyaç değerlendirmesini medyaya
bir toplantı ile tanıtın ve basın bültenleri ve bilgi paketleri dağıtın. Kişileri ihtiyaç
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değerlendirmesinden haberdar etmek için e-posta ve telefon mesajları kullanın.
Bir topluluğa odaklı bir ihtiyaç değerlendirmesi için kitle iletişim araçlarının farklı
türlerinden olabildiğince yararlanın (örneğin, yerel radyo veya TV programları, yerel
gazeteler ve farklı toplum kuruluşlarının bültenleri). Çeşitli hizmet kulüpleri (örneğin,
Rotary, Kiwanis veya Ticaret Odası), sağlık ihtiyaç değerlendirmesinin öneminin
anlatılacağı bir forum yapabilir. Son olarak, danışma komitesi ile paylaşmak için
bültenlerdeki makaleler ve gazete kupürlerinin fotokopilerinin alındığından emin
olun. Bu paylaşım, danışma kurulunun desteğini arttırabilmektedir.

BİRİNCİL VERİ YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARINI KULLANMA
Devam eden bölümlerde, ihtiyaç değerlendirmesi için birincil veri toplamada
kullanılabilecek bir dizi yöntem ve araç kısaca tanımlanmaktadır. Her yöntem ve
aracın belirli güçlü ve zayıf yönleri bulunmaktadır.
Kilit Bilgi Kaynakları (Birebir) Görüşmeleri
Kilit bilgi kaynağı görüşmeleri adındaki nitel tekniğin altında yatan fikir, belirli kişilerin
bir ortamdaki sağlık meselelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak eşsiz ve önemli
bilgilere sahip olduğu fikridir. Bu kilit bilgi kaynakları ortamdaki konumlarına dayalı
olarak seçilebilmektedir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1995). Örneğin,
okullarda öğretmenler, okul müdürleri, ebeveynler, okul hemşireleri ve öğrenciler
kilit bilgi kaynakları olabilmektedir. İşyerlerinde kilit bilgi kaynaklarına örnek olarak
insan kaynakları yöneticileri, şirket sahipleri, amirler ve sendika liderleri verilebilir.
Toplumlarda ise yerel yönetim görevlileri, bakanlar, tıp personeli veya kurum
müdürleri kilit bilgi kaynakları olabilmektedir. Kilit bilgi kaynakları olabilecek diğer
kişiler, itibarları dolayısıyla seçilmiş olan kişilerdir. Bu bireyler arasında genellikle
kanaat önderleri, aktivistler ve sosyal alanda tanınan diğer kişiler yer almaktadır.
İhtiyaç değerlendirmesinde her iki türdeki bireylerle de görüşülmelidir.
Ortak bir görüşme formatına ulaşılması için sorulacak soruların önceden
hazırlanması önemlidir. (bir toplumdaki kilit bilgi kaynaklarına sorulabilecek bazı
sorular için bakınız Örnek 4.2). Görüşme anketinin pilot denemesinin yapılması
önemlidir. Herkesin görüşlerini (ve taraflılıklarını) görüşmeyi yapan kişiye
gerçeklermiş gibi aktaracağını unutmayın. Genellikle kilit bilgi kaynaklarının tümü
ile görüşülmemektedir, bu durumda toplanan görüşler değerlendirilen meseleler
hakkında sınırlı bir anlayış sağlayacaktır.
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ÖRNEK 4.2
Toplum Değerlendirmesinde Kullanılabilecek Görüşme
veya Odak Grup Soruları
1. Sizce toplumdaki temel sağlık sorunları hangileridir?
2. Sizce bu sağlık sorunlarının nedenleri nelerdir?
3. Toplumdaki bu sorunlar nasıl azaltılabilir veya ortadan kaldırılabilir?
4. Toplumda çocukları ve ergenleri etkileyen özel sağlık sorunları
bulunuyor mu?
5. Toplumda yaşlıları etkileyen özel sağlık sorunları veya meseleleri
bulunuyor mu?
6. Toplumun diğer sakinlerine kıyasla daha sağlıksız olduğunu
düşündüğünüz belirli bir grup bulunuyor mu? Bulunuyorsa, bu grup
sizce neden daha sağlıksız?
7. Sizce şu ana kadar bahsettiğiniz sorunlardan hangisi toplumdaki en
önemli sorun?
8. Toplumdaki sağlık sorunlarını çözmeniz için size 1 milyon $ verilse bu
parayı hangi sorun için harcardınız?

Kilit bilgi kaynakları ile yapılan derinlemesine görüşmeler genellikle görüşmeyi
yapan kişi ile yanıt veren kişi arasında bir sohbet havasında geçmektedir. Bu
şekil görüşmede yanıt veren kişilerin görüşleri kendi ifadeleriyle toplanmaktadır.
Eğitimli bir görüşmeci, sınama soruları ile bilgi kaynağının beyanlarını netliğe
kavuşturabilmektedir.
Odak Grupları
Küçük birey gruplarının bir araya gelerek belirli bir konudaki görüş ve tecrübelerini
paylaştığı nitel veri toplama tekniğidir. İdeal grup büyüklüğü kısmen kolaylaştırıcının
becerilerine dayalıdır (Krueger & Casey, 2000). Genellikle ideal grup büyüklüğü
benzer yönleri bulunan altı ila on iki katılımcıdır. Katılımcıların birbirini şahsen
tanımıyor olması gerekmektedir, aksi taktirde bazı üyelerin farklı görüş ve değerleri
paylaşma konusundaki isteği etkilenebilmektedir. Gruptaki katılımcılar aynı ırk veya
etnik köken, toplumsal cinsiyet, eğitim durumu ve sosyoekonomik statüye sahip
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olmalıdır. Bu teknik, grup üyelerinin etkileşimlerinden istifade etmektedir. Grubun
demografik özellikleri birbirinden ne kadar farklı olursa diyaloğun kesintiye uğraması
ihtimali de o kadar artacaktır (Krueger & Casey, 2000). Örneğin, her iki cinsiyetin
de bulunduğu tartışmalarda erkeklerin baskın olduğu görülmektedir. Üyelerin eğitim
düzeyleri birbirinden çok farklı olduğunda ise eğitimsiz kişiler görüşlerini ifade
etmekten çekinebilmektedir.
Genellikle bir ortamdaki bireylerin algılarının anlaşılması için yeterli olacak
odak grubu sayısı, ortamdaki nüfusun çeşitliliğine göre belirlenmektedir. Farklı yaş
(gençler, orta yaştakiler, yaşlılar), cinsiyet ve farklı ırksal veya etnik gruplardan
gelen kişiler (Afro-Amerikanlar, Hispanikler, Kafkaslar) kendi odak gruplarına
sahip olmalıdır. Odak grupları, önceden seçilmiş bireyleri biraraya getirmektedir;
genellikle ihtiyaç duyulandan daha fazla sayıda kişi davet edilmektedir, çünkü
sıklıkla katılmayan kişiler olmaktadır. Odak grupları tipik olarak altmış ila doksan
dakika arasında sürmektedir (Krueger & Casey, 2000).
Grup moderatörünün yanında, genellikle kayıttan sorumlu olan ve katılımcıların
belirli yorumlarını ve önemli sözcüklerini kaydeden bir gözlemcinin bulunması
önemlidir. Odak grubu lideri, çok ayrıntılı notlar almaya çalışmamalıdır; çünkü
bu durumda sözsüz iletişimin önemli unsurlarını gözden kaçırması söz konusu
olabilmektedir (örneğin, yüz ifadeleri, jestler veya diğer beden dili). Mülakata katılan
kişilere genellikle içecek ve bazen atıştırmalık yiyecekler ikram edilmekte ve odak
grubuna ayırdıkları zaman için para ödenmektedir. Yorumlarındaki temalar ve bazı
durumlarda ifade tarzları ortama ilişkin algıları hakkında önemli fikirler verebilmekte
ve hedef nüfus içerisinde gelecekte başka kişilerin de değerlendirilmesi için anketin
kullanılacağı durumlarda anket sorularının oluşturulmasında yararlanılabilecek ifade
tarzlarının öğrenilmesini sağlamaktadır (Henderson, 1995).
Delphi Tekniği
Delphi tekniği, odak grubu gibi gruplarda biraraya getirilmesi kolay olmayan
bireylerden bilgi alınması için kullanılan bir tekniktir. Rahatlıkla biraraya gelemeyen
bir sağlık uzmanları grubu (örneğin, hekimler veya diş hekimleri) grubu için
kullanılabilmektedir. Öncelikle bir profesyonel grubundan birkaç açık uçlu soruyu
yanıtlaması istenmektedir. Yanıtları alınmakta ve bir listede toplanmaktadır.
Ardından uzmanlardan birleştirilmiş listeye yanıt vermeleri, listeye gerekli olduğunu
düşündükleri maddeleri eklemeleri ve gereksiz gördükleri maddeleri çıkarmaları,
net olmadığını düşündükleri maddeleri yeniden yazmaları istenmektedir. Uzmanlar
yanıtları göndermekte ve tekrar yanıtlar bir ana listede derlenmektedir. Süreç bu
noktada sonlandırılabilmekte veya yanıt listesi uzmanlara yanıtları derecelendirmeleri
veya sıralamaları için tekrar gönderilebilmektedir. Gönderimler posta yoluyla
yapıldığında bu süreç yavaş işleyebilmektedir veya elektronik veya web tabanlı
iletişim kullanıldığında basitleştirilebilmektedir.
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Araştırma Anketleri
Araştırmalar, özellikle yazılı anketler, ihtiyaç değerlendirmesi için (örneğin, kamunun
meselelere ilişkin algıları ve davranışlar) en sık kullanılan veri toplama yöntemidir.
Anketler postayla, telefonla, yüz yüze (daha önce de bahsedildiği üzere) ve elektronik
ortamda olmak üzere dört şekilde yapılmaktadır. (Fowler, 2002; Dillman, 2007).
İsimsiz ve gizli posta anketleri uygulandığında en hassas sorulara bile dürüst yanıtların
alınması ihtimali daha yüksektir. Posta anketleri, nispeten kısa bir süre içerisinde
yüksek miktarda veri toplanmasını sağlamaktadır. Başlıca dezavantajları, geçerli ve
güvenilir posta anketleri oluşturulabilmesi ve nüfusun doğru örneklenmesi için özel
uzmanlığa gerek olmasıdır. Tatmin edici bir yanıtlama oranına ulaşılması ihtimalini
arttırmak için çeşitli teknikler kullanılabilmektedir (King, Pealer, & Bernard, 2001);
yanıtlama oranının çok düşük olması verilerin taraflı olması ihtimalini arttırmaktadır
(yanıtlamama sorunu).
Posta anketlerinin aksine telefon anketleri sıklıkla daha fazla zaman almakta,
yapılması daha maliyetli olmakta ve genellikle düşük yanıt oranı ile sonuçlanmaktadır
(telesekreter yoluyla aramaların elenmesi ve kişilerle cep telefonundan görüşmenin
zor olması nedeniyle). Yakın zamanlı araştırmalar, hanelerin yüzde 92.8’inde
sabit hatlı telefon bulunduğunu ve yüzde 5.6’sında yalnızca cep telefonu hizmeti
bulunduğunu göstermektedir. Hanelerin yüzde 2’sinden daha azında ise hiç bir
telefon hizmeti bulunmamaktadır (Blumberg, Luke, & Cynamon, 2006).
Bazı kişiler telefon görüşmesinde çekinebildiğinden bazı sorulara gerçek yanıtlar
vermektense sosyal bakımdan arzu edilen yanıtları vermektedirler. Ancak telefon
anketlerindeki yanıt oranı, anketleri doğru okumayan gruplar için posta anketlerine
kıyasla daha yüksek olabilmektedir (örneğin bazı yaşlılar, sosyoekonomik statüsü
düşük kişiler ve ana dili İngilizce olmayan kişiler). Anket ne kadar uzun olursa ankete
katılanların telefonda tüm soruları yanıtlama ihtimali o kadar düşük olmaktadır.
Elekronik anketler e-posta yoluyla veya bir web sitesi aracılığıyla
uygulanabilmektedir. E-posta kullanıldığında (ki daha az yaygındır) anket
e-postanın ekinde gönderilmektedir. Ancak bilgisayar virüslerinin çoğu e-posta
ekleri ile yayıldığından birçok potansiyel anket katılımcısı e-postayı ve ekini
açmayabilmektedir. Bunun aksine, web anketlerinde toplum üyelerine e-posta
mesajı yoluyla ulaşılmakta ve mesajın içine bir URL konmaktadır. Katılımcı URL’ye
tıkladığında doğrudan web sitesine yönlendirilmekte ve anketi çevrimiçi olarak
doldurmaktadır. Ne yazık ki bilgisayar ve internet erişimindeki eşitsizlik, yoksul
kesimin ve yaşlıların bilgisayarı iletişim yöntemi olarak kullanmaması anlamına
gelmektedir. Diğer bir endişe, makul bir teşvikin gönderilebileceği (ve gönderilmesi
gereken) posta anketlerinin aksine web anketlerinde posta yoluyla teşvik gönderileceği
sözü verilse bile kişilerin ankete katılmayı reddetmesi daha kolay olmaktadır. Posta
anketi için gönderilen teşvik bir veya iki dolar kadar basit bir teşvik olabilmektedir
(King, Pealer, & Bernard, 2001). Hangi anket yöntemi kullanılırsa kullanılsın iyi bir
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araştırma aracının olması önemlidir. Anket formları görsel açıdan çekici olmalıdır;
örneğin basılmış yazı yeterince büyük olmalı ve yeterli boşluk bırakılmalıdır, anketin
başında talimatlar bulunmalı ve en önemli sorular en başta, demografik sorular ise en
sonda yöneltilmelidir.
Bir anketin en önemli iki özelliği geçerlilik ve güvenilirliktir. Geçerli bir
anket, ölçmek istediğinizi doğru olarak ölçen ankettir. Anketin geçerliliği ne
kadar yüksekse değerlendirme o kadar karmaşıktır. Soruların önceki anketlere
veya literatür taramasına dayalı olduğu görünüş geçerliliği, en zayıf geçerlilik
türüdür. Kapsam geçerliliği, anketteki soruların ölçmeye çalışılan içerik alanlarını
ne derecede yansıttığına dayalıdır (DeVon ve tayfası, 2007). Kapsam geçerliliği
oluşturmak için anket, anket ve araştırma konusunda uzman altı ila sekiz kişiden
oluşan bir panele gönderilmektedir. Uzmanlardan gerekli soruları eklemeleri,
gereksiz olanları silmeleri ve net olmayan soruları yeniden yazmaları istenmektedir.
Anket geçerliliğinin oluşturulmasında kriter bazlı geçerlilik veya yapısal geçerlilik
oluşturmada kullanılan prosedürler gibi daha karmaşık biçimler sağlık ihtiyaçlarının
değerlendirilmesinde genellikle daha uygundur.
Bir aracın test-yeniden test güvenirliği (stabilitesi), aracın aynı katılımcı
grubuna her uygulandığında aynı sonuçları vermesi anlamına gelmektedir (DeVon
ve tayfası, 2007). Bu güvenilirlik puanını belirlemek için araç belirli bir katılımcı
grubuna uygulanmakta (30-50 arası katılımcı) ve ardından aynı araç bir iki hafta
geçtikten sonra aynı katılımcı grubuna tekrar uygulanmaktadır. Katılımcıların birinci
ve ikinci anketlerinin sonuçları eşleştirilmelidir; sonuçlar genellikle güvenilirlik
puanını hesaplayan bir bilgisayar yazılımına girilmektedir. Parametrik veriler için
çıkan puan, Pearson çarpım moment korrelasyon katsayısı olmaktadır. Güvenilirlik
puanı –1.0 ila 1.0 arasında değişebilmektedir; tercih edilen puan 0.7 veya üstüdür.
İhtiyaç değerlendirmesi verileri yapı olarak parametrik değilse test yeniden test
güvenirliliğinin belirlenmesi için kapa katsayıları veya yüzde uyum gibi diğer daha
uygun analizler yapılmalıdır.
Anketlerin dikkate alınması gereken diğer iki özelliği, okunabilirlik ve kabul
edilirliktir. Okunurluk düzeyini değerlendirmede çeşitli okunabilirlik formülleriörneğin SMOG veya Dale Chall formülleri yazılı anket formuna uygulanabilir.Diğer
bir formül ise Flesch-Kincaid formülüdür, bu formül bazı popüler kelime işleme
yazılımlarına dahil edilerek okunurluk düzeyini öğrenmeyi kolaylaştırmaktadır.
İhtiyaç değerlendirmesi araçları, okunurluk düzeyi yedinci derece veya daha düşük
bir metin ile oluşturulmalıdır. Kabul edilirlik, anketin üslubu ve formatı (basılı yazının
kolay okunması, anketin çok uzun olmaması, uygun yerlerde talimatların bulunması)
ile ilişkilidir; anketi oluşturanlar, ankette rahatsız edici ifadeler veya hassas konulara
gereksiz yere temas eden materyallerin bulunmadığından emin olmalıdır. Kabul
edilirliğin değerlendirilmesi için anket önce on ila yirmi kişiye uygulanarak ön
uygulama yapılmalıdır.
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Örneklem Seçimi
Bir ortamda değerlendirilen grubun sağlıkla ilgili algı, davranış ve ihtiyaçlarını
temsil eden sonuçların elde edilmesi için anketlerde üç teknik önem arz etmektedir.
İlki anketin uygulanacağı kişilerin doğru olarak seçilmesidir. İkincisi, sonuçların tüm
topluluğu temsil edebileceği büyüklükte bir örnekleme sahip olunmasıdır. Üçüncüsü
ise katılım oranının, uygun örneklem büyüklüğüne ulaşılabilecek kadar yüksek
olmasının (yüzde 50’nin üzerinde) sağlanmasıdır.
Kaynakların genellikle sınırlı olması nedeniyle anketin tüm nüfusa uygulanması
mümkün olmadığından, temsili bir örneklem alınması kabul edilebilir bir alternatiftir.
Temsili bir örneklem, bireylerin rasgele seçilmesi yoluyla elde edilebilmektedir.
Bu kapsamda toplumun tüm üyelerinin ankete katılmak üzere seçilme şansı eşit
olmalıdır. Uygulamada ihtiyaç değerlendirmesi için gerçek anlamda rasgele bir
seçimin yapılması mümkün olmamaktadır, ancak ideal olan rasgele seçime en yakın
seçim yöntemlerinin kullanılmasıdır. Rasgele seçime ne kadar yaklaşılırsa ankette
verilen yanıtlar tüm nüfusu o derecede temsil edecektir (bulguların iç geçerliliği).
Dikkate alınması gereken ikinci faktör güç analizidir (Price, Dake, Murnan,
Dimmig, & Akpanudo, 2005). Güç analizi, bulguların örneklemden nüfusa
genellenebilmesi için yeterli sayıda kişinin olmasıyla ilgilidir. İhtiyaç duyulan rasgele
örneklemin büyüklüğünün belirlenmesi için şunların bilinmesi gerekmektedir: ne
kadar örneklem hatasının (örneklemin tüm nüfusu doğru temsil etme derecesine
ilişkin değişkenlik) kabul edilebileceği, nüfusun büyüklüğü (n) ve nüfusta araştırılan
sonuç değişkenleri (örneğin, sağlık inançları veya davranışları) bakımından ne
kadar değişkenin bulunduğu. Tablo 4.1’de sonuçların nüfusa genellenebilmesi
için sahip olunması gereken çeşitli nüfus büyüklükleri ve örneklem yanıt sayıları
gösterilmektedir. Örneğin, 50.000 kişilik bir toplumda sigara içme davranışına ilişkin
algılar ve uygulamalar hakkında bir anket yapmak isteniyorsa ve ikincil veriler bu
nüfus içerisinde homojen algılar veya uygulamalara işaret ediyorsa, değişkenlik
düzeyini en iyi temsil eden kategoriler kullanılacaktır (en homojen senaryo 90/10
bölmedir; yüzde 90’ı davranışa katılan ve yüzde 10’u katılmayan veya tam tersi olan
bir nüfusu temsil etmektedir). Ancak toplum anketinin daha genel olması ve farklı
sağlık davranışları ve algıları hakkında çok çeşitli soruların sorulması (genel bir
ihtiyaç değerlendirmesinde çoğu zaman olduğu gibi) halinde yanıtlardaki maksimum
heterojenlik tahmin edilebilecek ve “50%50 Bölme” başlıklı sütun kullanılacaktır.
50/50 bölme kategorisi kullanıldığında ve ±3 hata düzeyinin kabul edilebilir olduğu
kararlaştırıldığında anketin yalnızca 1045 kişiden oluşan bir örneklem tarafından
yanıtlanmasına ihtiyaç duyulacaktır. Anket ekibi daha büyük bir örneklem hatasını,
örneğin yüzde ±5’i kabul ettiğinde ise yalnızca 381 anketin yanıtlanmasına gerek
olacaktır. Ayrıca Tablo 4.1’de çok büyük nüfuslara anket uygulanırken bile (örneğin
1 milyon veya daha fazla) ihtiyaç duyulan örnek büyüklüklerinin birbirine yakın
olduğu belirtilmektedir.
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TABLO 4.1 Yüzde 95 Güven Aralığında İki Örnek Hatası Düzeyi için
Örnek Büyüklükleri

Nüfus
Büyüklüğü

Örneklem Hatası ± %3

Örneklem Hatası ± %5

Yanıtlardaki Değişkenlik

Yanıtlardaki Değişkenlik

50/50
Bölme

80/20
Bölme

50/50
Bölme

80/20
Bölme

100

92

87

80

71

250

203

183

152

124

500

341

289

217

165

750

441

358

254

185

1,000

516

406

278

198

2,500

748

537

333

224

5,000

880

601

357

264

10,000

964

639

370

240

25,000

1,023

665

378

243

50,000

1,045

674

381

245

100,000

1,056

678

383

245

1,000,000

1,066

682

384

246

10,000,000

1,067

683

384

246

Not: Tablodaki rakamlar doldurularak iade edilen anket sayısına atıfta bulunmaktadır.
Kaynak: Price, Dake, Murnan, Dimmig, & Akpanudo, 2005.

Üçüncü faktör, anketlerin iade edilme oranıdır. Daha önce bahsedilen sigara içme
davranışları ile ilgili 381 ankete ihtiyaç duyulan örnekte, anket formlarının 3000
kişilik rasgele bir örnekleme gönderilmesi ve 381 anketin doldurularak iade edilmesi
halinde yanıt oranı yüzde 13 olacaktır (381/3000). Ancak anket formunun 700 kişilik
bir örnekleme gönderilmesi ve 381 anket formunun doldurularak iade edilmesi
halinde yanıt oranı yüzde 54 olacaktır (381/700). Doldurularak iade edilen anket
formlarının sayısı gücü sağlamak için gereken rakama ulaştıktan sonra iade oranının
kaç olduğu önemli midir? Bu sorunun yanıtı iki hususa bağlıdır: örneklemde taraflılık
ihtimali ve yanıtlarda taraflılık ihtimali.
Örneklemde taraflılık, bir örneklemin aynı özelliklere sahip kişilerin (örneğin,
ırk veya etnik köken, sağlık inançları veya davranışları veya sosyoekonomik durum
bakımından) dışarıda bırakılmasına neden olacak şekilde seçildiği durumlarda
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(örneğin, kolaylıkla bulunabileni örnekleme) meydana gelmektedir; böylesi bir
durumda anketin nihai sonuçları nüfusun özelliklerini yansıtmamış olmaktadır.
Bunun aksine yanıtlarda taraflılık, anketi yanıtlayanların sağlık inançları ve
davranışları anketi yanıtlamayanlardan farklı olduğunda meydana gelmektedir.
Anketi yanıtlayanların inanç ve davranışları yanıtlamayan kişilerden ne kadar farklı
ise yanıtlardaki taraflılığın boyutu o kadar büyük olacaktır. Başka bir deyişle, düşük
iade oranı dış geçerlilik (bulguları örneklemin alındığı nüfusa genelleyebilme) için
muhtemel bir tehdittir.

İKİNCİL VERİ YÖNTEMLERİ VE ARAÇLARINI KULLANMA
İkincil veriler, geçmişte başka kişilerce başka bir amaç için toplandıkları için var
olan verilerdir. Sağlığı geliştirme programları, ikincil kaynaklar araştırılmadan
uygulamaya konmamalıdır. İkincil kaynaklar sayesinde büyük resmi görmeniz ve
bir sağlık sorununu ele alırken nasıl ilerleyeceğinize ilişkin genel bilgiler edinmeniz
mümkün olmaktadır. İkincil veriler ile çalışırken bir sorunun tanımlanması ve analiz
edilmesi ile ilgili çeşitli yaklaşımlar ile karşılaşabilirsiniz. İkincil verileri kullanmanız
için diğer birçok neden bulunmaktadır:
•

İkincil verileri toplamak, birincil verilere ulaşmaktan çok daha ucuzdur.
Diğer bir deyişle, mevcut paranızı ve zamanınızı kullanarak fazlaca bilgi
edinebilirsiniz—genellikle aynı miktarda para ile elde edebileceğiniz birincil
verilerden daha fazla miktarda veriye ulaşabilirsiniz.

•

Ulusal, eyalet düzeyindeki ve yerel sağlık verileri kamuya ve elektronik erişime
açıktır. Bu kaynakları araştırmak için harcanan zaman, birincil veriler için
gereken zamandan çok daha azdır.

•

İkincil bilgi kaynakları genellikle birincil araştırmalar ile elde edilen verilere
kıyasla daha doğru veriler sağlamaktadır. Geniş kapsamlı bir araştırma veya
nüfus sayımı yapan bir devlet kurumu, nispeten küçük örneklem büyüklüğüne
dayalı özel tasarlanmış araştırmalara kıyasla daha doğru sonuçlara ulaşacaktır.
Ancak ikincil kaynakların tümü daha doğru olmamaktadır.

•

İkincil kaynaklar, nüfusun tanımlanmasına yardımcı olmaktadır. İkincil veriler,
hem nüfusun tanımlanması hem de alınacak örneklemin yapılandırılmasında
kullanılabilmektedir. Örneğin, bir ülkenin demografik özelliklerine ilişkin
devlet istatistikleri, bir örneklemin nasıl sınıflandırılacağı ile ilgili karara
yardımcı olabilmektedir ve örneklem hesaplamaları yapıldıktan sonra bu
veriler, aynı hesaplamanın nüfusa uygulanması için kullanılabilmektedir.

•

Bazen sonuçlara varılması ve soruların cevaplanması için son derece uygun
yeterli miktarda ikincil veri mevcut olabilmektedir; bu durumda birincil veri
toplanması gerekli değildir.
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İç İkincil Veri Kaynakları
Belirli bir ortamda çalışmak, iç ikinci veri kaynaklarının kullanılmasını mümkün
kılabilmektedir. Tüm kuruluşlar günlük operasyonları esnasında veri toplamaktadır.
Devam oranları, performans skorları (dereceler, yıllık testler), rapor alınan gün
sayısı, üretim istatistikleri, satış rakamları ve masraflar mevcut olabilen veriler
arasındadır. Sağlık hizmetlerinin yan ürünü olarak toplanan sağlık verileri—örneğin,
klinik kayıtlar, bağışıklama programları verileri, su kirliliği kontrol programları
verileri, klinik göstergeler veya sağlık birimi ziyaretleri ve sigorta alacakları
hakkındaki veriler—muhtemel iç ikincil veri kaynaklarıdır. Bu bilgilerin çoğu sağlığı
geliştirme programı planlanırken kullanılabilecek verilerdir. Hatta kişilerin çalışma
programlarını veya yıllık izinlerini ve raporlu oldukları gün sayısını bilmek, kişilerin
ne zaman çalıştıklarının ve programa katılmak için ne zaman müsait olduklarının
anlaşılması için önemli olabilmektedir.
Dış İkincil Veri Kaynakları
Ulusal ve yerel devlet kurumları, ticaret birlikleri, üniversiteler, araştırma enstitüleri,
finansal kuruluşlar, ikincil pazarlama verileri sağlayan uzman kuruluşlar ve
profesyonel sağlık politikası araştırma merkezleri de dahil olmak üzere çok sayıda
kuruluş, sağlık verileri sağlamaktadır. Başlıca dış ikincil veri kaynakları; devlet
(federal, eyalet düzeyinde ve yerel), gönüllü sağlık dernekleri, özel vakıflar, ulusal
ve uluslararası kuruluşlar, mesleki dernekler ve üniversitelerdir. Kamuya açık veriler
sağlayan çok sayıdaki kaynakların bazıları Örnek 4.3’te görülebilir.
İkincil Bilgilerle İlgili Problemler
İkincil bilgileri kullanmanın yararları önemlidir; ancak hem veri kaynağının hem
de verinin kendisinin kalitesinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Belirli bir ikincil
veri kaynağını kullanma veya kullanmama kararı verilirken şu soruların sorulması
yararlı olabilmektedir: Veri kaynağına ulaşmak ve bu kaynağı kullanmak ne kadar
kolay olacak? Veriler arzu edilen program alanına odaklanılmasına yardımcı oluyor
mu? Veriler hedef nüfusa uygulanabilir mi? Veriler nispeten güncel mi? Veri toplama
yöntemleri kabul edilebilir yöntemler mi? Son olarak, veriler taraflı mı? Veriler
güvenilir mi? Bu sorulara evet cevabı veriliyor ise veri kaynağı kullanım için
uygundur.
Mümkün olduğunda birden fazla ikincil veri kaynağından yararlanın. Bu şekilde
farklı kaynakların çapraz kontrolü yapılabilir ve bu kaynaklar birbirini doğrulamak
için kullanılabilir. Farklı veri kaynakları arasında farklılıklar bulunuyor ise bu
farklılıklar için açıklama bulunması veya aksi takdirde verilerin kullanılmaması
gerekmektedir.

108

PROGRAM KATILIMCILARININ İHTİYAÇLARINI DEĞERLENDİRME

ÖRNEK 4.3

Kamuya Açık Sağlık Verisi Kaynakları
Davranışsal Risk Faktörü İzleme
(Sürveyans) Sistemi

http://www.cdc.gov/brfss/technical_infodata/
surveydata.htm

Genel Toplum Araştırması

http://www.norc.org/ GSS+Website/Download

Sağlık Hizmeti Maliyet ve Yararlanma
Verileri

http://www.ahrq.gov/data/hcup/

Henry A. Murray Araştırma Arşivi

http://dvn.iq.harvard.edu/dvn/dv/mra/faces/
HomePage.jsp

Ortak Kanada/Amerika Sağlık
Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhis/
jcush_mainpage.htm

Boylamsal Yaşlanma Çalışmaları

http://www.cdc.gov/nchs/lsoa.htm

Tıbbi Harcama Panel Araştırması

http://www.meps.ahrq.gov/mepsweb/datastats/
download_data_files.jsp

Geleceği İzleme

http://www.icpsr.umich.edu/cocoon/SAMHDA/
SERIES/00035.xml

Ulusal Ayakta Tıbbi Bakım Araştırması http://www.cdc.gov/nchs/about/major/ahcd/
ve Ulusal Hastane Ayakta Tıbbi Bakım ahcd1.htm#Micro-data
Araştırması
Ulusal Sağlık ve Beslenme İnceleme
Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhanes/
datalink.htm

Ulusal Sağlık Görüşmesi Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/nhis/
quest_data_related_doc.htm

BULGULARI RAPORLAMA VE PAYLAŞMA
İhtiyaç değerlendirmesi sürecindeki son adım bulguları raporlama ve paylaşmadır.
İhtiyaç değerlendirmesi bulgularının paylaşılmasına ilişkin seçenekleriniz nelerdir?
Bulguları en iyi şekilde nasıl aktarabileceğinizi düşünün. Bilgileri paylaşırken sağlık
sorunu ile ilişkili tüm faktörleri belirleyin. Programın odak noktasını belirleyin ve
planlama sürecine geçmeden önce programa duyulan ihtiyacı kanıtlayın. İletişimi,
program katılımcılarına, personeline ve paydaşlarına göre bireyselleştirin.
Sonuçların Analiz Edilmesi
İhtiyaç değerlendirmesinin sonuçlarının nasıl analiz edileceği büyük oranda ihtiyaç
değerlendirmesinin amacına bağlıdır. Veriler, karşılaştırmaların yapıldığı, hibelerin
yazıldığı, programların planlandığı vb. bir başlangıç değerlendirmesinin sunulması
için büyük ölçüde tanımlayıcı nitelikte olabilmektedir. Tanımlayıcı istatistikler



BULGULARI RAPORLAMA VE PAYLAŞMA

Ulusal Hastane Taburcu Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/hdasd/nhds.
htm

Ulusal Bağışıklama Araştırması

http://www.cdc.gov/nis/datafiles.htm

Ulusal Mortalite İzleme Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/
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nmfs/nmfs.htm
Ulusal Çocuk Sağlığı Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/about/major/slaits/
imputed_data.htm

Ulusal Aile Büyüme Araştırması

http://www.cdc.gov/nchs/NSFG.htm

Ulusal Uyuşturucu Kullanımı ve

http://www.icpsr.umich.edu/cocoon/ SAMHDA/
STUDY/21240.xml

Sağlık Araştırması
Gebelik Riski Değerlendirme İzleme
Sistemi

http://www.cdc.gov/PRAMS/index.htm

Gözetim, Epidemiyoloji ve Sonuç
Programı

http://seer.cancer.gov/data/access.html

Tedavi Bölümleri Veri Seti

http://www.icpsr.umich.edu/cocoon/ SAMHDA/
STUDY/21540.xml

ABD Nüfus Sayımı

http://factfinder.census.gov/
servlet/DatasetMainPageServlet

Gençlik Riskli Davranış İzlem Sistemi http://www.cdc.gov/HealthyYouth/yrbs/data/index.
htm

(yüzdelikler, ortalamalar, standart sapmalar ve benzeri) raporlarken diğer uygun
veri kaynakları ile karşılaştırma yapmak sıklıkla yararlı olmaktadır. Örneğin, bir
ortamın değerlendirilmesine ilişkin sorular arasında sigara kullanan yetişkinlerin
yüzdesi hakkında bir soru bulunmakta ise, söz konusu bulguların yalnızca
değerlendirme yapılan saha için değil, ikincil veriler mevcutsa tüm eyalet veya
ulus için de raporlanması yararlı olacaktır. Bu karşılaştırma tabular veya grafik
formatında sunulabilmektedir (Şekil 4.1). Ayrıca veriler toplumsal cinsiyet, ırk veya
sosyoekonomik göstergeler gibi önemli özelliklere göre de ayrılabilmektedir (Şekil
4.2).
Tanımlayıcı istatistiklerin ötesinde başka verilerin istenmesi durumunda, ihtiyaç
değerlendirmesinde alınan örnekleme dayalı olarak hangi analiz türlerinin mümkün
ve uygun olduğunu belirlemek için bir istatistikçi ile çalışmak önemlidir. Alt
grupların karşılaştırıldığı daha derinlemesine analizler için örneklem büyüklüğünün
arttırılması gerekebilmektedir.
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ŞEKİL 4.1

Eyalet ve Federal Verilerin Karşılaştırılması

Sağlıklı Halk 2020 Hedefi ve Sigara Kullanım Oranları

% 30

%27

% 25

%22

%20

% 20
% 15

%12

% 10
%5
%0

İlçe A

Ohio 2006

ABD 2006

SH 2020 Hedefi

ŞEKİL 4.2 Alt Gruplar ile Veri Karşılaştırmaları

İlçe A – Yetişkin Sigara Kullanma Davranışları

%40
%35
% 30
% 25

%27

%30
%24

%29

%38

%31

%26

% 20

%19

% 15
% 10
%5
%0
Toplam Kadın Erkek Beyaz
Afro Hispanik < $25k
					
Amerikan

> $25k

Bazen ihtiyaç değerlendirmesi verilerinden elde edilen tüm alt gruplarda
istatistiksel karşılaştırmaların hesaplanması uygun olmamaktadır. Bir danışma
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komitesi belirli bir alt grup üzerinde araştırma yapmak istiyor ise buna değerlendirme
başlamadan önce karar verilerek değerlendirmede söz konusu alt grubun örnekleminin
daha ayrıntılı yapılandırılması ve böylece alt örneklem grubunda ihtiyaç duyulan
istatistiklerin hesaplanması için yeterli gücün sağlanması önemlidir.
Coğrafi bilgi sistemi (CBS), İhtiyaç değerlendirmelerinin sonuçlarının
raporlanmasında kullanılabilecek yeni bir tekniktir (Metzler ve tayfası, 2008). CBS
teknolojisi, çeşitli sebeplerden dolayı birçok alanda popüler hale gelmeye başlamıştır.
Halk sağlığı alanında CBS, toplanan ve verileri uzamsal bir formatta sunan bir
yazılım programında işlenen sağlık verilerinin görselleştirilmesini; böylece tabular
veya diğer grafiksel yöntemler ile mümkün olandan farklı şekilde yorumlanması ve
analiz edilebilmesinde kullanılabilir. CBS teknolojisinin sağlıktaki kullanım alanları
arasında çeşitli hastalıkların (hem enfeksiyöz hem kronik) coğrafi dağılımının
belirlenmesi, sağlıktaki uzamsal trendlerin analiz edilmesi, en etkili müdahaleleri
planlamaya yardımcı olmak üzere ihtiyaç değerlendirmesi verilerinin analiz edilmesi
ve kişilerin evleri ile sağlık kuruluşları arasındaki mesafelere dayalı olarak sağlık
sonuçlarının analiz edilmesi yer almaktadır.
Önceliklerin Oluşturulması
Danışma kurulu (Birinci Bölüm) program önceliklerinin belirlenmesi için yapılan
ihtiyaç değerlendirmesi esnasında önemli rol oynamaktadır. Kurul üyelerinin çoğu
(bazen program personeli ve diğer program paydaşları ile) bir araya gelerek ihtiyaç
değerlendirmesi verilerini incelemekte (örneğin, rakamlar, görüşme özetleri ve
ikincil veri raporları) ve verilere dayalı olarak program önceliklerini tartışmakta
ve kararlaştırmaktadır. Sıklıkla ihtiyaç değerlendirmesi çok sayıda veri (rakamlar,
tablolar ve grafikler gibi) sağlamaktadır. Bu nedenle ilk yapılması gereken bilgileri
indirgeyerek yönetilebilir sayıda sağlık sorun ve konusuna ulaşmaktadır. Verilerin
derecelendirmeleri kolaylaştıracak şekilde gruplandırılmasına yönelik yöntemlerden
biri verilerin üç alana ayrılmasıdır: ölüm ve engellilik çeşitleri, davranışsal risk
faktörleri ve davranışsal olmayan risk faktörleri. (Sağlığı etkileyen sosyal, fiziksel ve
çevresel faktörler davranışsal olmayan risk faktörleri olarak düşünülmektedir.) Veriler
gruplandırıldıktan sonra danışma kurulu her bir grupta ve gruplar arasında neyin ele
alınacağını önceliklendirebilmektedir. Hangi sorunların ele alınacağının belirlenmesi
için danışma kurulu tarafından kriterlerin oluşturulması (örneğin, önem, değişimin
uygulanabilirliği, sorunun büyüklüğü ve maliyet) gerekmektedir. Bu öncelikler, yeni
programların başlatılması ve mevcut programların sürdürülmesi veya durdurulması
için gerekçe teşkil etmektedir. Aşağıdaki konular, bir ortamda program önceliklerinin
oluşturulması aşamasında dikkate alınması gereken faktörlerdir.
•
•
•

Sağlık sorununun yerel düzeydeki insidansı ile eyalet düzeyi ve ulusal düzeydeki
insidansı arasındaki fark ne kadar büyüktür?
Sağlık sorunundan ne kadar birey etkilenmektedir?
Engellilik veya mortaliteyi en fazla etkileyen sorun hangisidir?

•

Paydaşların başlıca sağlık sorunu olarak algıladıkları nelerdir?
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•

Sağlık sorununun çözülmemesinin sonuçları neler olacaktır?

•

Sorunun çözülmemesi sağlıkla ilişkili başka sorunlara yol açabilir mi?

•

Bu sağlık sorunu azaltıldığında sağlıkla ilişkili başka sorunlarda da bir azalma
meydana gelebilir mi?

•

Sağlık sorununun azaltılmasının ortamdaki diğer kişiler üzerindeki muhtemel
etkisi nedir?

•

Sağlık sorununun çözümü ne kadar zordur?

•

Diğer gruplar ve kuruluşlar tarafından halihazırda ele alınan sorunlar nelerdir?

•

Sağlıkla ilişkili sorunu çözmek için kaç tane kaynağa ihtiyaç duyulacaktır?

•

Mevcut müdahaleler sağlıkla ilişkili sorunun önlenmesi veya azaltılmasında ne
kadar etkilidir?

•

Sağlıkla ilişkili sorunu çözecek uzmanlığa sahip misiniz?

•

Sağlıkla ilişkili sorunun çözülmesinin önündeki engeller (maniler) nelerdir?

•

Paydaşlar sağlıkla ilişkili sorun için önerilen çözümü isteyecek mi ve kabul
edecek mi?

•

Yürürlükteki kanunlar önerilen sağlıkla ilişkili program faaliyetlerinin
yürütülmesine izin veriyor mu?

Bu sorular, öncelikler belirlenirken kurulun düşünme sürecine rehberlik
edebilmektedir. Ancak nihayetinde kriterlerin muhtemelen sayısal olarak
ağırlıklandırılması gerekecektir. Önceliklerin oluşturulmasına yönelik basit bir
yöntem, sağlıkla bağlantılı sorunları değerlendirirken yalnızca iki kategoriyi
kullanmaktır: önem ve uygulanabilirlik (Tablo 4.2). Önemi belirleyen faktörler
arasında; etkilenen kişi sayısı, mortalite hızı ve nüfus üzerindeki potansiyel etkisi
yer almaktadır. Uygulanabilirliği belirleyen faktörler arasında; sorunun çözümünün
zorluk derecesi, kaynakların varlığı, mevcut müdahalelerin etkililiği ve çözümlerin
ortamda kabul edilme olasılığı yer almaktadır. Danışma kurulunun tüm üyeleri hedef
nüfusta tespit edilen sağlıkla ilişkili sorunları derecelendirmektedir. Tüm kurul
üyelerinin derecelendirmeleri toplanarak nihai önceliklere karar verilmektedir.

TABLO 4.2

Sağlık Önceliklerini Belirleme Süreci
Uygulanabilirlik

Önem

Yüksek (3)

Orta (2)

Düşük (1)

Yüksek (3)

6 puan

5 puan

4 puan

Orta

(2)

5 puan

4 puan

3 puan

Düşük (1)

4 puan

3 puan

2 puan
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Danışma kurulu, belirlediği önceliklere dayalı olarak programın amaçlarını
saptamaktadır. Diğer bir deyişle, programın amaçları belirli bir sağlık sorununun
azaltılmasına yöneliktir. Hangi programların uygulanacağı yalnızca analizin
sonuçlarına değil, diğer birçok hususa da bağlıdır. Şekil 4.3’te hangi eylemlerde
bulunulacağını sıklıkla etkileyen dört faktör gösterilmektedir. Başlangıçta, en ciddi
sağlık sorunlarının (ihtiyaç değerlendirmesi verilerine dayalı olarak) ilk olarak
ele alınması gerektiği düşünülebilmektedir. Ancak gerçekte, başka faktörler de—
örneğin, yetersiz kaynaklar, etkili müdahalelerin bulunmaması veya okul, işyeri,
sağlık kuruluşu veya toplumdaki politik ve sosyal değerler— hangi ihtiyaçların ele
alınacağı kararlaştırılırken önemli rol oynayabilmektedir.
Hangi müdahalelerin uygulanacağına karar verme aşamasında yararlanılabilecek
ikinci yaklaşım PEARL modelidir (Vilnius & Dandoy, 1990). PEARL, belirli bir
sorunun nasıl ele alınacağını belirlemede ciddi etkisi olan beş uygulanabilirlik
(fizibilite) faktörünü temsil eden bir kısaltmadır. Kurul üyeleri (ve belki personel
ve diğer paydaşlar da) belirli bir seçeneği puanlandırmak için aşağıdaki soruları
cevaplamaktadır:

ŞEKİL 4.3 İhtiyaç Değerlendirmesi Sonrasında Yapılacak
Eylemlere ilişkin Kararlardaki Faktörler

Sağlık durumu
verileri (ihtiyaç
değerlendirmesi
bilgileri)

Mevcut
müdahalenin
etkililiği

Yapılan
eylemler

Mevcut
kaynaklar

Siyasi ve
sosyal değerler

Uygunluk: Sorun kuruluşun genel misyonu ile ilişkili mi?
Ekonomik açıdan uygulanabilirlik: Sorunu ele almak ekonomik açıdan anlamlı
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mı? Sorunun ele alınmaması ekonomik sonuçlar doğuracak mı?
Kabul edilebilirlik: Toplum veya hedef nüfus sorunun çözümüne yönelik
müdahaleyi kabul ediyor mu?
Kaynaklar: Sorunu çözmeye yönelik kaynaklar mevcut mu?
Meşruluk: Mevcut kanunlar sorunun ele alınmasına izin veriyor mu?
Yukarıdaki beş PEARL faktörünün her biri puanlandırılmaktadır. Cevap evetse 1,
hayırsa 0 puan verilmektedir. Puanlandırma tamamlandıktan sonra söz konusu
seçenek için beş faktöre verilen puanlar çarpılarak nihai puana ulaşılmaktadır.
Puanlar toplanmak yerine çarpıldığı için beş faktörden birine bile hayır cevabı
verilmiş olduğunda nihai puan 0 olarak çıkacak ve sağlık sorununa her bir faktörde
verilen puana bakılmaksızın sağlık sorununun ele alınmamasına karar verilecektir.
Program önceliklerinin belirlenmesinde kullanılabilecek üçüncü yaklaşım,
genellikle diğer ikisi ile birlikte kullanılan uzlaşı oluşturma yaklaşımıdır. Uzlaşı
oluşturma (ayrıca işbirliği içinde sorun çözme veya işbirliği olarak da adlandırılır),
danışma kurulu üyelerini, program personelini, program katılımcılarını ve paydaşları
biraraya getirmek ve fikirlerini açıklamak için değerlendirme sonuçlarını ve
verileri kullanmalarını anlaşma sağlanan ve sağlanamayan alanları netleştirmelerini
ve programı birlikte yönlendirmelerini sağlamaktır. Uzlaşmaya varılması zor
olabilmektedir. Ancak, uzlaşma yoluyla program önceliklerinin oluşturulması, çok
sayıdaki farklı birey, grup ve kuruluşun, ileride alınacak program planlama kararları
(Beşinci Bölümde el alınan) ve bunun yanında program uygulama ve değerlendirme
süreci için girdi ve desteğinin sağlanması fırsatlarını en üst düzeye çıkarmaktadır.
Nihai Raporun Yazılması ve Bulguların Yayılması
Veri analizi tamamlandıktan ve öncelik sırası belirlendikten sonra sıra ihtiyaç
değerlendirmesine ilişkin nihai raporun yazılmasına gelmektedir. Nihai rapor,
yönetici özeti, teşekkür, içindekiler, topluluğun demografik özellikleri, veri toplama
yöntemleri, ana bulgular, belirlenen öncelikler, referanslar ve eklerden oluşmaktadır.
Nihai rapor sonraki birkaç yıl boyunca ihtiyaç değerlendirmesinin yüzü olacaktır.
Yönetici özeti, raporun önemli bulgularını kapsayan kısa (genellikle dört ila altı sayfa)
ve anlamlı bir özettir. Demografik özellikler kısmı, genellikle ikincil kaynaklardan
yararlanılarak oluşturulmaktadır ve genel nüfusun özelliklerini tanımlamaktadır.
Raporun yöntemler kısmı, çalışmanın nasıl yapıldığını anlatmaktadır. Bulgular kısmı
raporun en geniş kısmıdır; genellikle tablolar, grafikler ve şemalarla dolu bir kısımdır.
Genel hedef kitlenizin anlayamayacağı jargon ve teknik terminolojiyi olabildiğince
az kullanmaya gayret edin. Öncelikler ile ilgili kısım, nihai raporda sağlığı geliştirme
programını geliştirme için yön sağlayan kısımdır. Sahadaki sağlık ihtiyaçlarının
önceliklendirilmesi, sağlığı geliştirme programının yönünün belirlenmesine yardımcı
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olacaktır. Rapordaki dilbilgisi ve küçük hataların düzeltmesini yapan kişinin
raporun yazımı ile doğrudan ilgisi bulunmayan bir kişi olmasına özen gösterin.
Ayrıca raporun okunması ve kullanılması kolay bir belge olmasına dikkat edin.
(Sekizinci Bölümde raporlar da dahil olmak üzere sağlığı geliştirme programına ait
materyallerin kolay anlaşılır kılmasında raporların kolay okunabilir olmasının—çoğu
zaman basit bir dille yazmak olarak da adlandırılır—ve önemi hakkında daha ayrıntılı
bilgi verilmektedir.) Rapor basılmadan ve ciltlenmeden önce bazı düzeltmelerin
yapılması ve belki bazı kısımların yeniden yazılması gerekebilmektedir. Son olarak
raporun nasıl dağıtılacağına ilişkin seçenekler de raporun kullanımını etkileyecektir.
Dağıtım seçenekleri arasında raporun tümünün basılması, belirli birey ve paydaş
grupları (fon sağlayıcılar veya program katılımcıları gibi) için özel raporlar veya
broşürlerin hazırlanması; raporun internette yayınlanması ve e-posta, halka açık
toplantılar, kurul ve personel toplantıları, gazete haberleri, danışma kurulu üyeleri ve
personel tarafından verilen radyo ve televizyon röportajları, basın bültenleri ve basın
toplantıları yoluyla kişilerin haberdar edilmesi yer almaktadır.
Aşağıda nihai raporun yazımına ilişkin üç ipucu verilmektedir:
•

Bir plan ile başlayın. Hedef kitlenin ihtiyaç duyduğu bilgilerin ve en uygun
formatın hangisi olduğunu düşünün. Hem yazılı hem de sözlü raporlar
hazırlanabilmektedir. Raporun sunum şeklini program personeli, katılımcıları
ve paydaşlarına uygun hale getirin. Önceden plan yapmayı unutmayın; sonuçları
nasıl paylaşacağınızı düşünmek için sonuçların ortaya çıkmasını beklemeyin.

•

Basit tutun. İhtiyaç değerlendirmesi raporlarında fazla ayrıntıya gerek yoktur.
En önemlisi, paylaşılan bilgilerin açık, basit ve güncel olmasıdır.Kısa bölüm
ve alt bölümler kullanın ve başlıkları açık ve bilgilendirici yapın. Mümkün
olduğunda bulguları tablolarda, grafiklerde veya şekillerde resimsel olarak
gösterin ve bunları metindeki açıklamalar ile birleştirin. Didaktik ve veri
yönünden zengin bilgileri, destekleyici kanıtlar ve anekdotsal tasvirler ile
harmanlayın. Materyallerin bu şekilde çeşitlendirilmesi raporu daha ilginç ve
okunabilir, bulguları ise daha inanılır kılacaktır.

•

Yetişkin öğrenme tarzlarına saygı gösterin. İhtiyaç değerlendirmesinin
bulguları aktarılırken yetişkin öğrenme tarzlarına ilişkin üç ilkenin hatırlanması
önemlidir. Öncelikle, projeler ve kendi yaşamlarında baş ettikleri sorunlarla
doğrudan alakalı bilgiler en fazla yetişkinlerin ilgisini çekmektedir. İkincisi,
yetişkinler kendi kişisel tecrübeleri ile ilgili bilgileri büyük bir ihtimalle
kullanırlar. Üçüncüsü, farklı insanlar farklı şekillerde öğrenmektedir; bazıları
daha görsel odaklıdır, kimisi anlatım metini tercih eder ve diğerleri bazı
bilgileri okumak yerine duyduklarını daha iyi öğrenmektedir. Bu nedenle,
bilginin dağıtılması için birkaç yöntemin birleştirilerek kullanılması yararlı
olabilmektedir.
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ÖZET
İhtiyaç değerlendirmesi yapılması, belirli bir ortamdaki hedef nüfusun tarafsız olarak
incelenmesini mümkün kılmakta ve belirlenen sağlık sorunları ve endişelerinin ele
alınması için kültürel olarak uygun ve sağlık teorisine dayalı program oluşturma
çalışmaları için temel teşkil etmektedir. İhtiyaç değerlendirmesi yapılırken hem
birincil hem de ikincil kaynaklardan veri toplama ve analiz için çeşitli yöntemlerin
kullanılması ve sahada (okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplum) bir kapasite
değerlendirme yapılması gereklidir. Sonrasında uygulama ve değerlendirme yanında
ilerideki program planlama kararları da, program desteğini en üst düzeye çıkarmak
için danışma kurulu, program katılımcıları, personeli ve paydaşları ile birlikte
çalışarak ve PEARL ve uzlaşı oluşturma gibi yaklaşımlar kullanılarak program
öncelikleri oluşturulur.
İhtiyaç değerlendirmesi raporunu; program katılımcıları, personeli ve paydaşlarına
ve ortama göre uygun hale getirin. Raporda basit bir dille sağlık davranışlarını
etkileyebilen çeşitli faktörleri ve sağlığı geliştiren veya tehdit eden davranışlar ile
çevresel koşulları tanımlayın. Benzer şekilde, öğrenme ve davranışı etkileyen, sağlığı
geliştirme sürecini güçlendiren veya engelleyen faktörleri belirleyin ve mevcut ve
uygulanmakta olan sağlığı geliştirme programları ve hizmetlerinin kapsamını tespit
edin.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Üçüncü Bölümdeki sağlık teorilerini gözden geçirin (Tablo 3.10). Bir teori
seçin ve bu teorinin ihtiyaç değerlendirmesini nasıl etkileyebileceğini tartışın.
Teorileri karşılaştırın ve aralarındaki farkları bulun. Teoriler sağlığı geliştirme
programları için yapılan ihtiyaç analizlerini anlamanıza nasıl yardımcı oluyor?

2.

5000 kişilik kırsal bir toplum (yetişkinleri, çocukları ve yaşlı vatandaşları içeren)
için yapılan ihtiyaç analizi, günde 24 saat/haftada 7 gün çalışan ve 1500 çalışanı
bulunan büyük kentsel bir hastane için yapılan ihtiyaç analizinden veya kreş
seviyesinden lise son seviyesine kadar 4000 öğrencinin okuduğu bir okul ortamı
için yapılan ihtiyaç değerlendirmesinden hangi yönleri ile farklıdır? Bu bölümde
tartışılan birincil veri yöntemlerinin kullanımı bahsedilen sahalarda ne gibi
farklılıklar gösterecektir? Söz konusu sahalarda bu yöntemlerin kullanılmasının
avantajları ve dezavantajları nelerdir?

3.

Bir imalat şirketi, tesislerinden birindeki 1000 çalışanı için fiziksel aktiviteyi
teşvik eden bir program uygulamayı planlıyor. Şirketin yöneticileri, değişimin
aşamaları modeline dayalı bir fiziksel aktivite programı ile ilgilendiklerini ifade
ettiler. Bu durum ihtiyaç analizini nasıl etkileyebilir?
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4.

Sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik ilk adım, kültürel olarak
uygun bir ihtiyaç değerlendirmesinin yapılmasıdır. Eğer El Paso’daki Teksas
Üniversitesine yeni başlayan öğrenciler için bir ihtiyaç değerlendirmesi
hazırlamakla görevlendirilmiş olsaydınız, ihtiyaç değerlendirmesini uygulamak
ve kültürel olarak uygunluğunu sağlamak için hangi adımları atardınız?

5.

İşyerinde ihtiyaç değerlendirmesi yapılırken değerlendirmeye hangi önemli
bilgilerin eklenmesi gerekir? İşyeri kapasite değerlendirmenin tamamlanması
için yardımcı olacak kaynakları tanımlayabilir misiniz?

6.

Bir okul bölgesi için öğrenci sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi üzerinde
çalışıyorsunuz. Göreviniz 9-12 arası sınıflarda okuyan 1500 öğrenciye bir sağlık
ihtiyaçları anketi uygulayarak bir araştırma yapmak. Okul yöneticileri ve okul
müdürü yapacağınız çalışmanın ne kadara mal olacağını öğrenmek istiyor.
Maliyetler nelerdir?

7.

İhtiyaç değerlendirmesi raporunun dağıtım seçenekleri arasında raporun
tümünün basılması, belirli birey ve paydaş grupları (fon sağlayıcılar veya
program katılımcıları gibi) için özel raporlar veya broşürlerin hazırlanması;
raporun internette yayınlanması ve e-posta, halka açık toplantılar, kurul ve
personel toplantıları, gazete haberleri, danışma kurulu üyeleri ve personel
tarafından verilen radyo ve televizyon röportajları, basın bültenleri ve basın
toplantısı yoluyla kişilerin haberdar edilmesi yer almaktadır. Sizce farklı
sahalarda -okullarda, işyerlerinde, sağlık kuruluşlarında ve toplumlarda- en fazla
işe yarayacak seçenekler hangileridir ve neden?

ANAHTAR TERİMLER
Araştırma anketleri

İhtiyaç değerlendirmesi

Odak grubu

Birincil veri

İhtiyaç değerlendirmesi
raporu

Okul Sağlık İndeksi

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS)

İkincil veri

Delphi tekniği

İklim

Geçerlilik

Kapasite değerlendirme

Görünüş geçerliliği

Kapsam geçerliliği

Güç analizi

Kilit bilgi kaynağı ile
görüşmeler

Güvenilirlik
İhtiyaç

Öncelikler
Örneklem
Örneklemde taraflılık
PEARL modeli
Rasgele seçim
Taraflılık (taraf tutma)

Nicel veri

Uzlaşı oluşturma

Nitel veri

Yanıtlarda taraflılık
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ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Misyon, amaçlar ve hedefleri belirleme; bunların program tasarımı ve gelişimi
aşamasında nasıl etkileşime girdiğini açıklama
n Ölçülebilir süreç, eylem ve sonuç hedefleri yazma
n Ölçülebilir hedefler ile kanıta dayalı uygulama yaklaşımları arasındaki bağlantıyı
açıklama
n Bilgi, tutum ve davranışları değiştirmek için tasarlanmış sağlığı geliştirme
müdahalelerini belirleme
n Program uygulamasını desteklemek için politikalar oluşturma, yazma ve revize
etme
n Program uygulamasına geçişi sağlayabilme
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S

AĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMI için ihtiyaç değerlendirmesi
yapılmasının ardından odak noktası, programın neyi başarmaya çalıştığına
dair net bir vizyon geliştirilmesine -yani programın misyonuna- kaymaktadır.
Belirlenen hedeflere ulaşılması için hangi stratejiler ve müdahalelerin kullanılacağına,
sağlık eşitsizliklerinin hangi yollar ile ele alınacağına ve hangi sağlık teorileri veya
modellerinin programa temel teşkil edeceğine dair kararlar verilecektir. Çalışmalar,
sağlığı geliştirme müdahalelerinin seçilmesi, halihazırda tasarlanmış veya denenmiş
müdahalelerin aranması (kanıta dayalı olanlar dahil) ve müdahalelerin oluşturulması,
satın alınması veya uyarlanması için kriterler geliştirilmesine odaklanacaktır. Ayrıca,
müdahalelerin kapsamı ve bu müdahalelerin yürütülmesi için gereken destek hakkında
da kararların verilmesi gerekecektir. Programın oluşturulması ve uygulanması için
gereken destek hakkındaki kararların bazıları programın uygulanacağı sahadaki
politikalar ve prosedürlere bakılmasını gerektirecektir. Etkili politikalar, program için
altyapı oluşturmaktadır; iyi politika kararları etkili programlar ile sonuçlanmaktadır.
Tüm bu kararların verilmesi sonucunda program personeli, paydaşları ve
katılımcıları programın misyonunu ve bunun yanında programın amaçları, hedefleri
ve müdahalelerini tanımlayabilecektir. Programın destek unsurları (politikalar ve
prosedürler) mevcut olacak ve herkesçe bilinecektir. Tüm paydaşlar, müdahaleler ve
beklenen sonuçlara dair ortak bir anlayışa sahip olacaktır.

MİSYON BİLDİRİMİ, AMAÇLARI VE HEDEFLERİ
BELİRLEME
Misyon bildirimi, genellikle programın genel odak noktasını veya amacını tanımlayan
kısa bir beyandır (McKenzie, Neiger, & Thackeray, 2009). Misyon bildirimi, bir
sağlığı geliştirme programının neden geliştirildiği ve uygulamaya konduğu sorusuna
yanıt vermektedir. Ayrıca misyon bildirimi, programın genel amacını ve değerlerini
yansıtmaktadır. Misyon bildirimi bazen sağlığı geliştirme programının felsefesi
olarak da adlandırılmaktadır.
Aşağıda misyon bildirimi örnekleri yer almaktadır:
•

Çalışan İyilik Hali Programı, çalışanların sağlıklı yaşam tarzını alışkanlık
haline getirmelerini teşvik ederek verimliliği arttırmak üzerine oluşturulmuştur.

•

Amerikan Akciğer Derneğinin misyonu, akciğer hastalığını önlemek ve akciğer
sağlığını geliştirmektedir.

•

Brookfield Birleşik Okul Bölgesinin Koordineli Okul Sağlığı Programının
misyonu, öğrencileri sağlıklı ve üretken bireyler olmaya hazırlamaktır.

•

Barış için Eyleme Geçen Toplumların (Communities in Action for Peace)
misyonu, geleneksel olmayan ve kültürlere duyarlı bir şekilde şiddeti ve onun
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nedenlerini ortadan kaldırmak için çabalarken eylem içinde bir barış ve adalet
modeli yaratarak sağlıklı toplumları teşvik etmektir.
Amaç, bir programın yönünü ve maksatını belirlemektedir (Gilbert & Sawyer, 2000).
Amaçlar, sağlığı geliştirme programında neyin önemli olduğunu netleştirmekte
ve programın nihai sonuçlarını belirtmektedir. Amaç, programın hedef nüfusunu
kapsamakta ve genel olarak azaltmak, ortadan kaldırmak veya arttırmak gibi eylem
belirten kelimeler içermektedir. Aşağıda program amaçlarına ilişkin bazı örnekler
verilmektedir:
•

Çalışan Yürüyüş Programının bir amacı, personel ve personelin aile fertleri
arasında düzenli egzersizi arttırmaktır.

•

Amerikan Akciğer Derneğinin Sigaradan Kurtulma programının bir amacı,
sigara içen kişilerin sigarayı bırakmasını sağlayarak sigara içen kişilerin
sayısını azaltmaktır.

•

Brookfield Birleşik Okul Bölgesinin Koordineli Okul Sağlığı Programının
bir amacı, K-12 arasındaki tüm sınıflarda sağlıklı beslenme davranışlarını
benimseyen öğrencilerin sayısını arttırmaktır.

Program hedefleri, programın amacına ulaşması için atılması gereken belirli
adımlar (veya alt amaçlardır). Bunlar, hedefe ne zaman ulaşılacağını belirleyen
bir zaman çizelgesi içeren belirli ve ölçülebilir adımlardır. Hedef beyanında kim,
ne, ne zaman ve nerede sorularının yanıtları verilirken; ne kadar, kaç tane veya ne
sıklıkla soruları da netlik bulmaktadır (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı,
1997). Her hedef, beklentinin ne olduğunu açıklığa kavuşturmakta ve başarıyı
ölçülebileceği bir şekilde ifade etmektedir. Hedeflere ulaşmadaki başarı her zaman
ölçülemese de hedeflerin ölçülebilir olması gerekmektedir. Ölçüm mümkün değilse
muhtemelen hedef açıkça ifade edilmemiştir. Amaçlar ve hedefler arasındaki temel
fark, hedeflerin ölçülebilir olmasıdır. Amaçlar, programın sonunda ulaşılması
istenen sonuçlara ilişkin genel bilgiler sağlarken hedefler, programın amacına
(veya amaçlarına) ulaşılması için atılması gereken belirli ve net adımları (görevleri)
ifade etmektedir. Her amaca ulaşılabilmesi için birkaç görevin (hedeflerin) yerine
getirilmesi gerekebilmektedir. Programın gereksinimlerine dayalı olarak farklı hedef
bildirimi türleri kullanılabilmektedir.
Süreç hedefleri (veya idari hedefler), programın idaresinde (örneğin, personelin
istihdamı, personelin mesleki gelişiminin sağlanması, ek finansman arayışı) gerekli
değişiklikleri veya görevleri belirlemek için kullanılmaktadır. Bu tür hedefler,
programın uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendirmek için kullanılmaktadır (süreç
değerlendirme veya biçimlendirici değerlendirme). Süreç hedeflerine (idari hedefler)
örnek olarak şunlar verilebilir:
•

Girişimin üçüncü ayı itibariyle iki nitelikli eğitmen istihdam edilmiş ve
girişimin müfredatını etkili olarak öğretecek biçimde oryantasyonları sağlanmış
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olacaktır.
•

Yılsonu itibariyle eyaletteki otuz üç yükseköğrenim kurumunun on beşinde
yüksekokul öğrencilerine yönelik sigara bırakma programları başlatılmış
olacaktır.

Eylem (veya davranış) hedefleri, hedef nüfusun eylem veya davranışlarında meydana
gelmesi gereken değişiklikleri belirlemek için kullanılmaktadır. Bu hedef türü,
genellikle etki değerlendirmesi veya özetleyici değerlendirme için uygundur. Eylem
(davranış) hedefleri şu örneklere benzemektedir:
•

Yılsonunda sağlığı geliştirme programının tamamlanması ile aşırı içki içen
yüksekokul öğrencilerinin oranı yüzde 60’tan yüzde 50’nin altına düşecektir.

•

Programın sonuna gelindiğinde, katılımcıların yüzde 50’si egzersiz faaliyetlerini
en azından günde otuz dakika, haftada üç kez seviyesine çıkaracaktır.

Sonuç hedefleri, sağlığı geliştirme programının uzun vadeli başarılarını belirlemek
için kullanılmaktadır. Aşağıda bazı sonuç hedefi örnekleri yer almaktadır:
•

Önümüzdeki iki yıl içerisinde alkollü araba kullanma ile ilişkili ölümler ve
sakatlanmaların sayısı yüzde 25 oranında azaltılacaktır.

•

2015 yılı itibariyle 18-25 yaş grubundaki Hispanik kadınlar arasındaki yeni
HIV vakaları yüzde 25 oranında azaltılacaktır.

PROGRAM HEDEFLERİNİ YAZMA
İyi hedeflerin yazılması için beceri ve yargıya ihtiyaç vardır. Daha önceden de
bahsedildiği üzere hedefler, bir amaca ulaşılması için gereken adımlar veya
görevlerdir. Hedefler, amaçları, amaçların ulaşılmasını kolaylaştıracak müdahaleler
ile bağlantılandırmaktadır. Hedefleri yazmaya başladığınızda aşağıdakilere benzer
soruları sormanız gerekmektedir:
•

Hedef nüfusun amaca ulaşmak için neyi bilmesi veya yapması gerekmektedir?

•

Bilgi, tutum veya becerilerde hangi değişikliklerin meydana gelmesi
gerekmektedir?

•

Davranışsal değişiklikleri kolaylaştırmak için nasıl bir sosyal destek
verilmelidir?

•

Amaca ulaşmak için hangi politika veya çevre değişikliklerinin yapılması
gerekmektedir?

•

Özellikle değişmesi beklenen kimdir, ne kadar ve ne zaman değişmesi
beklenmektedir?
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İhtiyaç değerlendirmesi verilerinin gözden geçirilmesi, hedef rakamların
belirlenmesine yardımcı olacaktır. Rakamlar ve yüzdelikleri açıkça belirtmek
ilerlemenin izlenmesini kolaylaştırmaktadır.
Hedefleri yazarken hedeflerin şu özelliklere sahip olduğundan emin olun: (1)
ölçülebilir, alakalı ve başarılı olması; (2) eylemi yönlendirmesi ve belirlenen süre
içinde amaçlara ulaşılmasını sağlayacak adımlar önermesi; (3) programın amaçlarına
ulaşmasına yönelik bir dizi önlem içermesi; (4) değerlendirmenin mümkün kılınması
için programın başında oluşturulması; (5) hem kısa vadeli hem de uzun vadeli
planları desteklemesi; (6) sağlam bilimsel kanıtlara dayanması (ABD Sağlık ve
Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 1997).
Program hedeflerinin yazılmasına ilişkin bir yaklaşım, SMART kısaltmasının
kullanılmasıdır. SMART kısaltması, hedeflerin belirli (specific), ölçülebilir,
başarılabilir, gerçekçi ve süreli olduğunu ifade etmektedir. SMART hedefleri,
programınızla ilerlerken, uygulama ve değerlendirme planlarını geliştirebileceğimiz
güçlü bir temeliniz olduğunu bilmenizi sağlamaktadır. SMART kısaltması devam
eden kısımlarda daha ayrıntılı olarak tanımlanmaktadır.
Belirli
Bir hedef yazdığınızda, uygun türde ve miktarda ayrıntı vererek tam olarak
neyi başarmayı planladığınızı belirtin. Ayrıntılar aşağıdaki üç N bir K kuralı ile
özetlenebilir:
•

Kimin değişmesi veya neyin olması beklenmektedir?

•

Ne veya ne kadar değişiklik beklenmektedir? (değişimin miktarı ve derecesi)

•

Değişiklik nerede meydana gelecektir?

•

Değişiklik ne zaman meydana gelecektir? (genellikle tarih olarak ifade edilir)

Örneğin, gençler arasında obezitenin önlenmesine yönelik bir programın
hedefinde şöyle denebilir, “30 Mayıs 2015 itibariyle Riverside İlçesi Okullarındaki
6-8 sınıflardaki öğrencilerin yüzde 80’i, yıllık gençlik risk davranışı araştırması ile
belirlendiği üzere her gün altmış dakika boyunca orta ila şiddetli fiziksel aktivitede
bulunacaktır (Başlangıç: 2010’da öğrencilerin yüzde 30’u).”
•

Kimin değişmesi veya neyin olması beklenmektedir? Öğrenciler günlük fiziksel
aktivitelerini altmış dakikaya çıkaracaktır.

•

Ne veya ne kadar değişiklik beklenmektedir? Oranın öğrencilerin yüzde
30’undan yüzde 80’ine çıkması.

•

Değişiklik nerede meydana gelecektir? Riverside İlçesi Okulları.

•

Değişiklik ne zaman meydana gelecektir? 30 Mayıs 2015 itibariyle. (Değişim
2010 yılından başlayarak zaman içerisinde meydana gelecektir.)
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Bazı hedefler, nicel bir sonuca sahip olmamakta ve fazla rakam içermemektedir.
Ancak bu tür hedefler de halen belirli hedefler olmalıdır ve üç N bir K kuralı hala
geçerlidir. Bu tür bir hedefe örnek olarak şu verilebilir: “30 Haziran 2015 itibariyle
Allegheny İlçesi yetkilileri, tüm restoranlarda ve kamuya açık yemek yenilen yerlerde
sigara içmeyi yasaklayan bir politikayı kabul edecek ve yayacaktır.”
•

Kimin değişmesi veya neyin olması beklenmektedir? Sigara içmeyi yasaklama
politikası.

•

Ne veya ne kadar değişiklik beklenmektedir? Tüm restoranlar ve kamuya açık
yemek yenilen yerlerde sigara içmeyi yasaklama politikası.

•

Değişiklik nerede meydana gelecektir? Allegheny İlçesi.

•

Değişiklik ne zaman meydana gelecektir? 30 Haziran 2015 itibariyle.

Ölçülebilir (veya Gözlemlenebilir)
Önceki kısımdaki ilk örnekte ölçülebilir sonuç, öğrencilerin fiziksel aktivite
düzeylerini günde altmış dakikaya çıkarmış olup olmadıklarıdır. Meydana gelen
değişikliği ölçmek için okulun uyguladığı gençlik risk davranışı araştırmasında
gösterildiği şekilde 2015 yılı itibariyle günde altmış dakika fiziksel aktivite yapan
öğrencilerin yüzdesi ile 2010 yılındaki yüzde (yüzde 30) karşılaştırılacaktır.
İkinci örnekte, hedefe ulaşılması tek seferlik bir eylemdir —politikanın kabul
edilmesi— ve nicel bir ölçüm yapılması mümkün değildir. Ancak politikanın kabul
edilip edilmediği ve politikanın yayılıp yayılmadığının gözlemlenmesi mümkündür.
Gözlemlenebilen sonuç, politikanın kabul edilip edilmediğidir. Politikanın kabul
edilmiş olduğunu teyit etmek için resmi belgeleri edinebilirsiniz. Politikanın
yayılması, politika yürürlüğe konduktan ve halk sağlığı biriminin restoranlarda
yaptığı periyodik hijyen denetlemesinin bir parçası olarak kamuya duyurulduktan
sonra teyit edilebilir.
Başarılabilir (Ulaşılabilir)
Nicel bir sonucu bulunan hedefler için başlangıçta yapılan ölçüm ulaşılması
beklenebilecek başarı düzeyinin tahmin edilmesine yardımcı olacaktır. Hem
başlangıç ölçümlerine hem de alandaki bilgi ve tecrübenize dayalı olarak hedefinizin
ulaşılabilir olup olmadığına karar verin. Örneğin, programın başında öğrencilerin
yüzde 30’u günde altmış dakika fiziksel aktivite yapıyorsa, günlük bir saat egzersiz
yapan öğrencilerin sayısını 2015 itibariyle yüzde 80’e çıkarmayı amaçlamak fazla
iddialı olabilir. Yüzde 45’lik bir artış daha başarılabilir bir hedef olabilir. Pratikte,
tahmininiz sağlığı geliştirme programı kapsamında uygulamayı planladığınız
stratejilere dayalı olacaktır. Önceki kısımdaki ilk örnekte, müdahale stratejileri
egzersizin değerine ilişkin talimatlara odaklanmakta ise daha küçük bir rakam
seçilecektir. Ancak müdahale kapsamında tüm K-6 öğretmenlerinin öğrenciler
için sınıf içinde günde birkaç defa beş ila onar dakikalık egzersiz molaları verdiği
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bir program bulunmakta ise hedefe ulaşan öğrencilerin sayısı, yalnızca talimat
verilmesini kapsayan müdahaleye kıyasla daha yüksek olacaktır.
İkinci örnekte hedef, dumansız ortama doğru bir adım atılmasıdır. Ancak
dumansız ortamın sağlanması, daha geniş kapsamlı ve zaman alacak bir amaçtır.
Restoranlarda ve kamuya açık yemek yenen yerlerde sigarayı yasaklama politikasını
benimseme ve yayma hedefi, bu kapsamda atılması gereken adımlardan biridir. Yeni
politika ve politikanın uygulanması hakkında halkın eğitilmesi, bu hedefe ulaşıldıktan
sonra atılacak ileriki adımlar (hedefler) olabilir.
Gerçekçi, Anlamlı ve Önemli
Hedefler bağlamında mutlak öncelik niteliğindeki kaygılar ele alınmalıdır. Programlar
parasal bakımdan ve kişilerin zamanını ve enerjisini almaları bakımından pahalıdır.
Genellikle bir kaygının ele alınması için sınırlı bir fırsat penceresi bulunmaktadır.
Bütçenin sınırlı olması sizi, program faaliyetlerinizin kapsamını kırpmaya
itebilir. Programın hedefleri, programın müdahaleleri ve savunuculuk gündemini
belirleyecektir. Bu nedenle, en başından itibaren hedefin gerçekçi olup olmadığını
ve sağlık kaygısının ele almanın en önemli ve en anlamlı yolu olup olmadığını
sormalısınız.
Süreli
Etkili hedefler süreli olanlardır. Sonuca hangi tarihe kadar ulaşmak istiyorsunuz? Bir
zaman çerçevesinin belirlenmesi önemlidir; çünkü müdahalelerinizin, faaliyetlerinizin
ve değerlendirmenizin türü ve yoğunluğu hedefe ulaşmanızın ne kadar süreceğine
ilişkin tahmininize bağlı olacaktır.

PROGRAM MÜDAHALELERİNE KARAR VERME
Programın amaçları ve hedeflerinin yazılmasının ardından sağlığı geliştirme
personeli, paydaşları ve katılımcıları, her bir hedefe ve tüm amaçlara ulaşılmasını
sağlayacak müdahaleler veya stratejileri belirlemelidir. En etkili müdahaleler,
kültürel olarak uygun ve sağlık teorileri ile modellerine dayalı müdahalelerdir.
Müdahale, davranışlar veya çevredeki değişiklikleri etkilemek üzere tasarlanmış
yöntem, teknik veya süreçler dizisidir. Müdahaleleri belirlemek, hedeflerinize nasıl
ulaşmayı planladığınızı ortaya koymaktadır.
Program müdahalelerini planlarken öncelikle sağlığı geliştirme programlarında
kullanılmaya uygun çeşitli müdahaleleri gözden geçirin—örneğin;
•

Ders: öğretmen merkezli dersler (örneğin, düzanlatım, tartışma, grup çalışması)
ve birey merkezli dersler (örneğin, bilgisayar destekli öğrenme veya yazılı veya
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görsel-işitsel materyaller)
•

Danışmanlık: bireysel seanslar veya grup seansları, davranış değişikliği,
davranışsal sözleşme

•

Düzenleyici stratejiler: politikalar, mevzuat, kararnameler, kurallar ve
düzenlemeler

•

Çevresel değişim: davranış değişikliğini teşvik eden veya caydıran fiziksel,
sosyal veya ekonomik çevredeki değişiklikleri

•

Sosyal destek: destek ortağı, destek grubu, sosyal ağlar

•

Doğrudan müdahaleler: ihtiyaç duyulan değişiklikleri tetiklemek için tarama,
sevk etme, tedavi ve izleme

•

İletişim veya medya ile paylaşma: radyo, TV, gazeteleri içeren kitlesel medya;
metin mesajlarını içeren kişisel medya; el ilanları, reklam panoları, posterler,
doğrudan posta, kilise bültenlerini içeren basılı medya

•

Savunuculuk: sahada örgütlenme, koalisyon oluşturma, toplum gelişimi, sosyal
eylem

Sağlığı geliştirme programında hangi müdahalelerin kullanılacağı planlanırken,
müdahalenin hedef nüfusun özel ihtiyaçları ile eşleşmesine ve bünyesinde farklı
yaklaşımları barındıran müdahalelerin seçilmesi önemlidir. Bu yaklaşımlarla, hedef
kitle üzerinde; bilgi, belirli becerilere ilişkin pratik, tutum değişikliği, davranış
değişikliği, eşlerin desteği veya geniş çevresel değişim gibi farklı ihtiyaçlara uygun
olarak farklı etkilerin yaratılması mümkün olacaktır. Örneğin, okul çağındaki
ergenlere yönelik uyuşturucu kullanımını önleme programları, müdahaleler
uyuşturucu kullanmaya başlama veya uyuşturucuyu deneme riski altındaki gençlere
göre tasarlandığında sosyal, davranışsal ve akademik problemlerde önemli oranda
azalma sağlayabilmektedir. Ancak ergenlerde alkol ve uyuşturucu kullanımını
önlemek için tasarlanmış bu eğitim programı, halihazırda bağımlılık sorunu bulunan
ergenler üzerinde etkili olmayacaktır; bu gruba yönelik müdahalelerin oldukça farklı
olması gerekmektedir.
Tıp Enstitüsü (1994), farklı hedef nüfuslar ve farklı sağlık sorunları ve endişelerine
yönelik koruyucu müdahaleler belirlemiştir. Modelde koruyucu müdahalelerin
kategorilere ayrılması için tanımlanabilir risk seviyeleri kullanılmaktadır. Üç kategori
şunlardır:
•

Genel koruyucu müdahaleler: Hedef nüfus, genel halktır ya da bireysel risk
temelinde tanımlanmamış bir nüfustur. Diğer bir deyişle, bu müdahaleler herkes
için tasarlanmıştır. Bunların farklı nüfuslar arasında farklı sağlık kaygıları
üzerinde hafiften kuvvetliye kadar etkisi vardır. Bu müdahale türüne örnek
olarak TV’deki halk sağlığı duyuruları aracılığıyla yapılan kitlesel medya
kampanyaları ve K-12 öğrencilerine yönelik sosyal beceri dersi verilebilir.
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•

Seçici koruyucu müdahaleler: Hedef nüfus, hastalık veya rahatsızlığa
yakalanma riski ortalamadan ciddi anlamda yüksek olan bireyler veya alt
gruplardır. Buna örnek olarak, gürültülü iş makinesi kullanan inşaat işçilerinin
kulaklık veya koruyucu cihaz takmasını teşvik etmeye yönelik bir eğitim
programı veya travmatik bir kayıp yaşayan öğrencilere yönelik yas danışmanlığı
seansları verilebilir.

•

Belirli koruyucu müdahaleler: Hedef nüfus, ayırt edilebilir belirti ve
semptomları bulunan ancak henüz belirli bir sağlık sorununun tanı kriterlerini
karşılamayan yüksek riskli bireylerdir. Belirli koruyucu müdahaleler, sağlık
meseleleri üzerinde orta şiddette etkili olmaktadır. Örnek olarak, ağır sigara
bağımlılarına yönelik sigara bırakma programı verilebilir.

Weisz, Sandler, Durlak, & Anton (2005), Tıp Enstitüsünün koruyucu müdahale
modelini, beş strateji düzeyini kapsayacak şekilde genişletmiştir; Tıp Enstitüsünün
modelinin bileşenleri arasına sağlığı geliştirme ve olumlu gelişme stratejileri ve
tedavi stratejileri eklenmiştir.
•

Sağlığı geliştirme ve olumlu gelişme stratejileri, sorunların ilerideki
sonuçlarına ilişkin riskleri azaltmak veya olumlu gelişme ihtimalini arttırmak
için güçlü yanları desteklemeyi amaçlayarak tüm nüfusu hedeflemektedir.
Örnek olarak; öğretmen, ebeveyn ve gençlerin eğitilmesi yoluyla kişisel ve
sosyal becerilerin geliştirilmesine odaklanan programlar ve fitnes tarama testi
yapıldıktan sonra fitnes düzeylerini arttırmaya yönelik bireyselleştirilmiş eylem
planları verilebilir.

•

Genel koruyucu stratejiler, risk düzeyinin hangi kesimlerde daha yüksek
olduğuna bakılmaksızın tüm nüfus çapında risk faktörlerini ele almak için
tasarlanmış yaklaşımlardır. Örnek olarak, geniş nüfus grupları içerisindeki risk
faktörlerine odaklanan programlar verilebilir (örneğin, belirli bir sınıf veya yaş
aralığındaki çocuklara fiziksel şiddet karşıtı dersler verilen ve teneffüslerde
oyun alanında fiziksel şiddet gözlemlendiğinde öğretmenlerin kılavuzlu buluş
yöntemi ile müdahale ederek denetimi arttırdığı bir program).

•

Seçici koruyucu stratejiler, önemli bir risk faktörünü paylaşmaları nedeniyle
belirli grupların hedeflendiği ve müdahalelerin söz konusu riski azaltmak için
tasarlandığı yaklaşımlardır. Seçici koruyucu stratejiye örnek olarak, gebelik
boyunca ve sonrasında hem anne hem de çocuk açısından sağlıklı davranışların
teşvik edilmesi amacıyla bir halk sağlığı hemşiresi tarafından genç, resmi evli
olmayan ve ekonomik açıdan dezavantajlı gebelere ziyaretlerde bulunulması
verilebilir.

•

Belirli koruyucu stratejiler, bir hastalığın önemli semptomlarını sergileyen
ancak henüz tanı kriterlerini karşılamayan bireylere yönelik yaklaşımlardır.
Belirli koruyucu yaklaşıma örnek olarak, kreşte düzeni bozan erkek çocuklarına
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odaklanan ev ve okul tabanlı müdahale verilebilir.
•

Tedavi müdahaleleri semptom düzeyleri yüksek veya teşhis edilebilir bir
hastalık veya rahatsızlığı bulunan kişileri hedef alan yaklaşımlardır. Bu
müdahaleler, söz konusu bireylerin tanısı konmuş hastalıkları ve rahatsızlıkları
için uygulanmaktadır. Müdahaleler (tedavi) genellikle klinik ortamlarda
gerçekleştirilmektedir.

Tablo 5.1’de farklı müdahale türleri ile davranışları veya çevreyi değiştirmek
üzere tasarlanmış yöntemler, teknikler veya süreçler gösterilmektedir.

TABLO 5.1 Sağlığı Geliştirme Müdahaleleri Tipolojisi
Düzey

Stratejiler

Bireyler için sağlığı geliştirme
müdahaleleri

Sigara içme, beslenme ve fiziksel aktivite gibi sağlık
riskleri hakkında bilgi, tutum, inanç ve davranışların
değişmesini teşvik etmek üzere bilgi, modelleme,
eğitim ve öğretime odaklanma

Kuruluşların politika ve
uygulamaları

Bireylerin riskli davranışlarını değiştirmek ve sağlığı
geliştiren sosyal, eğitimsel kaynaklar ile sağlık
kaynaklarına daha kolay erişimi mümkün kılmak
üzere kurumsal politikaları (kurallar, roller, yaptırımlar
ve teşvikler) ve uygulamaları değiştirmek için
kurumsal değişim ve danışmanlığa odaklanma

Sahalarda çevresel eylemler ve
sosyal değişim

Kuruluşlarda değişim meydana getirmek ve sağlığı
etkileyen kaynakları yeniden dağıtmak için mevcut
ortamlarda sosyal eylem ve sosyal planlamaya ve
yeni ortamlar oluşturmaya (örneğin, kuruluşlar, ağlar
veya ortaklıklar) odaklanma

Kamu savunuculuğu

Toplum, kuruluş ve birey düzeyinde etkili olan yasal,
bütçesel ve kurumsal düzenlemeleri değiştirmek
üzere sosyal savunuculuğa odaklanma

Kaynak: Swerissen & Crisp’den uyarlanmıştır, 2004.

Dört müdahale türü, bireylere yönelik sağlığı geliştirme müdahaleleri,
kuruluşların politikaları, çevresel eylemler ve sahalardaki ve sahaların ötesindeki
sosyal değişim ve kamu savunuculuğuna odaklanmaktadır. Bu türler iç içe geçmiş
olsalar da farklı süreçler içermektedir (Swerissen & Crisp, 2004).
Sağlığı geliştirme müdahaleleri çoğu zaman belirli bir hedef nüfus için
oluşturulmaktadır (tasarlanmaktadır). Halihazırda geliştirilmiş olan müdahaleler de
seçilebilmekte (veya bazen satın alınabilmekte) ve kullanılabilmektedir. Günümüzde
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program personeli, etkililikleri araştırılmış ve incelenmiş gitgide artan sayıdaki
kanıta dayalı sağlığı geliştirme müdahalesi arasından seçim yapabilmektedir; kanıta
dayalı müdahaleleri bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alacağız.
Müdahalenin oluşturulmuş, satın alınmış veya mevcut müdahaleler arasından
seçilmiş olmasına bakılmaksızın, müdahalenin Üçüncü Bölümdeki (Tablo 3.10)
sağlık teorileri veya modellerinin biri veya birkaçı ile ilişkilendirilmesi; müdahale ve
program için altyapı sağlar. Sağlık teorilerine dayalı müdahaleler, program personelinin
belirli bir müdahaleye dikkatli ve profesyonel bir şekilde karar verdiğinin program
katılımcıları tarafından anlaşılmasını sağlamaktadır. Program personelinin sağlık
teorilerini bilmesi, bir müdahale hakkında sorular yöneltildiğinde faaliyetlerin nasıl
ve neden tasarlandığını ve hangi sonuçların beklendiğini anlatabilmesine yardımcı
olacaktır. Teoriler, ihtiyaç değerlendirmesinde kazanılan anlayışın sağlığı iyileştiren
eylemlere dönüştürülmesine rehberlik etmektedir. Belirli bir durumda teoriden doğru
olarak yararlanılabilmesi için uygulayıcıların hem mevcut sosyal sorunlar ve sağlık
sorunlarını hem de sağlığı geliştirme müdahalesinin uygulanacağı bağlamı dikkate
alması gerekmektedir.

SAĞLIĞI GELİŞTİRME MATERYALLERİNİ SEÇME
Sağlığı geliştirme programı materyallerinin çoğu devlet veya ticari şirketler tarafından
geliştirilmiştir. Mevcut materyallere devlet kurumları veya şirketler tarafından
basılmış olan kataloglardan ulaşılabilmektedir; ancak bunların kullanılmadan önce
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Materyallerin kabul edilebilir olduğu düşünülse
bile yine de hedef nüfus içinden seçilen bir örneklem grubu üzerinde deneme
çalışması yapılması gerekmektedir. Aşağıdaki sorular program hedefleri, teori temeli,
müdahaleler ve stratejiler göz önünde bulundurularak incelenmelidir:
•

Program materyalleri hedeflere ulaşılmasını sağlıyor mu?

•

İstenen teorik yöntemler ve pratik stratejileri sunuyor mu?

•

Materyaller hedef nüfusa uygun mu?

•

Materyaller cazip , ilgi çekici ve kültürel olarak uygun mu?

•

Materyallerin verdiği mesajlar programın hedeflerine uygun mu?

•

Materyaller planlanan müdahalede uygun şekilde kullanılacak mı?

Materyallerin uygun olduğuna karar verildikten sonra aşağıdaki kriterler dikkate
alınmalıdır:
•

Bulunabilirlik. Materyalin miktar ve süre bakımından bulunabilirliği planlama
aşamasında hesaba katılmalıdır. İzin verilirse materyalin çoğaltılması mümkün
olabilmektedir. Müdahale materyallerini üreten şirketler materyallerin miktarı
veya kullanım sıklığına dayalı olarak fiyat biçebilmektedir. Materyallerin çoğu
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web sayfaları, PDF belgeleri, PowerPoint sunumlar, Word dosyaları, videolar,
ses dosyaları veya grafik dosyaları gibi farklı formatlarda internete konmaktadır.
Materyalin değiştirilmesi gerektiğinde materyali oluşturan taraftan önceden
izin alınmalı ve materyalin içine uygun bir teşekkür kısmı eklenmelidir.
•

Okunurluk düzeyi. Bir yazının okunurluk düzeyi, bir öğrenim düzeyi seviyesi
belirlenmesi suretiyle materyali okumanın ne kadar kolay olduğunun ifade
edilmesidir. Okunurluk düzeyi genellikle müdahale materyalinin hedeflenen
katılımcılar için kabul edilebilir olup olmadığını göstermektedir. Genel olarak
Amerika nüfusunun düşük okuryazarlığı, sağlığı geliştirme materyallerinin
geliştirilmesi sürecinde zorluk oluşturmaktadır. Grafiklerin ve kısa cümlelerin
kullanılması materyallerin okuryazarlık düzeyi düşük nüfuslar için de erişilebilir
olmasını sağlamaktadır.

•

Üretim kalitesi ve uygunluk. Materyallerin genel anlamda uygunluğunu
değerlendirmek için (okunurluk düzeyi de dahil olmak üzere) Doak, Doak ve
Root (1996) Materyallerin Uygunluk Değerlendirmesini (MUD) geliştirmiştir.
Aslında MUD basılı materyaller için kullanılmak üzere geliştirilmiş olsa da
videoya kaydedilmiş ve işitsel talimatlar için de kullanılmaktadır. MUD,
materyalleri altı kategoride puanlandırmaktadır: içerik, gereken okuryazarlık
düzeyi, grafikler, düzenleme ve tipografi, öğrenme simülasyonu ve kültürel
olarak uygunluk. MUD, şu üç kategoriden birine denk düşen sonuç yüzde skoru
vermektedir: üstün, yeterli veya uygun değil. SAM, materyallerin geliştirme
aşamasında veya son halinde uygunluğunu azaltan belirli eksikliklerin tespiti
için kullanılabilmektedir. (MUD ve puanlandırma belgesinin ayrıntılı tanımı
için bakınız Doak, Doak, & Root, 1996.)

KANITA DAYALI MÜDAHALELERİ KULLANMA
Kanıta dayalı sağlığı geliştirme müdahaleleri; güncel bilimsel kanıtların,
klinik uzmanlık ve tecrübe ile bireylerin, ailelerin, kuruluşların ve toplumların
tercihlerinin bileştirilmesi sonucunda optimum bakımın sunulması olarak
kavramsallaştırılabilmektedir. Bunlar, uygulayıcılara eleştirel değerlendirme
sürecinden geçmiş ve bilimsel kanıtları klinik pratikle birleştirmiş müdahaleler
sunmaktadır. Kanıta dayalı sağlığı geliştirme müdahaleleri, müdahaleden yarar
sağlayacak hedef nüfusları ve müdahalenin hangi koşullar altında uygulanacağını
belirlemekte ve müdahalenin etkilerinden sorumlu değişim mekanizmalarına işaret
edebilmektedir. Müdahaleler farklı hastalıkları veya davranışları hedef alan çeşitli
test edilmiş stratejileri içerir. Kanıta dayalı müdahalelerin belirleyici bir özelliği, hem
müdahale içeriği (faaliyetler, müfredat, görevler) geliştirilirken hem de değerlendirme
yapılırken (ölçütler, sonuçlar) sağlık teorisinden (Tablo 3.10) yararlanılmasıdır.
Çeşitli sağlığı geliştirme müdahaleleri uygulanmış, değerlendirilmiş ve
etkili oldukları görülmüştür. Ulusal Tıp Kütüphanesi ve Ulusal Sağlık Enstitüleri
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tarafından oluşturulmuş ücretsiz Pubmed veritabanı kullanılarak (http://www.
pubmed.gov) yayınlanmış literatürdeki örneklere ulaşılabilmektedir. Arama yapmak
için ilgilendiğiniz sağlık davranışı ile ilgili anahtar kelimeleri kullanın.
Kanıta dayalı sağlığı geliştirme müdahaleleri için federal yönetim tarafından
geliştirilmiş olan iki önemli kaynak bulunmaktadır. İlki Ulusal Kanıta Dayalı
Program ve Uygulama Kayıt Sistemi’dir (NREPP); ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler
Bakanlığının Uyuşturucu Bağımlılığı ve Akıl Sağlığı Hizmetleri İdaresi (SAMHSA)
tarafından geliştirilmiş olup, halen işletilmektedir. NREPP (http://www.nrepp.samhsa.
gov) akıl hastalıkları ve uyuşturucu bağımlılığı ile ilişkili rahatsızlıkların önlenmesi
ve tedavisine yönelik müdahaleleri içeren ve arama yapılabilen bir veritabanıdır
(Şekil 5.1). NREPP, müdahale geliştiricilerin katılımda bulunmayı seçtikleri
gönüllü ve seçmeli bir sistem kullanmaktadır. Her zaman NREPP’e gönderilmeyen
bazı müdahaleler olacaktır ve gönderilen müdahalelerin tümü incelenmemektedir.
Ancak siteye sürekli yeni müdahale özetleri eklenmektedir. Kayıt sistemindeki
müdahalelerin sayısının zaman içerisinde büyük oranda artması beklenmektedir.
Kanıta dayalı sağlığı geliştirme müdahaleleri için ikinci federal kaynak olan
Araştırma ile Test Edilmiş Müdahale Programları (RTIPler), Ulusal Kanser Enstitüsü
tarafından geliştirilmiş olup ve halen işletilmektedir. RTIPler (http://rtips.cancer.gov/
rtips/index.do), Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin bir kaynağı olan ve geniş
müdahale kategorilerini sistematik araştırma incelemeleri aracılığıyla değerlendiren
Toplum Koruyucu Hizmetler Kılavuzuna (http://www.thecom munityguide.org/index.
html) bağlıdır. RTIPler, birey, grup ve kuruluşların erişebileceği ve kullanabileceği
güncel programlar ve ürünlerden oluşan bir veritabanıdır (Şekil 5.2).
Uygun Kanıta Dayalı Müdahaleleri Belirleme
NREPP veya RTIPler gibi web sitelerinden yararlanarak programınızda
kullanabileceğiniz müdahaleleri seçebilirsiniz. Sağlığı geliştirme programınıza
uygun kanıta dayalı müdahaleleri belirlerken aşağıdakileri dikkate alın:
•

Müdahale bağlamları. Belirli amaçlara ulaşmak için hangi kanıta dayalı
müdahalelerin en uygun olacağını düşünürken müdahalenin uygulanabileceği
çeşitli ortamları dikkate almanız gerekmektedir. Dikkate almanız gereken
ortamlar arasında evler, okullar, kiliseler, birinci basamak klinikleri, bakım
evleri, toplum merkezleri, erkek ve kız çocukları için kulüpler, okul sonrası
programları, ergenlere yönelik sosyal merkezler, spor kulüplerinin tesisleri,
gönüllülük merkezleri ve yaz döneminde çalışılan ortamlar bulunmaktadır.
Koruyucu müdahaleler, hedef nüfusun yaşadığı yerlerde veya diğer faaliyetlerde
bulunduğu yerlerde uygulanabilmektedir.

•

Sağlık endişesinin bulunduğu nüfuslar veya ortamların kapsama alınması.
En yaygın ve önemli riskler ile belirli sağlık sorunları ile ilgili meseleler
artık yayınlanmış ampirik veriler ile tespit edilebilmektedir; ancak halen hem
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ŞEKİL 5.1 Ulusal Kanıta Dayalı Program ve Uygulama Web
Sitesindeki Arama Sayfası

NREPP

SAMHSA’nın Ulusal Kanıta Dayalı
Program ve Uygulama Kayıt Sistemi

Ana Sayfa Hakkında
Müdahaleleri bul

Müdahale Bul

İnceleme Süreci

Gönderiler

Kaynaklar

? Yardım

Ana Sayfa> Müdahale Bul

Müdahaleleri Bul
NREPP veritabanında şu anda 163 müdahale bulunmaktadır. Arama yapın veya Hepsini Göster’e tıklayın.
Anahtar kelime veya cümlecik arayın

: : Ara : :

Konular
Birlikte görülen hastalıklar
Akıl sağlığının geliştirilmesi
Akıl sağlığı tedavi
Uyuşturucu bağımlılığı önleme
Uyuşturucu bağımlılığı tedavi
İlgi Alanları
ABD Sağlık ve
Beşeri Hizmetler
Bakanlığının
Uyuşturucu Bağımlılığı
&Akıl Sağlığı
Hizmetleri İdaresinin
programıdır

Alkol (örn, reşit olmayanlar, aşırı
alkol tüketenler)
Tüketici/aile tabanlı bakım
Ceza/Çocuk adaleti
Çevresel stratejiler
HIV/AIDS
Evsizlik
Yaşlı yetişkinler/yaşlanma
İntiharı önleme
Tütün/sigara içme
Şiddeti önleme
Değerlendirme-Çalışma Tasarımları
Deneysel
Yarı deneysel
Deney öncesi
Uygulama Geçmişi
Müdahale:
Uluslaraarası düzeyde uygulandı
Kopyalandı
Ulusal Sağlık Enstitülerinden (NIH)
kısmi/tam finansman aldı
Kamu/Özel Mülkiyet
Materyaller ve müdahale
bileşenleri:
Kamuya ait
Özel mülkiyet
Kamu ve özel karışımı

Çalışma Nüfusları
Yaş
0–5 (Erken çocukluk)
6–12 (Çocukluk)
13–17 (Ergenlik)
18–25 (Genç yetişkinlik)
26–55 (Yetişkinlik)
55+ (Yetişkinlik sonrası)
Irk/Etnik köken
Amerikan Kızılderili veya Alaskalı
Asyalı
Siyahi veya Afro Amerikan
Hispanik veya Latin
Hawai yerlisi veya diğer Pasifik
Adalı
Beyaz
Irk/Etnik köken belirtilmemiş
Non-U.S.-based population
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Ortamlar
Kent
Banliyö
Kırsal ve/veya sınır
Kabile
Yatarak tedavi
Bakımevi
Ayakta tedavi
Ev
Okul
İşyeri
Islahevi
Diğer toplum ortamları

İletişim

(RTIPler)

Meme kanseri taramasının geliştirilmesi
 Toplum tabanlı müdahaleler
 Hekim tabanlı müfredatlar

Rahim ağzı kanseri taramasının teşvik edilmesi
 Sosyal paylaşım programları
 Doğrudan posta yoluyla müdahaleler

Kolorektal kanser taramasının teşvik edilmesi
 Hekim tabanlı müdahale programları

Diyet/Beslenme
 Toplum tabanlı sosyal destek müdahaleleri
 Küçük grup eğitim müdahaleleri
 Meyve ve sebze davranış değiştirme programları

Bilgilendirilmiş Karar Verme
 Hastalara yönelik karar verme programları

Fiziksel Sağlık
 Fiziksel sağlığı geliştirme programları

Güneşten Korunma
 Güneşten korunma hakkında farkındalık programları

Sağ Kalma

Tütün Kontrolü
 Sigara içmeyi önleme programları
 Sigara bırakma programları
 Dumansız çevre kampanyaları

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Mevcut Program Başlıkları:

• Her programın özet bilgilerini ve fayda/doğruluk puanlarını inceleyebilirsiniz.
• Kendi programınıza uyarlamada kullanmak için materyalleri sipariş
edebilir veya indirebilirsiniz.
• Halka dağıtılan ürünlerin okunurluk puanlarını öğrenebilirsiniz.

• Araştırma ile test edilmiş müdahale programlarını ve ürünlerini bulabilirsiniz.

Bu web sitesini kullanarak:

RTIPler- İnsanlar İçin Bilimi Programlara Dönüştürme

Müdahale Programları

Araştırma ile Test Edilmiş
Genel Bilgiler

İrtibat

Kanser Kontrol Control P.L.A.N.E.T. Ana Sayfası

Sıkça Sorulan Sorular

Araştırma ile Test edilmiş müdahale Programları sayfamızda geribildirime açığız. Geribildirimde bulunmak veya
incelenmek üzere program göndermek için lütfen bizimle irtibata geçin. Kanser kontrol topluluğu için
bu sitenin gelişimine katkıda bulunduğunuz için teşekkürler.

Şimdi programınızın kaydını yaptırın ve RTIPler topluluğunun bir parçası olun.

• Faydalı Olanın Kullanılması: Araştırma ile test edilmiş bir müdahale programını yerel topluma nasıl
uyarlayacağınızı öğreten bir eğitici eğitimi kursudur.

Yeni Uyarlama Aracı:

 Düzenli olarak yeni programlar yayınlanmaktadır. Güncellemeleri takip ediniz.

• Tütün
- Ailevi Meslekler ((Yayınlanma Tarihi: Eylül 2009)

- Akıllıca Güneşe Çıkarma (GSS) (Yayınlanma Tarihi: Ağustos 2009)

• Güneşten Korunma
 - Amerikalı Postacılar arasında Güneşten Korunma (“SUNWISE Projesi”) (Yayınlanma Tarihi: Ekim 2009)

Yeni programlar:

Koruyucu Toplum Hizmetleri Klavuzu ortaklar ile işbirliği içerisinde mevcut tüm araştırmaların sistematik
incelemesini yaparak farklı müdahale türlerinin (bireysel programlara kıyasla) etkililiğini değerlendirmektedir.
Ardından Toplum Önleyici Hizmetler Görev Gücü sistematik inceleme bulgularını kullanarak uygulama,
politika ve gelecek araştırmalar için tavsiyelerde bulunmaktadır.
Aşağıdaki sembol ilgili Toplum Kılavuzu bulgularına bağlamaktadır:

RTIPler ve Araştırma İncelemeleri

RTIPler Ana Sayfa

ŞEKİL 5.2 Araştırma ile Test Edilmiş Müdahale Programları
(RTIPler) Web Sitesinin Ana Sayfası
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•

•

•

bilgi hem de uygun müdahaleler anlamında kapsamla ilgili önemli boşluklar
bulunmaktadır. Örneğin, anoreksi müdahalelerinin, rahatsızlığın en fazla
görüldüğü 15-24 yaş grubundaki bayanlar arasında etkili olduğu gösterilmesine
rağmen müdahalelerin uygulandığı ortamlar ve program dizaynları ergenlik
öncesi yaştaki bireylere uygun olmayabilmektedir. Kapsamlı bir araştırma
yapmanız ve hedef nüfusunuz için en uygun dizaynı bulmanız gerekmektedir.
Müdahalelerin hangi toplumlarda—ve hangi koşullar altında—etkili
olacağını bilme. Tüm faydalı müdahaleler için faydaların görüldüğü nüfusu
da olabildiğince fazla tanımanız gerekmektedir. Müdahalenin hangi ortamlarda
işe yaradığını bilmeniz önemlidir. En fazla desteklenen müdahaleler bile bazı
gruplar için faydalı olurken (yaş, toplumsal cinsiyet, sosyoekonomik durum veya
diğer demografik özelliklerle tanımlanan) diğer gruplara fayda sağlamamakta
ve bazı ortamlarda faydalı olurken diğerlerinde olmamaktadır. Müdahalenin
etkilerini azaltan faktörleri (nüfus grupları ve koşullar bakımından) anlamak,
çeşitli sağlığı geliştirme müdahalelerinin kime ve nasıl uygulanacağını anlamak
açısından önemlidir.
Irk, etnik köken ve kültürün rolü. Irk, etnik köken ve kültür faktörleri—
örneğin, bireyin kültüründen gelen normlar, inançlar ve değerler—hedef
nüfusu ve program sahasını etkilemektedir. Etkili bir müdahalenin ilgili
normlar, inançlar ve değerler ile uyumlu olması veya farklılıkları anlama, saygı
gösterme ve onlarla birlikte çalışma yetisini sergilemesi gerekmektedir. Sağlığı
geliştirme müdahalelerine verilen yanıtlar, katılımcıların etnik kökeni veya
kültürüne göre farklılık gösterebilmektedir.
Personelin yaratıcılığı, tecrübesi ve klinik uzmanlığı. Kanıta dayalı
müdahalelerin, müdahale elkitaplarında tanımlanan açık protokolleri
bulunmaktadır. Bu protokoller bir yandan önemli prensip ve kılavuz ilkeleri
ortaya koyarken diğer yandan arzu edilen müdahale sonuçlarına ulaşılması
için yapılan çalışmalarda büyük oranda esnekliğe ve personelin yaratıcılığı,
tecrübesi ve klinik uzmanlığının kullanımına izin verilebilmektedir. Bu
müdahalelerde, hedeflenen bireylerin ayırt edici özelliklerine uygun şekilde
bir araya getirilen belirli unsurlar gerçek faydalar sağlayabilmektedir. Örneğin,
sigarayı reddetme yönündeki özyeterliği güçlendirmek için yapılan rol oynama
faaliyeti değiştirilebilir ve başka bir müdahale programında bireyin araç
kullanırken arkadaşlarından emniyet kemeri takmalarını nasıl isteyeceğinin
anlatılması için kullanılabilir.

Uygunluk ve Adaptasyonu (Uyarlama) Dengeleme
Kanıta dayalı müdahalelerin genellikle müdahalenin uygulamasına veya
kullanımına yönelik belirli protokolleri olup bu protokoller, bir dizi ayrıntılı talimat,
materyaller ve personel gereksinimlerini içermektedir. Ayrıca personelin eğitimi ve
geliştirilmesinin yanı sıra belirli bir uygulama süreci de bulunmaktadır. Kanıta dayalı
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sağlığı geliştirme müdahalelerini geliştiren kişiler, bir yandan müdahalenin temel
unsurlarına en üst düzeyde uygunluğa olanak sağlamaya çalışırken diğer yandan hala
ortama özel ihtiyaçlara en üst seviyede adaptasyona izin vermektedir. Uygunluk,
bir sağlık müdahalesinin, söz konusu müdahalenin uygulanmasına ilişkin müfredat,
protokol veya kılavuzlara ne kadar uygun olduğunu tanımlamaktadır. Müdahalelerin
uygunluğu yüksekten düşüğe derecelendirilmektedir. Yüksek uygunluğa sahip
bir müdahale, müdahaleyi oluşturan kişilerin neredeyse tam olarak planladığı
şekilde uygulanan müdahaledir. Düşük uygunluğa sahip müdahale ise müdahaleyi
oluşturan kişilerin planladığından oldukça farklı şekilde uygulanan müdahaledir.
Adaptasyon, bir müdahalenin uygulama aşamasında hizmet sunumunun gereklerine
uygun olarak değiştirilme derecesini tanımlamaktadır. Görünüşte uygunluğun
antitezi olan adaptasyon, müdahale gereğinden fazla uyarlandığında ve başlangıçta
amaçlanan şekilde uygulanması artık mümkün olmadığında programın bütünlüğünü
bozabilmektedir. Bununla birlikte adaptasyon süreci sayesinde bir müdahalenin
belirli bir hedef grubun ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verir hale getirilmesi mümkündür.
Örneğin adaptasyon, müdahalenin kültürel duyarlılığını ve yeni ortama uygunluğunu
arttırabilmektedir.
Araştırmacılar, bir müdahalenin ciddi değişim bölgesine kadar değiştirilmesinin
kabul edilebilir olduğunu, bu noktadan sonra değiştirilmeye devam edilmesi halinde
bütünlük ve etkililiğinin tehlikeye düşeceğini belirtmektedir (Hall & Loucks, 1978).
Kanıta dayalı müdahaleler ile çalışırken, sağlığı geliştirme müdahalesi ile hedef nüfus
ve çevre arasındaki karmaşık, dinamik etkileşimin ince ayarının yapılabilmesi için
uygunluk ve adaptasyon arasında bir dengenin bulunması gerekmektedir. Schinke,
Brounstein ve Gardner (2002), uygunluk ve adaptasyonun dengelenmesine yardımcı
olacak aşağıdaki kılavuz ilkeleri tavsiye etmektedir:
1.

Müdahalenin arkasında yatan teoriyi öğrenin ve anlayın. Müdahalenin teorik
destekleri nelerdir? Müdahale hakkındaki yayınlanmış literatürü okumak
ve müdahaleyi geliştiren kişiler ile görüşmek, bu soruyu yanıtlamak için
kullanılabilecek iki stratejidir. Belirli bir müdahalenin misyonu, amaçları ve
hedeflerini anlamak, program personelinin, mevcut sağlığı geliştirme programı
paydaşlarını söz konusu müdahalenin belli bir çevrede onlar için faydası
hususunda ikna etmesine yardımcı olabilmektedir.

2.

Belirli bir saha veya ortam için uygunluk ve adaptasyon endişelerini
değerlendirin. Müdahalenin uygulanacağı hedef nüfus ve çevrenin ihtiyaçlarının
karşılanması için nasıl bir adaptasyon yapılması gerektiğine karar verin.

3.

Müdahaleyi geliştiren kişileri sürece dahil edin. Onlarla müdahaleyi oluştururken
neler düşündüklerini konuşun. Müdahaleyi benzer ortamlarda uygulamış diğer
diğer gruplar ile istişarede bulunmak da faydalı olabilmektedir.

4.

Sahadaki paydaşlar ile müdahalenin nerede uygulanacağını konuşun. Endişeleri
anlamak, destek oluşturmak ve başarılı bir uygulamaya yönelik girdiler
oluşturmak için uygunluk ve adaptasyon dengesine ilişkin düşüncelerinizi
tartışın.
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5.

Çekirdek bileşenleri analiz edin. Çekirdek bileşen analizi, müdahalenin
çekirdek içeriğinin listelenmesi ve ardından program personeli, katılımcılar ve
paydaşlar ile başarı için hangi bileşenlerin esas olduğunun ve hangilerinin yerel
koşullar ve ihtiyaçları karşılayacak şekilde değiştirilmeye uygun olduğunun
tartışılmasını içermektedir. Tablo 5.2’de ilkokullarda uyuşturucu bağımlılığını
önlemeye yönelik bir müdahalenin çekirdek bileşenler listesi ve uyarlanması
düşünülebilecek alanlar gösterilmektedir. Çekirdek bileşen analizi, müdahaleyi
geliştiren kişiler ile uygulayıcılar arasındaki boşluğu köprü olabilmektedir

6.

Bu girdilere dayalı olarak bir genel uygulama planı oluşturun. Müdahale
uygulanırken uygunluk ile adaptasyon arasındaki dengenin sağlanabileceği ve
ölçülebileceği bir stratejiyi plana dahil edin.

Yukarıdaki kılavuz ilkeler, müdahalenin konseptine uygunluğun muhafaza edildiği
ve aynı zamanda etkili bir sunum için gerekli değişikliklerin yapıldığı bir uygulama
süreci hakkında bilgi vermekte ve bu süreci kolaylaştırmaktadır.

TABLO 5.2

İlkokulda Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik bir
Müdahalenin Çekirdek Bileşen Analizi

Çekirdek Bileşen

Adaptasyon Yapılabilecek Alanların Tanımı

İçeriğin Odak
Noktası

Müdahale alkol ve tütün kullanımından kaçınılması için genel
yaşam becerilerine ve bazı belirli becerilere odaklanır. İçerik
alanı olarak marihuana eklemek düşünülebilir.

Modelleme ve
davranış provası

Eğitmen belirli senaryoları kullanarak yeni becerileri gösterir;
ardından katılımcı yeni beceriyi derste uygular. Öğrencilerin
oluşturduğu senaryolar düşünülebilir ve ilkokul son sınıf
ve ortaokul öğrencileri derslerde akran liderleri olarak
kullanılabilir.

Ev Ödevleri

Ödevler (örneğin, günlük tutma, bir beceriyi evde ebeveyn
veya başka kişiler ile pratik yapma) kavramları güçlendirir.

İşaret verme/
Yönlendirme

Eğitmen, öğrencileri yeni davranışı belirli bir durumda
kullanmaya yönlendirir. İlkokul son sınıf ve ortaokul öğrenci
akran liderlerinin öğrencileri okul faaliyetleri esnasında
(örneğin, öğle yemeğinde veya okul programlarından önce ve
sonra) yönlendirmesini sağlayabilirsiniz.

Kendi kendini izleme

Katılımcılar farkındalıklarını arttırmak ve istenen
davranışı zorunlu tutmak için davranışlarını kaydederler.
İnternet duyurularını ve tartışma panolarını kullanmayı
düşünebilirsiniz.
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ETKİLİ POLİTİKALAR VE PROSEDÜRLER GELİŞTİRME
Sağlığı geliştirme programları dış dünyadan kopuk olarak uygulanmamaktadır.
Uygulandıkları ortamın yapısı içerisinde faaliyet göstermektedir. Her ortamın (okul,
işyeri, hastane, toplum) kendi politikaları vardır—kişilerin hakları ve sorumlulukları
belirleyen ve kuruluşun paydaşlarını (örneğin, öğrenciler, çalışanlar, müşteriler veya
üyeler) göz önünde bulundurarak hak ve sorumluluklarını ayrıntılı olarak açıklayan
işletme kurallarıdır. Politikalar, sağlığı geliştirme programlarının bel kemiğidir.
Etkili politikalar, kuruluşun sağlık değerlerini ve önceliklerini açıkça ifade etmekte
ve ortam ve paydaşların özel gereksinimlerine ve ihtiyaçlarına göre uygun hale
getirilmektedir. Politikalara dayalı olarak prosedürler oluşturulmaktadır. Prosedürler
genellikle programın lojistiği ve program katılımcılarının alınması, tutulması ve
tanınması gibi günlük faaliyetlere ilişkin detaylar ele alınmaktadır.
Örnek 5.1’de gösterilen örnek dumansız işyeri politikası, New York Şehri Sağlık
Departmanı tarafından duyurulmuş ve teşvik edilmiştir; işletmeler ve kuruluşlar
kendi ortamlarında dumansız işyerlerinin kanuni bir gereklilik olduğunu açıkça
ifade etmesi ve ayrıca her kuruluşun politikaya ismini eklemek ve politikayı büro
malzemeleri arasında yer vermek suretiyle kişiselleştirerek hem politikayı hem de
dumansız ortamı desteklediğini göstermesi için kullanılmaktadır. Bu politikayı iyi bir
politika haline getiren özellikler netliği, yargılayıcı bir yaklaşımı olmaması, şikayet
alternatifleri bulunması ve politikanın desteklenmesi ve politika hakkındaki soruların
yanıtlanmasına yönelik kaynakların varlığıdır.
Sağlık politikalarının yazılı hale getirilmesi için birçok neden vardır:
•

Destekleyici bir sağlığı geliştirme ortamı oluşturmaktadır.

•

Yazılı bir politika kanuni olarak veya kuruluşun sigorta şirketi tarafından
gereklilik olabilmektedir.

•

Yasal inceleme yapılmasını mümkün kılmaktadır.

•

Kuruluşun çabalarına dair bir kayıt ve politikaya itiraz edilmesi halinde
referans noktası teşkil etmektedir. İşvereni; çalışanlar, aileler veya öğrencileri
gibi paydaşların belirli türlerdeki iddialarına karşı koruyabilmektedir.

•

Yazılı bir politikanın paydaşlara açıklanması daha kolaydır.

•

Politikanın kağıda dökülmesi paydaşların önemli politika bilgilerine
yoğunlaşmasına yardımcı olmaktadır.
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ÖRNEK 5.1

New York Şehri için Örnek Dumansız İşyeri Politikası
Amaç. Dumansız ortam politikası, New York Şehri Dumansız Hava Yasasına
(New York Şehri İdari Kanunu Başlık 17, Bölüm 5) ve New York Eyaleti Temiz
Kapalı Yer Havası Yasası’na (New York Eyaleti Halk Sağlığı Kanunu Madde 13-E)
uymak ve tüm çalışanları ve ziyaretçileri, kanser ve solunum yolu hastalıklarına
yol açtığı bilinen pasif içiciliğe karşı korumak için oluşturulmuştur. Aşağıda yer
alan politika, 30 Mart 2003 itibariyle tüm [şirket ismi] mekanlar için uygulanacaktır.
Dumansız Alanlar. Artık işyerindeki tüm alanlar istisnasız dumansızdır.
Tüm kapalı mekanlar ve birden fazla kişinin bulunduğu şirket araçları dahil olmak
üzere işyerinin hiçbir yerinde sigara içilmesine izin verilmemektedir. Özel kapalı
ofislerde, konferans ve toplantı odalarında, kafeteryalarda, öğle yemeği yenen
yemekhanelerde veya çalışanların dinlenme salonlarında sigara içilmesi yasaktır.
Uyarı Levhası Gereklilikleri. “Sigara İçilmez” levhaları tüm girişlere ve
duyuru panolarına, tuvaletlere, merdiven boşluklarına ve diğer önemli yerlere
asılmalıdır. Kapalı alanda kül tablasına izin verilmemektedir.
Uyum. Dumansız işyeri politikasına uyum tüm çalışanlar ve şirketi ziyaret
eden kişiler için herhangi bir istisna olmaksızın geçerlidir. Bu politikayı ihlal eden
çalışanlara disiplin işlemleri yapılacaktır. Sigara ile ilgili anlaşmazlıklar şirketin işle
ilgili diğer problemleri çözmek için uygulanan prosedürüne göre halledilmelidir.
Problem devam ederse çalışan [ilgili şirket departmanı ve şikâyetler için telefon
numarası] ile görüşebilir veya New York Şehir Sağlık ve Akıl Sağlığı Departmanının
şikâyet hattı olan 1-877-NYC-DOH7 (1-877-692-3647) numarasını arayarak veya
nyc.gov/health web adresini ziyaret ederek isim vermeden şikâyette bulunabilir.
DOHMH’nin uygulayıcı personeli sorunu çözmek için gerekeni yapacaktır.
Yasa, işverenlerin yasayı hatırlatan veya yasayı işyerinde uygulamak için
yönetimin yardımına başvuran çalışanlara karşı gelmesini yasaklamaktadır.
Sigarayı Bırakma Fırsatları. [Şirketin adı] sigara içen tüm çalışanlarını
sigarayı bırakmaya teşvik etmektedir. [Şirketin tıp departmanı veya işyerinde iyilik
hali programı sigarayı bırakmak isteyen çalışanlara çeşitli hizmetler sunmaktadır.]
Sigarayı bırakma ile ilgili bilgilere New York Sigarayı Bırakma Hattı olan 1-866 NY
QUITS (1-866-697-8487) numarasından ulaşılabilir.
Sorular. Dumansız işyeri politikası ile ilgili sorular [soruları yanıtlayacak şirket
departmanı veya telefon numarası] sorulmalıdır.
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Sağlığı Geliştirme Politikası Geliştirme
Politika geliştirme süreci, politikaların oluşturulması, yazılması, revize edilmesi ve
kabul edilmesi aşamalarına rehberlik etmektedir. Ayrıca sağlığı geliştirme amaçları
ve hedeflerinin arşivlenmesi için güncel olmayan politikaları belirleyebilmekte
ve politikadaki boşlukları tespit edebilmektedir. Sağlığı geliştirme politikasının
geliştirilmesi ve uygulanması süreci aşağıdaki gibidir:
1. Kuruluş liderleri ve paydaşların desteğini sağlama.
•

Liderler. Liderlere politikanın oluşturulması için mantıklı bir gerekçe
sunun. Politikanın maliyet etkililiğini ve yararlarını vurgulayan veriler
sağlayın. Temsilcilerin danışma komitesinde yer almasını isteyin.
• Paydaşlar. Paydaşlara sağlık endişeleri hakkında bilgi sağlayın (örneğin,
pasif içicilik, kardiyovasküler hastalık, kanser veya kişisel temizlik).
Politikaları belirleyecek danışma komitesinde görev yapmak üzere farklı
paydaş gruplarından temsilciler seçin. Birey, aile ve toplum düzeyindeki
faydaları vurgulayın.
2. Politika geliştirme sürecini işbirliği içerisinde yürütme.
•

Politika geliştirmek için bir danışma komitesi oluşturun. Bir kişiyi
komitenin başkanı olarak atayın. Komiteye ortamın (örneğin, okul, işyeri,
sağlık kuruluşu veya toplum) tüm kesimlerinden temsilcileri dahil edin.
• Politika seçeneklerini gözden geçirin.
• İhtiyaç değerlendirmesinin sonuçları ve bulgularını içeren sürece ilişkin
raporları dağıtın.
3. Politika içeriğini geliştirme.
•
•

Diğer benzer kuruluşlar veya devlet kurumlarından politika örnekleri bulun.
Belirlenen ortamda hastalıkları önleme veya sağlığı geliştirme için en uygun
politikayı hazırlayın. Kamunun yorumlarını ve paydaşların girdilerini
politikaya dahil edin.
4. Uygulama için hazırlanma.
•

Politika yürürlüğe girmeden önce politikadan etkilenecek kişilere bildirimde
bulunun. Kişileri bireysel olarak politikadan haberdar edin.
• Geçiş sürecinde sorular ve düzeltmeler için zaman ayırın ve bir acil durum
planını hazırda bulundurun.
5. Politikayı uygulama.
•
•

Şikayetler ile baş etmek için bir yöntemde içeren kapsamlı bir plan oluşturun
İcra politikasını işler hale getirin ve beklenmeyen sonuçlar veya sorunları
politikayı ve uygulama sürecini geliştirmek için öğrenme fırsatları olarak
değerlendirin.
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6. Paydaşları destekleme.
•

Örneğin; danışmanlık, koruyucu sağlık hizmetleri veya sosyal destek
sunarak paydaşları destekleyin.
• Politikayı uygulamaya devam edin.
7. Politikayı değerlendirme.
•

Politikayı ve etkililiğini düzenli olarak gözden geçirin. Politikayı
gözden geçirmeniz, politikayı en iyi nasıl uygulayabileceğinize ilişkin
geribildirimler sağlayacaktır.

Her kuruluş için en önemli görev, politikasının paydaşlar ve ortamın ihtiyaçlarını
karşılamasını sağlamaktır. Kanun veya yönetmeliklerin uygulanıp uygulanmadığına
bakılmaksızın politikalar kilit sağlık endişelerine odaklanmalıdır. Kuruluşlar, kilit
meselelere ilişkin içeriği, bilgilerin paydaşlara ulaşmasını en iyi şekilde sağlayacak
dil ve yapıyı kullanarak yazabilmekte (veya uyarlayabilir) ve düzenleyebilmektedir.
Kuruluşların her şeyi en baştan yapmasına gerek yoktur. Başka kuruluşlar ve
ortamlara ait bilgileri ödünç alabilmekte ve uyarlayabilmektedirler. Örneğin,
Uyuşturucusuz İşyeri Yasası yürürlüğe girdiğinden bu yana işverenlerin etkili
politikalar oluşturmalarına yardımcı olmak için birçok ulusal, bölgesel ve yerel
program uygulamaya konmuştur. Programlar, kuruluşların kendi ihtiyaçlarını
karşılamak üzere bireyselleştirebilecekleri ücretsiz veya ucuz bilgiler, teknik yardım
veya örnek politikalar sunmaktadır. Daha ayrıntılı bilgi için SAMHSA’nın İşyeri
Web sitesine ve Yardım Hattı bilgilerine http://workplace.samhsa.gov adresinden
ulaşabilirsiniz.
Etkili bir Politikanın Temel Unsurları
Bu kısımda sunulan etkili politika unsurları, şehir yönetimi ve küçük işletmelerde
uyuşturucusuz işyerlerini teşvik etmeye yönelik işyeri politikalarından alınmış
örneklerdir. Bununla birlikte unsurlar, çeşitli sağlık endişeleri, sorunları ve
meselelerine yönelik sağlığı geliştirme politikası geliştirmek için okullar, sağlık
kuruluşları ve toplum ortamlarına uyarlanabilir.
Niyet Bildirimi
Arka plan
•

Politika nasıl geliştirildi? (Örneğin, işgücünün farklı ve çok çeşitli kesimlerini
temsil eden sendika temsilcileri veya çalışanlar ile toplantılar yapılarak, aynı
endüstrideki diğer kuruluşlar ile istişare içerisinde bulunduktan sonra veya
kuruluşun hukuk müşaviri ile birlikte çalışılarak mı geliştirildi?)

Amaçlar
•

Kuruluşun uyması gereken uyuşturucusuz işyeri yasaları ve yönetmelikleri
(federal, eyalet düzeyinde veya yerel) nelerdir?
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Kuruluş diğer hangi amaçlara ulaşmayı hedefliyor? (Örneğin, kuruluş
uyuşturucu ile bağlantılı kazaları, hastalıkları veya devamsızlığı azaltmayı veya
ortadan kaldırmayı hedefliyor mu?)
Kuruluş işyerinde uyuşturucu kullanımı ve bağımlılığının önlenmesi ve
tedavi edilmesi meselesini, daha geniş bir hedef olan işçi sağlığı, güvenliği ve
verimliliğinin sağlanması hedefi bağlamında mı ele almak istiyor?

Tanımlar, Beklentiler ve Yasaklar
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Kuruluş madde bağımlılığını nasıl tanımlıyor?
Çalışanlardan beklenen davranışlar neler?
Yasaklanan maddeler ve davranışlar tam olarak hangileri?
Kimler politikanın kapsamında yer alıyor?
Politika ne zaman uygulanacak? (Örneğin, yalnızca mesai saatlerinde mi yoksa
mesai saatlerinde ve mesai saatleri dışında kuruluşun düzenlediği faaliyetlerde
mi?)
Politika nerede geçerli olacak? (Örneğin, sadece işçiler işyerinde görev
başındayken mi, işçiler işyeri dışında görev başındayken mi veya işçiler
işyerinde ve kuruluşa ait araçlarda görev dışındayken mi?)
Politikanın yürütülmesi ve uygulanmasından kim sorumlu?
Politika alkol veya diğer uyuşturucular için herhangi bir şekilde test yapılmasını
da içerecek mi?
Toplu iş sözleşmesine şartlarına tabi çalışanlar var mı, varsa sözleşmenin
şartları politikanın söz konusu çalışanlara uygulanmasını ve yürütülmesini
nasıl etkiliyor?

Uygulama Yaklaşımları
Yayma Stratejileri
•

Kuruluş, çalışanları politika hakkında nasıl eğitecek? (Örneğin, kuruluş amirleri
eğitebilir, politikayı yeni çalışanlara yönelik oryantasyon toplantılarında
tartışabilir veya çeşitli kanallardan—mesela çalışan elkitabında bir kısım
ayırarak, işyerlerinde çalışanların toplanma yerlerine posterler asarak veya
kuruluşun dahili ağında politika hakkında bilgi yayınlayarak—tüm çalışanları
bilgilendirebilir.)

Faydalar ve Güvenceler
•
•
•

Kuruluş, çalışanların politikaya uymasına nasıl yardımcı olacak?
Kuruluş, çalışanların gizliliğini nasıl koruyacak?
Kuruluş, uyuşturucu ile bağlantılı sorunları için yardım arayan çalışanlara nasıl
yardımcı olacak?
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•
•

Kuruluş, tedavi veya iyileşme dönemindeki çalışanlara nasıl yardımcı olacak?
Kuruluş, politikanın tüm yönlerinin tüm çalışanlar bakımından adil ve tutarlı
bir şekilde uygulanmasını nasıl sağlayacak?

Sonuçlar ve İtirazlar
•
•
•

Politikanın ihlal edilmesinin sonuçları neler?
Bir çalışanın politikayı ihlal edip etmediğinin belirlenmesinde kullanılacak
prosedürler neler?
Bir çalışanın politikayı ihlal ettiği yönündeki karara itiraz etme prosedürleri
neler?

Programları Destekleyen Etkili Prosedürler
Program prosedürleri; program politikaları, misyon, amaç, hedefler ve müdahalelere
bağlı olarak şekillenmektedir. Prosedürler, ortamdaki sağlık kaygısına çözüm
arayarak ve katılımcıların alınması, tutulması ve tanınması gibi programın günlük
operasyonu ve lojistikle ilgili konularda temel teşkil ederek sağlığı geliştirme
programını desteklemektedir. Net, kısa ve öz, kültürel olarak uygun ve duyarlı
prosedürleri bulunmayan programlar başarısızlığa mahkumdur. Program prosedürleri
standart işletim prosedürleri adı verilen bir belgeye yazılmakta ve paylaşılmaktadır.
Program geliştikçe ve büyüdükçe standart işletim prosedürleri de gelişmektedir.
Sağlığı geliştirme programının planlama aşamasında program katılımcılarının
alınması, tutulması ve tanınmasına ilişkin prosedürleri hazırlayın. Kimin programa
katılabileceği (örneğin, çalışanlar, aile fertleri, öğrenciler, öğretim üyeleri); katılma
izinleri (örneğin, sigortadan, tıp personelinden, amirden, ebeveynden alınan izin);
tüm lojistikle ilgili konular da dâhil olmak üzere programın bileşenleri (zaman, yer,
maliyetler, süre, faaliyetler, beklenen katılım düzeyleri, devamlılık); sağlık faydaları,
sağlık riskleri ve herhangi bir teşvik hususunda net ve tutarlı olmak önemlidir.
Katılımcı düzeyindeki prosedürleri planlarken, kişilerin programlara neden katıldığı
ve neden katılmadığına ilişkin başlıca nedenleri düşünmek önemlidir. Üçüncü
Bölümde değinilen sağlık teorileri ve modelleri özellikle programa katılımla ilgili
hususların anlaşılmasına yöneliktir. Sağlık inanç modeli kapsamında kişinin bir sağlık
sorununa yatkınlığına ilişkin algısı, sağlık sorununun algılanan şiddeti, algılanan
faydalar ve programa katılımın önündeki engellere ilişkin algı, harekete geçiriciler ve
hedef nüfusun programa katılma ve sağlıkla ilişkili davranışı değiştirme konusundaki
özyeterliği; kişilerin programa alınması, tutulması ve tanınmasına yönelik
prosedürler geliştirilirken dikkate alınabilir. Benzer şekilde, değişimin transteorik
model aşamaları, bir ortamdaki hedef nüfus içerisinde farklı birey gruplarının ayırt
edilmesine (örneğin, kişileri belirli bir sağlık endişesi bağlamında davranış değişimi
aşamasına göre gruplandırma) yardımcı olacak bir çerçeve sunabilmektedir. Sosyal
pazarlama ve yeniliklerin yayılması modeli ise prosedürlerin uygulamaya konması
ve yayılması sürecine rehberlik edecek çerçeveler sunmaktadır.
Ayrıca prosedürler ile bağlantılı olarak etkili bir sağlık iletişiminin kurulmasına
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(Sekizinci Bölüm) da önem verilmelidir.
Prosedürler ortamın havasını (Bölüm Dört) şekillendirmektedir. Prosedürler
programın kamuya bakan yüzüdür. Etkili ortam düzeyindeki prosedürlere örnek
olarak, ebeveynlerin kendi çocuklarının öğrenme süreci ve sağlığına katkıda
bulunması amacıyla aile dostu okulların oluşturulmasına yönelik okul prosedürleri
verilebilir. Aile dostu bir okul havasının oluşturulması gerilimi azaltmakta ve
öğrencilerin öğrenme ve sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere okullar ve ailelerin
ortaklık ve işbirliği içerisinde çalışması için fırsat yaratmaktadır. Ebeveynler,
öğretmenler, rehber öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları ve okul müdürleri, yapılan
görüşmelerde öğrenme ve sağlığı geliştirecek iyi okul ve aile ilişkilerinin kurulması
çabalarını destekleyen nitelikteki prosedürlerin uygulanmasını önermişlerdir.
(Fertman, 2004):
•

•

•

•

•

•

Esnek ve yaratıcı olun. Personeli, ebeveynler ile ilişki kurmak ve onlarla
anlamlı sohbetler ve faaliyetlerde bulunmak için zaman ayırmaya teşvik
eden prosedürlere odaklanın. Ebeveynler ile görüşülen ve telefonda
konuşulan saatlerin esnek hale getirilmesi veya ebeveynler ve aile fertleri
okula geldiğinde önceden planlanmamış olsa bile geribildirimlerine
başvurulması güvenin oluşturulmasına ve dostça ilişkilerin kurulmasına
yardımcı olmaktadır.
Ailelerin ihtiyaçlarını değerlendirin ve onlara saygı duyun. Ailelerin
ihtiyaçlarının sürekli olarak değerlendirilmesini destekleyen prosedürler
geliştirin. Aileler ile bireysel olarak ve küçük gruplar halinde ihtiyaçları ve
amaçları hakkında düzenli olarak görüşmeye odaklanın.
Ailelere kaynak sağlayın. Ailelerin ve ebeveynlerin okulda kendilerini
rahat hissetmelerini sağlayın. Aile fertleri okula geldiğinde onlara içecek
ve atıştırmalık ikram edilmesi gibi basit prosedürler işe yaramaktadır.
Aile geribildirim döngüsü oluşturun. Ebeveynler, aile fertleri ve
öğrencilere doğrudan sağlık endişeleri ve ihtiyaçları hakkında sorular
sormak için prosedürler oluşturun. Okul temelli toplum sağlığı hizmeti
sağlayıcılarından ailelerin okul sağlık hizmetlerinden memnuniyetlerini
değerlendirmelerini isteyin. Okul temelli toplum sağlığı hizmeti sağlayıcıları
ile birlikte hizmetlerin nasıl iyileştirileceği ve hizmet boşluklarının nasıl
giderileceği hakkında geribildirim ve beyin fırtınası oturumları yapmaya
yönelik bir prosedür oluşturun.
Sağlık hakkında açık ve tutarlı mesajlar verin. Öğrenciler, ebeveynler
ve aile fertleri ile iletişim kurarak şu mesajları vermek için bir prosedür
oluşturun: (1) her çocuğun sağlığı önemlidir; (2) birçok çocuğun sağlık
sorunları vardır; (3) bazı sorunlar gerçektir ve acı verir ve ciddi olabilir;
(4) sağlık sorunları fark edilebilir ve tedavi edilebilir; (5) birlikte çalışmak,
aileler ve toplumları önemsemek işe yarayabilir.
Samimi, kültürel yetkinliğe sahip bir okul oluşturun. Personel eğitimi,
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sosyal paylaşma, kültürel çeşitliliğe sahip personel, toplum içinden seçilen
toplum irtibat noktaları ve öğrenci nüfusunun çeşitliliğine saygı göstermeye
odaklanan prosedürler oluşturun.

PROGRAM UYGULAMASINA GEÇİŞ
Program personeli, paydaşlar ve katılımcılar programın misyonu, amaçları, hedefleri,
müdahaleler, sonuçlar, politikalar ve prosedürlere karar verdikten sonra program
uygulamaya konmaktadır. Program uygulaması bir süreçtir, bir eylem değildir.
Zaman içerisinde meydana gelmektedir (belki birkaç yıl sürebilir). Uygulama
tek seferde meydana gelmeyecek ve muhtemelen, en azından başlarda, sorunsuz
ilerlemeyecektir. En etkili sağlığı geliştirme programlarında, personel, paydaşlar
ve katılımcılar programın zaman içerisinde uygulandıkça nasıl değiştiğinin ve
geliştiğinin bilincindedir. Fixsen, Naoom, Blase, Friedman ve Wallace’a (2005) göre
program uygulaması altı aşamadan oluşmaktadır:
1.

Araştırma ve kabul etme, program planlamasıdır; ihtiyaç değerlendirmelerini
ve programın misyonu, amaçları, hedefleri, müdahaleler, sonuçlar, politikalar ve
prosedürler hakkındaki program kararlarını kapsamaktadır. Programın ortamda
kabul görmesinin ve desteklenmesinin sağlanması bu aşamada yer almaktadır.

2.

Program kurulumu, programın başlatılması için gerekli yapısal desteklere
odaklanmaktadır. Kapasite değerlendirme (Dördüncü Bölümde tartışılmaktadır)
program kurulumunun temelini oluşturmaktadır. Kapasite değerlendirme;
finansman akışı, insan kaynakları stratejileri ve destekleyici politikanın
varlığının sağlanması ile sevk mekanizmalarının, raporlama çerçevelerinin ve
sonuç beklentilerinin oluşturulmasını kapsamaktadır. Mevcut personelin yeniden
eğitilmesi, yeni personelin alınması ve eğitilmesi, uygun alanın sağlanması veya
gereken teknolojik araçların alınması (örneğin, cep telefonları veya bilgisayarlar)
için ek kaynaklara ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu faaliyetler ve faaliyetlerden
kaynaklanan başlangıç maliyetleri tüm ortamlarda (örneğin, okul, işyeri, sağlık
kuruluşu veya toplum) yeni bir programın uygulamaya konması için atılması
gereken ilk adımlardır.

3.

İlk Uygulama, programın ortamdaki hedef nüfus ile birlikte ilk kez uygulamaya
başlanması anlamına gelmektedir. Ne kadar planlama ve tartışma yapılırsa
yapılsın program personelinin program katılımcıları ile programı yürütürken
karşılaştığı karmaşıklıkların hepsinin çözülmesi mümkün değildir; program
uygulamaya konulup üzerinden bir miktar zaman geçene kadar çok fazla
bilinmeyen olacaktır. İlk uygulama esnasında değişim korkusu, durgunluk ve
durumun maliyetinin etkili gücü, programın başlamak için mücadele verdiği ve
programı uygulama kararına duyulan güvenin gözden geçirildiği bir zamanda
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tabiatı gereği yeni bir şeyi uygulamaya koymanın zorlu ve karmaşık işi ile
birleşmektedir. Bu ilk tecrübeden ve özellikle de ortaya çıkan beklenmeyen
sonuçlardan (hem iyi hem de kötü sonuçlar) ders alınması hedef nüfusun
ihtiyaçlarının karşılanması için önemlidir. Sürprizler ve zorluklar programın
gidişatını değiştirse de programın kişilerin sağlık ihtiyaçlarını karşılama işini
rayından çıkarmayacağı umulmaktadır. Birçok programın gücü, ilk uygulama
aşamasında program katılımcılarının ihtiyaçları hakkında neler öğrenildiğine,
kritik personelin becerilerine, program politikaları ve prosedürlerine ve program
müdahaleleri ile katılımcıların ihtiyaçlarının uyumuna dayalı olabilmektedir.
4.

Tam operasyon, programın tam personel ve tam müşteri yükü ile çalıştığı ve
iş yapmanın tüm gerçeklerinin yeni uygulamaya konulan programı etkilediği
zaman meydana gelmektedir. Uygulanan programın tam randımanla çalışmaya
başlaması; katılımcıların kararlaştırılan kabul veya ret kriterlerine göre alınması,
uygulayıcıların yetkinlik ve becerileriyle kanıta dayalı uygulama veya programı
yürütmesi, yöneticilerin ve idarecilerin yeni uygulamaları desteklemesi ve
kolaylaştırması ve ortamın programın varlığına adapte olması anlamına
gelmektedir. Zaman içerisinde program kabul gören bir uygulama halini almakta
ve programın ortamda “olağan” hale gelmesi süreci başlamaktadır (Örneğin
bakınız Faggin, 1985). Bu aşamada program personeli becerilerini geliştirdikçe
ve yeni prosedürler ve süreçler rutin halini aldıkça beklenen faydalar gerçeğe
dönmektedir.

5.

Yenilikçilik, zaman içerisinde personel, paydaşlar ve katılımcılar belirli bir
ortamdaki hedef nüfus üzerinde neyin etkili olduğunu anladıklarında meydana
gelmektedir. Personel değişiklikleri, değerlendirmelerde alınan geribildirimler
ve yeni koşullar programın düzeltilmesi ve kapsamının genişletilmesi için
fırsatlardır. Programın kültürel yetkinliğinin sağlanması programda yeniliğin
önemli bir parçasıdır.

6.

Sürdürülebilirlik, uzun vadeli program uygulaması ile ilgilidir. Becerikli
uygulayıcılar ve diğer iyi eğitimli personel programdan ayrıldığında onların
yerine yeni becerikli uygulayıcılar ve iyi eğitimli personelin alınması gereklidir.
Liderler, finansman akışları ve program gereksinimleri değişikliğe uğramaktadır.
Yeni sosyal sorunlar ortaya çıkmakta; ortaklar gelmekte ve gitmektedir. Dış
sistemler sıklıkla değişmekte; siyasi ittifaklar geçici olmakta ve önderler başka
amaçlara yönelmektedir. Tüm bu değişikliklere rağmen program personeli,
paydaşlar ve katılımcılar programın işlevsel bileşenlerini kaybetmeden veya
programın gerekli finansal destek ve paydaş desteğinden yoksun kalarak
tükenmesine izin vermeden kendilerini yeni duruma adapte etmektedirler. Bu
aşamadaki amaç, değişen bir çevre içerisinde uygulama sahasının uzun vadede
ayakta kalmasını ve etkililiğini sürdürmesini sağlamaktır.
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ÖZET
Sağlığı geliştirme programının planlanması için programın neye ulaşmak istediğini
ve nasıl ulaşabileceğini bilen personel, paydaşlar ve katılımcılara gereksinim
duyulmaktadır. Planlamanın bir parçası olarak programın misyon bildirimi hakkında
kararlar alınmakta ve programın amaçları ve hedefleri belirlenmektedir.Program
hedefleri doğrultusunda ilerlenmesi mevcut müdahalelerin kullanılması, yeni
müdahalelerin oluşturulması veya müdahalelerin adapte edilmesi ve değiştirilmesine
yönelik sorulara cevap aranmaktadır. Sağlığı geliştirme programlarında sağlık
teorilerini temel alan kanıta dayalı müdahaleler gitgide daha fazla kullanılmakta
ve programın amaç ve hedeflerine ulaşma başarısının en üst düzeye çıkarılması
için belirli bir ortamdaki belirli ihtiyaçları karşılamaya yönelik adaptasyon ile
müdahelenin temel işlevlerine uygunluk arasındaki denge gözetilmektedir. Programın
hedef nüfustaki sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırması için müdahalelerin kültürel
duyarlılığı ve kültürel olarak uygunluğu, planlama sürecinin bu noktasında dikkate
alınması gereken kritik hususlardır.
Başarılı bir program için yapılan planlamanın diğer bir parçası ise politikaların;
ortamın, personelin, paydaşların ve katılımcıların özel gerek ve ihtiyaçlarına göre
ayarlayarak kuruluşun ve toplumun sağlık değerleri ve önceliklerini net olarak ifade
edecek şekilde gözden geçirilmesi, oluşturulması veya düzeltilmesidir. Prosedürler,
saha içindeki sağlık endişelerine çözüm arayarak ve programın günlük operasyon ve
lojistiğine temel teşkil ederek programı desteklemektedir.
Misyon, amaçlar, hedefler, müdahaleler, politikalar ve prosedürler hakkında tüm
kararlar alındıktan sonra personel programın uygulanmasına geçebilmektedir.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Üçüncü Bölümdeki sağlık teorilerini gözden geçirin (Tablo 3.10). Bir teori seçin
ve teorinin programın amaçları, hedefleri ve müdahaleler üzerindeki potansiyel
etkisini tartışın. Teori, planlama sürecinde hangi politikaların ve prosedürlerin
vurgulanacağını nasıl etkileyebilir? Teorileri karşılaştırın ve aralarındaki
farkları bulun. Teoriler sağlığı geliştirme programının planlamasındaki karar
verme sürecini anlamanıza ne şekilde yardımcı oluyor?

2.

Sağlığı geliştirme programı planlanmasında misyon bildirimi, amaçlar ve
hedefler arasındaki başlıca farkları belirleyin. Bu bildirimlerin arasındaki ilişki
nedir?

3.

Program hedeflerinin yazılması ile ilgili SMART yaklaşımını duydunuz mu?
SMART kısaltmasının açılımı nedir? SMART yaklaşımını kullanarak 3 N 1 K
kuralına göre net bir hedef beyanı yazın.
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4.

Sizce program hedeflerine ulaşmak için farklı müdahale türleri arasında seçim
yapılması sürecindeki kilit faktörler nelerdir? Genel koruyucu müdahaleler,
seçici koruyucu müdahaleler ve belirli koruyucu müdahaleler arasındaki farklar
nelerdir?

5.

Yüksekokul öğrencileri arasında HIV/AIDS’in önlenmesine yönelik bir sağlığı
geliştirme müdahalesi tasarlamanın sürecindeki kritik bileşenleri açıklayın.
Hangi teori, yöntem ve materyalleri seçersiniz? Hangi web sitesinden kanıta
dayalı programlara ulaşabilirsiniz? Materyalleri internetten aldığınızda bunların
uygunluğuna nasıl karar verirsiniz?

6.

Uyuşturucusuz kampüs için politika geliştirme süreci nasıl olmalıdır? Liderler,
paydaşlar ve uygulayıcı kim olabilir? Örnek politikaları nereden bulabilirsiniz?
Politika geliştirirken hangi unsurları dikkate almanız gerekir?

7.

Reading, Pennsylvania’daki bir işletmenin 450 çalışanının fiziksel aktivite
düzeylerini arttırmaya yönelik bir program planlamak, uygulamak ve
değerlendirmek üzere işe alındınız. Çalışanların üçte biri Latin kökenli, dörtte
biri ise Afro Amerikan. Çalışanlara farklı yerlerde ve zamanlarda çeşitli fiziksel
aktivitelerin (örneğin, yürüyüş, aerobik, bisiklet sürme ve yoga) sunulması
planlanıyor. Değişimin transteorik modeli, aşamaları ve sağlık inanç modelini
kullanarak, çalışanların katılımı ile ilgili olası meseleleri açıklamak ve kişilerce
anlaşılmasını sağlamak için bir soru seti hazırlayın ve çalışanların sağlık
inançlarını değerlendirmeye yönelik sorular önerin. Çalışanların yanıtlarının
programa katılımcıların alınması sürecinde nasıl kullanılabileceğini açıklayın.

ANAHTAR TERİMLER
Adaptasyon
Amaç
Araştırma ile Test Edilmiş
Programlar (RTIPler)
Belirli koruyucu
müdahaleler
Ciddi değişim bölgesi

Kanıta dayalı
müdahaleler
Misyon
Müdahale
Politikalar
Program prosedürleri

Eylem hedefleri

Sağlığı geliştirme
politikaları

Genel koruyucu
müdahaleler

Seçici koruyucu
müdahaleler

Hedefler

SMART

Sonuç hedefleri
Standart işletim prosedürleri
Süreç hedefleri
Tıp Enstitüsü’nün önleyici
müdahale modeli
Ulusal Kanıta Dayalı
Program ve Uygulama
Kayıt Sistemi (NREPP)
Uygulama aşamaları
Uygunluk
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ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Eylem planları, mantık modelleri ve zaman çizelgelerini karşılaştırma ve bunların
program uygulamasındaki kullanımı tanımlama
n Çeşitli paydaşlar ile etkili olarak çalışmak için gerekli becerilere, isteğe ve yeteneğe
sahip program personelini işe alma, istihdam etme ve işte tutma yaklaşımlarını
tartışma
n Boş program personeli pozisyonları için yüksek nitelikli adayları çekecek ilan
verme yöntemleri önerme
n Programlarda sağlam mali yönetimin sağlanması için gelir ve giderler arasındaki
ilişkiyi tanımlama
n Program personelinin rolünü, haklarını ve program fon sağlayıcılarına karşı
sorumluluklarını tanımlama
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TKİLİ PLANLAMA, kanıta dayalı, yenilikçi ve alandaki umut vadeden
uygulamalardan haberdar; sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldıran ve başarıyı
hak edecek kadar -en azından kağıt üzerinde- iyi organize edilmiş bir program
dizaynını mümkün kılmaktadır.
Bu bölümde ve Üçüncü Kısımdaki diğer bölümlerde (Yedinci, Sekizinci ve
Dokuzuncu Bölümlerde) tasarım ve sonuçlar arasındaki önemli bağlantı rolünü
üstlenen ‘uygulama’ ya dikkat çekilmektedir. Üçüncü Kısımdaki bölümlerde,
Üçüncü Bölümde değinilen sağlığın geliştirilmesi teorileri ve modelleri (Tablo
3.12) kullanılarak sağlığın geliştirilmesi programının oluşturulması, uygulanması ve
sürdürülmesi sürecinde yeni bir aşamaya odaklanılmaktadır. PRECEDE-PROCEED
modeline göre bu bölümler beşinci aşama olan uygulamaya odaklanmaktadır.
Uygulama, zaman içerisinde oluşan bir süreçtir; belirli bir anda meydana gelen bir
olay/eylem değildir. Bu bölüm, eylem planlarının; programın planlanan amaçları,
hedefleri ve müdahaleleri ile programın planlanan şekilde ilerlemesi için arka
planda yapılması gerekecek faaliyetler çerçevesinde personele ve paydaşlara
rehberlik etmesinin önemi ile başlamaktadır. Mantık modelleri ve Gantt şemalarını
da içeren ve kuruluşun program tasarımından gerçek uygulamaya geçmesine
yardımcı olacak çeşitli pratik uygulama araçları açıklanmaktadır. Ardından program
personelinin ve paydaşların, eylem planlarının takip edilmesindeki rolü ve personelin
alınması, eğitilmesi, yönetilmesi ve değerlendirilmesine yönelik pratik stratejiler
tartışılmaktadır. Bölümün sonunda program boyunca ihtiyaç duyulacak kaynakların
varlığını sağlayan bütçeleme ve mali yönetim konusu tartışılmaktadır.

PROGRAM PLANLAMASINDAN EYLEM PLANLAMASINA
Program hedefleri yazıldıktan, arzu edilen sonuçlar belirlendikten ve müdahaleler
planlandıktan sonra ne yapılmalıdır? Şimdi amaçlara ulaşmak için titizlikle planlanan
programın, personel ve paydaşların planladığı şekilde uygulanması gerekmektedir. Bu
önemli aşamada personel ve paydaşlar program planlamasından eylem planlamasına
geçmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi sürecindeki önemli adımlardan biri, pratik ve spesifik
eylem planlarının oluşturulmasıdır. Bu pratik belgeler, program amaçları, hedefleri
ve müdahalelere dayalı olarak hazırlanmaktadır. İyi bir eylem planı, programın
nasıl ilerlemesi gerektiğine dair bir özet niteliğindedir. Plan, yapılacak faaliyetler
ile arzu edilen sonuçlar arasındaki bağlantıyı kurmaktadır. Oluşturulan eylem
planı, personelin ilerlemeyi izlemesine, değişikliklere adapte olmasına ve program
ilerledikçe belgenin izlenebilirliğine yardımcı olmaktadır. Eylem planı neyin
planlandığını gösterdiğinden, süreç değerlendirmede — programın uygulama süreci
ve sürecin sonuçlar üzerindeki etkisine ilişkin sürekli inceleme—kilit bir belge
görevi görebilmektedir. Program değerlendirmenin önemli bir parçası olan süreç
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değerlendirme Onuncu Bölümde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.
Örnek 6.1’de her bir müdahalenin amacına ulaşması için gerekli adımların
atılmasını ve müdahale için bir personelin belirli bir tarihe kadar görevlendirilmesini
sağlayan eylem planına amaçların, hedeflerin, müdahalelerin ve faaliyetlerin nasıl
yazılacağına ilişkin kısaltılmış bir örnek gösterilmektedir. Örnek 6.1’de, okulun
amaçlarından biri, sağlıklı kilo aralığında bulunan öğrenci sayısının, öğrenciler
okulda üst sınıflara geçtikçe korunmasıdır. Diğer bir amaç ise aşırı kilolu olan
veya aşırı kilolu olma riski bulunan öğrenci sayısının azaltılmasıdır. Bahsedilen iki
amaca yönelik beş hedef bulunmaktadır. 2. ve 3. hedeflere ulaşılması için benzer bir
strateji uygulanması gerekmektedir: iyileştirilmiş veya geliştirilmiş bir beden eğitimi
programı. Ayrıca beden eğitimi derslerinde çocukların şiddetli fiziksel aktiviteye
ayırdıkları zamanın arttırıldığı bir beden eğitimi programı 1. hedef için de yararlı
olacaktır. Ek olarak 1. Hedefe yönelik planın kapsamında “zihin molaları” olarak
sınıfta fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine ilişkin bir müdahale bulunmaktadır.
Bu müdahale, sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen ve öğrencilerin aktif
olarak aerobik, kas güçlendirme veya esneklik egzersizleri yaptığı dakika sayısının
arttırılmasına yönelik bir müdahaledir. (Kısaltılmış eylem planında yalnızca 1.
hedefin [sınıf içi molaların verilmesi] ilk müdahalesi kapsamındaki faaliyetler yer
almaktadır.)
Devam eden kısımlarda planlamadan uygulamaya geçiş için iki faydalı araç -bir
mantık modeli ve bir Gantt şeması- daha açıklanacaktır. Mantık modeli, program
unsurları arasındaki ilişkilerin paydaşlara, potansiyel ortaklara ve hedef nüfusa
anlatılmasına yardımcı olmaktadır (Erwin ve ark, 2003; McKenzie, Neiger, &
Smeltzer, 2005). Gantt şemaları, program unsurlarının tek bakışta anlaşılabilen bir
formatta belirli bir zaman çizelgesine yerleştirilmesine yardımcı olarak personelin
ve paydaşların programı daha iyi yönetebilmesini mümkün kılmaktadır (Timmreck,
2003). Eylem planı da faaliyetlerin ne zaman gerçekleştirileceğine ilişkin bilgi
içermektedir; ancak Gantt şeması, aynı bilgileri en kullanışlı formatta sunmaktadır.
Hem mantık modelleri hem de Gantt şemaları, programın gelişimi ve büyümesinin
yansıtılabilmesi için düzenli aralıklarla revize edilebilen ve güncellenebilen dinamik
araçlardır.

BİR MANTIK MODELİ HAZIRLAMA
İsminden de anlaşılacağı üzere mantık modeli, planlanan girişimin altında yatan
mantığın görsel bir tasviridir. Programın kaynakları (girdiler), planlanan faaliyetler
(çıktılar) ve sonuçta beklenen değişimler (sonuçlar) arasındaki ilişkiyi göstermektedir.
Mantık modelleri farklı şekiller alabilmektedir; ancak hepsi yapılacak eylemler ile
öngörülen sonuçlar arasındaki varsayılan ilişkilerin basit grafiksel bir açıklamasını
sunmak üzere tasarlanmaktadır. Şekil 6.1’de mantık modelinin nasıl oluşturulacağı
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ÖRNEK 6.1

Stratejileri Uygulamak için Gerekli Faaliyetleri Belgelendiren
Bir Eylem Planı Oluşturma
Amaç: Adams İlçesi ortaokullarında aşırı kilolu olan ve aşırı kilolu olma riski bulunan
öğrencilerin sayısı azaltılırken boy ve yaşlarına oranla doğru kiloya sahip öğrencilerin
sayısının korunması.
Hedef 1. Günde altmış dakika süreyle fiziksel aktivitede bulunan öğrencilerin sayısını
öğretim yılının sonuna kadar yüzde 30’dan yüzde 55’e yükseltmek.
Hedef 2. FITNESS PROGRAMI'nın tüm bileşenlerinde Sağlıklı Fitnes Aralığında yer alan
öğrencilerin sayısını öğretim yılının sonuna kadar yüzde 15’ten yüzde 30’a yükseltmek.
Hedef 3. Fitnes bileşenlerini belirleyebilen ve tanımlayabilen öğrencilerin sayısını öğretim
yılının sonuna kadar yüzde 65’ten yüzde 85’ yükseltmek.
Hedef 4. Her gün beş meyve ve sebze yemeyi seçen öğrencilerin sayısını öğretim yılının
sonuna kadar yüzde 15’ten yüzde 35’e yükseltmek.
Hedef 5. Her gün fazla yağlı, fazla tuzlu ve düşük besleyiciliğe sahip yiyecekler tüketen
öğrencilerin sayısını öğretim yılının sonuna kadar yüzde 80’den yüzde 65’e düşürmek.
Müdahaleler
(Bu spesifik hedefe
ulaşılmasını
kolaylaştıracak olan
nedir?)

Faaliyetler

Personel

(Müdahale stratejisinin
uygulanmasına
yönelik eylem adımları
nelerdir?)

(Her bir eylem
adımının atıldığını
kim kontrol
edecektir?)

Süre
(Eylem adımının
hangi tarihe kadar
atılmış olması
gerekmektedir?)

1. Hedef için
Müdahaleler:
1.1.1. İlkokul
1.1. Akademik
başarıyı geliştirmek ve öğretmenlerinin mesleki
günlük fiziksel aktiviteyi gelişimini sağlama.

1.1.1. Proje
yöneticisi

1.1.1. 30 Ocak

gösterilmektedir. Mantık modeli soldan sağa okunmaktadır. Her sütun bir sonrakine
bağlanarak, bir sütunda gösterileni başarmanın kendinden bir önceki sütuna bağlı
olduğuna işaret etmektedir. Böylece mantık modeli, program ilerledikçe neler
olacağına dair planlayıcıların varsayımlarını göstermektedir. Ayrıca program
ilerledikçe personel ve paydaşların baştaki varsayımlardan sapmalar olup olmadığını
izlemelerini ve bu değişimlerin program sonuçları üzerindeki etkisini analiz etmelerini
sağlamaktadır. Mantık modelleri program personeli ve paydaşları için faydalıdır;
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yükseltmek için sınıf
içinde fiziksel aktivite
molaları verilmesini
teşvik eden kanıta
dayalı fiziksel aktivite
programı satın alma.

1.1.2. İhtiyaç duyulan
kaynakları belirleme ve
güvence altına alma.

1.1.2. Projenin
idari asistanı

1.1.2. 30 Ocak

1.1.3. Mesleki gelişimi
sağlama.

1.1.3. Proje
yöneticisi

1.1.3. 10 Şubat

1.1.4. Altıncı
sınıf ekibi

1.1.4. 1 Mart

1.1.5. Yedinci
sınıf ekibi

1.1.5. 15 Mart

1.1.6. Proje
yöneticisi

1.1.6. 15 Mart

1.1.7. Proje
değerlendiricisi

1.1.7. 20 Nisan

1.1.4. Altıncı sınıflarda
programı başlatma.
1.1.5. Yedinci sınıflarda
programı başlatma.
1.1.6. Sınıftaki faaliyetleri
desteklemek için koçluk
girişiminde bulunma.
1.1.7. Sınıf içi faaliyetlerin
Uygulanmasını
değerlendirme.

1.2. Öğrencilerin
beden eğitimi
derslerinde orta
ve yüksek şiddette
aktivite yaptıkları
sürenin arttırılmasına
yönelik program
bileşenleri ekleme.
1.3. Fitnes testi
yapma ve ardından
her öğrenciye
bireyselleştirilmiş
kendini geliştirme
eylem planı
hazırlatma

onların kısa ve öz bir şekilde iletişim kurmasını ve genel plan üzerinde anlaşmaya
varmasını sağlamaktadır (MacDonald ve ark, 2001; Gilmore & Campbell, 2005).
Açık ve basit bir mantık modeli, planlanan faaliyetlerin sağlık davranışını veya
nüfusun sağlık durumunu nasıl değiştireceğini tek bir sayfada açıklayacaktır.
Şekil 6.2, gençler arasında tütün kullanımına başlamanın önlenmesine yönelik
bir program için hazırlanan mantık modeli örneğidir (MacDonald ve ark., 2001).

Belirli
müdahale
stratejileri
veya
spesifik
faaliyetler

Faaliyetler

Faaliyetlerin
ilk sonuçları

Kısa Vadeli
Sonuçlar
Faaliyetlerin
daha sonra
beklenen
sonuçları

Orta Vadeli
Sonuçlar

Şematik Mantık Modeli

Kaynak: W. K. Kellogg Vakfı’ndan uyarlanmıştır, (2004).

Program
hedefleri
uygulamak
için
gerekenler

Girdiler

ŞEKİL 6.1

Program
bittikten usun
süre sonra
görülebilen
sonuçları

Uzun Vadeli
Sonuçlar

Girişimin
genel niyeti

Amaç (veya
Amaçlar

Teknoloji

Yer

Ortaklıklar

Materyaller

Gereçler

Ekipman

Finansman

Personel

Girdiler

Genç topluluğunun
faaliyete geçirilmesi
ve desteklenmesi
için topluluk
ortaklıkları

Bambaşka
nüfuslarda reşit
olmayan gençlere
tütün ürünlerinin
satılmasına
kısıtlamalar
getirilmesine
yönelik potika
ve düzenlemeler

Okul temelli
yaşam becerileri
eğitimi ve tütün,
alkol ve diğer
uyuşturuculara
ilişkin eğitim

Gençlere
odaklanan
internet tabanlı
multimedya
okuryazarlık
programları

Faaliyetler

Topluluk temelli
gençlik faaliyetleri
ve programlarına
erişimin artılrılması

Tüm mahallelerde
ve tütün ürünlerine
erişimin
azaltılması

Bilgi, tutum,
davranış ve
becerilerdeki
değişim

Tütün reklamlarını
değerlendirmek
üzere medya
farkındalığı ve
becerilerin
artırılması

Kısa Vadeli
Sonuçlar

Okullar ve
toplulukların
sigara içmeyen
gençliği teşvik
etmesi
ve desteklemesi

Gençler arasında
sigara içmenin
normal bir davranış
olmaktan çıkarılması

Orta Vadeli
Sonuçlar

Sonuçlar

Gençler
arasında
sigaraya
başlamanın
azaltılması

Gençlerin
yaşam
kalitesinde
artış

Uzun Vadeli
Sonuçlar

Tütünle ilişkili
sağlık
eşitsizliklerinde
azalma

Tütünle ilişkili
morbidite ve
mortalitede azalma

Amaçlar

ŞEKİL 6.2 Gençler Arasında Tütün Kullanımına Başlamanın Önlenmesine Yönelik
Mantık Modeli
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Programın uzun vadeli amaçları, tütünle ilişkili morbidite ve mortalitenin ve tütünle
ilişkili sağlık eşitsizliklerinin azaltılmasıdır.
Program Girdileri ve Faaliyetler
Şekil 6.2’deki mantık modelinin ilk iki sütununda planlayıcılar tarafından amaçlar,
hedefler ve stratejilerin geliştirildiği program planlama sürecinde üretilen bilgiler yer
almaktadır. İlk sütunda (Girdiler), eyalet halk sağlığı birimi ve ortaklarından temin
edilen başlıca kaynaklar gösterilmektedir. Bu kaynaklar arasında sağlık biriminin
tütün kullanımının önlenmesi ofisinden finansman ve personel, sağlık biriminin
uyuşturucu ve alkol eğitimi ofisinden program personeli, çeşitli topluluk kurumlarının
personeli ve kaynakları ve yerel eğitim makamlarının personeli ve kaynakları (okul
müdürü, yöneticileri, okul sağlığı konseyi veya okul sağlığı ekipleri, okul sağlığı
koordinatörü) yer alabilmektedir. Mantık modelinin steno gösterimi kullanılarak
tüm plan tek bir sayfaya indirgenmekte ve bu tek sayfada programın uygulanması
için gerekli tüm kritik unsurlar ve bu unsurların birbiri ile ilişkileri gösterilmektedir.
Kaynaklar arasında personel, program etkinliklerinin düzenleneceği yerler, örgütsel
kaynaklar, uygun gereçler, ekipman, teknoloji, müfredatlar veya eğitim kaynakları
yer alabilmektedir.
Sütunlar arasında Girdilerden Faaliyetlere doğru sağa gittiğimizde, planlama
aşamasında personel ve paydaşların altta yatan sorun, bağlamı, programın teorik
çerçevesi ve arzu edilen sonuçlara ilişkin anlayışına dayalı olarak seçilmiş olan
belirli stratejiler ve müdahaleler görülmektedir. Bu ikinci sütunda plan kapsamında
belirlenmiş kilit stratejiler; gençlere yönelik internet tabanlı multimedya okuryazarlığı
programları, okul temelli yaşam becerileri ve tütün, alkol ve diğer uyuşturuculara
ilişkin eğitim, politika ve düzenleyici eylemler ve genç topluluğun faaliyetleri ve
desteklerine odaklanan topluluk ortaklıklarıdır.
Sonuçlar
Planlanandan olması beklenene doğru gittiğimizde mantık modelinin sağ tarafındaki
Sonuçlar sütunlarına geliyoruz. Kısa Vadeli Sonuçlar sütununda planlanan
faaliyetlerden beklediğimiz ilk sonuçlar yer almaktadır. Örneğin, medya okuryazarlık
programı, okul temelli korunma, politika girişimleri ve topluluk faaliyetleri ve
destekler yoluyla öğrencilerin bilgisi, farkındalığı ve becerilerinin geliştirilmesi
ve öğrencilerin tutumlarında değişiklik yaratılması gerekmektedir. Burada önemli
olan, Faaliyetler sütununda belirtilen faaliyetler ile bu faaliyetler uygun şekilde
uygulandığında nelerin ortaya çıkacağına (Kısa Vadeli Sonuçlar sütununda belirtilen)
ilişkin varsayımlar arasında mantıksal bir ilişki Olduğundan emin olunmasıdır.
Bir sonraki sütun, Orta Vadeli Sonuçlar sütunudur; bu sütunda tek bir faaliyet
sonrasında izlenmesi mümkün olmayabilen ancak gelecekte bir noktada ölçülebilen
veya doğrulanabilen sonuçlar yer almaktadır. Şekildeki örnekte, planlayıcılar tütün
kullanımını normal bir davranış olmaktan çıkarmayı ummaktadır. Bu orta vadeli
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sonucun, eğitim programlarının birkaç sene uygulanmasının ardından okulda
veya topluluk içerisinde öğrencilere anketlerin uygulanması ile değerlendirilmesi
mümkündür.
Uzun Vadeli Sonuçlar sütununda programın etkisinin en son uzandığı nokta
tasvir edilmektedir. Faaliyetlerin etkili olması ve planlayıcıların hem kısa vadeli hem
de orta vadeli sonuçlara ulaşması halinde, mantık modeline göre bunun beklenmesi
makul uzun vadeli sonuçları; gençler arasında sigaraya başlamanın azaltılması ve
gençlerin yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Bu durumda program boyunca her yıl ve
programın bitişini takip eden üç yıl boyunca yapılan ölçümler gençler arasındaki
tütün kullanımında sürekli bir düşüşe işaret ediyor ise program yöneticisi programın
başarılı olduğunu düşünebilir.
Sağlığın geliştirilmesi programlarının çoğu, sağlık veya hastalıkla ilişkili uzun
vadeli sonuçlara ulaşmak üzere tasarlanmaktadır. En sonunda ulaşılmak istenen
çok uzun vadeli sonuçlar programın amaçlarıdır. Bu durumda Amaçlar sütununda
gösterildiği üzere programın amacı olarak belirlenebilecek makul uzun vadeli bir
sonucu, yirmi ila kırk yıl sonra müdahalede yer alan gençler büyüyerek yetişkin
olduğunda tütünle ilişkili morbidite ve mortalitede yüzde 20’lik bir azalma sağlanması
olabilir. Programın ulaşılmak istenen diğer birçok uzun vadeli sonucu (amacı) tütünle
ilişkili sağlık eşitsizliklerinde azalma sağlanması olabilir.
Her programda arzu edilen sonuçlara ulaşılması mümkün olmamaktadır; bazı
programlarda sonuçlar elde edilmekte, ancak bu sonuçlar tahmin edilen düzeylere
ulaşmamaktadır. Şekil 6.2’de gösterilen örnekte katılımcıların derslerin sonucunda
istenilen bilgileri almaları, ancak tutum veya davranış niyetlerinde bir değişiklik
meydana gelmemesi halinde proje yöneticisi, mantık zincirinde güçlendirilmesi
gereken noktayı belirleyebilecektir. Programın eylem aşamasında mantık modeli
içerisinde ileri ve geri gidilmesi, proje yöneticisinin ne olduğunu ve neden olduğunu
analiz ederek dersler çıkarabildiği durumlarda programın etkililiğini arttırabilecek
değerli bir kontrol mekanizması sağlamaktadır.

UYGULAMAYA REHBERLİK ETMEK İÇİN GANTT ŞEMASINI
KULLANMA
Yukarıda örneklendirildiği üzere mantık modeli, programın altında yatan mantığa ve
programın kilit bileşenlerinin birbirine nasıl bağlı olduğuna ve nasıl birbiri üzerine
inşa edildiğine ilişkin görsel bir resim sunmaktadır. Ancak çok önemli bir unsur olan
zaman çizelgesinden yoksundur. Bu noktada Gantt şeması devreye girmektedir.
Gantt şeması bir programın hedeflerine ulaşılmasına yönelik zaman çizelgesinin
görsel bir tarifidir. Zaman içindeki proje faaliyetlerinin ve aşamalarının şemaya
dönüştürülmesi yöntemi, 1900’lü yılların başında bir makine mühendisi olan Henry
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Gantt tarafından geliştirilmiştir. O dönemlerde elle grafik kağıdı üzerine çizilen Gantt
şemaları ve diğer proje yönetimi planlama araçları günümüzde Microsoft Excel veya
Project gibi yazılımlar kullanılarak kolayca oluşturulmaktadır. İdeal olan, karmaşık
bir proje söz konusu olduğunda dahi Gantt şemasının tek bir sayfadan daha uzun
olmamasıdır. Amaç; açık ve basit çizgiler ile projenin zaman içerisinde ve belirli
tarihlerde gelişiminin gösterilmesidir. (Her bir stratejinin uygulanması için kimin
neyi ne zamana kadar yapacağına ilişkin ayrıntıların eylem planında yer aldığını
unutmayın.) Gantt şeması, program personelinin programın uygulanacağı süre
boyunca tüm kişiler ve faaliyetleri organize etmesine yardımcı olacaktır (McKenzie,
Neiger, & Thackeray, 2009). Ayrıca bu takvimin, tüm program personeli ve
paydaşlara iletilmesine yardım edecektir. İyi bir Gantt şeması kısa bir sürede program
personelinin kullanabileceği en faydalı araçlardan biri haline gelebilmektedir.
Eylem planında yapılması gereken her şey tarih ve sorumlu kişi verilerek
listelenmekte ve listeleme, programın amaç ve hedeflerinin sırasına göre yapılmaktadır.
Eylem planı, personele faydalı bilgiler sunmaktadır, ancak Gantt şeması doldurularak
faaliyetlerin ortak bir takvim üzerinde toplanması, personelin gözünden hiçbir
faaliyetin kaçmamasını ve uygulanması gereken faaliyetlerin neler olduğunun ve ne
zamana kadar tamamlanması gerektiğinin tek bir bakışta görülmesini sağlamaktadır.
Eylem planından program zaman çizelgesine (Gantt şeması) geçilirken aşağıdaki
soruların yanıtlanması gerekmektedir:
•
•
•
•
•

Hangi faaliyetlerin diğerlerinden önce yapılması gerekiyor?
Her bir faaliyetin hangi kritik tarihe kadar tamamlanması gerekiyor?
Faaliyetlerin her biri için ne kadar zaman gerekecek?
Daha az işin yapılmasına veya faaliyetlerin başarısız olmasına neden
olabilecek tatiller, izinler veya diğer öngörülebilir dönemler bulunuyor mu?
Değerlendirme ve ilerleme raporlarımızın ne zaman sunulması gerekiyor?

Şekil 6.3’teki örnek müdahale, beceri geliştirme seansları ve bir izleme
çalıştayından oluşan çalıştay dizisini kapsayan eğitim faaliyetleridir.
Şekil 6.3’teki Gantt şemasında tam bir eğitim müdahale döngüsünün
tamamlanması için gereken her şey gösterilmektedir. Örneğin, program finansmanı 1
Ocak’ta başlarsa personelin derhal işe alınması ve eğitilmesi gerekecektir. Personelin
hazır hale getirilmesinin sekiz hafta süreceği varsayılıyorsa, çalıştayda kullanılacak
materyallerin önceden hazırlanmış olması halinde ilk çalıştay dizisi Mart ayının
sonunda başlayabilir ve Nisan ayı sonuna kadar tamamlanabilir. Eğer personelin
dersleri geliştirmesi veya uyarlaması gerekiyorsa müfredatın geliştirilmesi için
Gantt şemasına ek süre konulması gerekecektir. Faaliyetlerin gerçek zamana göre

Nihai
değerlendirme ve
raporu

İzleme çalıştayları

Kısa vadeli sonuç
değerlendirmesi ve
raporu

Beceri geliştirme
seansları

(3 hafta)

İlk çalıştay

Katılımcılar
için müfredat
ve kaynakları
hazırlama

Personeli işe alma
ve eğitme

Faaliyet
Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs
Haziran

Temmuz Ağustos

2012
Eylül

Ekim

ŞEKİL 6.3 Eğitim Faaliyetleri için Kısaltılmış Gantt Şeması

Kasım

Aralık
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planlanmasına devam edildiğinde, ilk eğitim faaliyetleri dizisinin—ve değerlendirme
verilerini toplama ve raporlamanın—Temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmış
olacağı anlaşılmaktadır. Peki projeye alınan eğiticilerin Temmuz ayında tatile
çıkması halinde ne olacak? Veya personel Şubat ayında çalıştaylara başlamaya
hazır olmasına rağmen havanın çok sert veya önceden kestirilemeyecek kadar kötü
olması nedeniyle katılımcıların çalıştaya gelememesi halinde ne olacak? Kuruluş
veya toplum ortamından kaynaklanan bu tür hususların planlama aşamasından eylem
aşamasına geçilirken dikkate alınması önemlidir. Dikkatli bir şekilde tasarlanmış ve
güncellenmiş bir Gantt şeması, uygulamaya has durumlar ortaya çıktıkça yöneticinin
geleceği planlamasına, ayarlamalar yapmasına ve programı yönlendirmesine
yardımcı olmaktadır.
İyi bir Gantt şeması kritik değerlendirme ve raporlama tarihlerini de içermelidir.
Şekil 6.3’te eğitim müdahalesinin her bir bileşeni için değerlendirme verilerinin
toplanması gereken dönemler gösterilmektedir. Her dönemin sonunda bir
değerlendirme raporu sunulmaktadır. Ancak fon sağlayıcılar veya paydaşlar düzenli
aralıklarla ilerleme raporları sunulmasını isteyebilmektedir. Bu durumda, bu ihtiyacın
da Gantt şemasına eklenmesi gerekecektir. Süreç değerlendirme planları kapsamında
orijinal dizayna uygunluk düzeyinin ölçülmesi için program faaliyetlerinin sürekli
bazda değerlendirilmesi gerekiyor ise bu izleme de şemaya eklenmelidir.

UYGULAMADAKİ ZORLUKLAR İÇİN PLANLAMA YAPMA
Eylem planı, mantık modeli veya Gantt şeması için doğru veya yanlış format yoktur.
Bunların hepsi, program personeline ve paydaşlara program hedeflerine zamanında
ve istenen şekilde ulaşmada yardımcı olacak ayrıntılı düşünülmüş ve yaşayan
belgeler olmalıdır. Bu belgeler, program personeli ve paydaşlar (ve hatta katılımcılar)
tarafından programı oluşturma ve şekillendirmede kullanılabilecek araçlardır. İdeal
olarak, sağlığı proaktif biçimde geliştirerek ve sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırarak
sağlık sorunlarını çözmek isteyen program paydaşlarının enerjisini, tutkusunu ve
heyecanını da yansıtmalıdır.
Program personeli programın uygulanması sürecinde değişimler ve zorluklara
karşı hazırlıklı olmalıdır; programlar kağıt üzerinde planlanmakta, ancak değişim
ve zorlukların ortaya çıkabildiği ortamlar olan okullar, işyerleri, sağlık kuruluşları
ve toplumlarda uygulanmaktadır. Bir program hakkında konuşmak, programı bilfiil
uygulamaktan çok farklıdır. Beşinci Bölümde planlamadan uygulamaya geçiş ve
uygulamanın altı aşaması ele alınmaktadır (Fixsen, Naoom, Blase, Friedman, &
Wallace, 2005): araştırma ve kabul etme, program kurulumu, ilk uygulama, tam
operasyon, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Bu kısmın devamında söz konusu
aşamalar arasında ilerlerken, özellikle de program kurulumu, ilk uygulama ve tam
operasyon aşamalarında sıklıkla karşılaşılabilen bazı ortak zorluklara değineceğiz.
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Ayrıntılara gerekli özenin gösterilmemesi programın uygulanmasına engel
teşkil eder. Program işleyişinin başında ayrıntılara önem verilmesi gerekli ve
önemlidir. Program operasyonunun ilk günü yaklaştığında “programın kapılarını
açma ve kişileri programa alma” gibi en küçük ayrıntılara kadar tüm hususlara
ilişkin bir beyin fırtınası yapın. Personelin katılımcıların adlarını ve irtibat bilgilerini
nasıl öğreneceği, katılımcıların programa nasıl ulaşacağını öğrenme (örneğin,
otobüse binerek, ebeveynleri tarafından araçla bırakılarak, ofislerinden yürüyerek),
kapıların anahtarlarını ve ekipmanı kullanıma hazır hale getirme ve bilgisayar erişimi
sağlama gibi hususlar küçük ayrıntılardır; ancak bu ayrıntılara dikkat edilmez ise
programın akışı ve ilerleyişi olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Bu ayrıntılara özen
gösterilmesi, personel ile katılımcılar arasında güvene dayalı, destekleyici ve duyarlı
bir ilişkinin kurulmasını sağlamaktadır. Bu ilişki çok önemlidir; çünkü personel
ve katılımcılar arasındaki iyi ilişkiler, etkili bir sağlığın geliştirilmesi programına
temel teşkil etmektedir. İlişkinin kuruluş ve ortamda kuruluş için değerli olan yetkin
ve duyarlı bir kaynak olarak programın imajı ve kredibilitesi üzerinde daha geniş
etkileri de vardır.
Program
operasyonunun
gerçekleri
program
planlayıcılarının
öngördüklerinden daha zordur. Programların planladığı şekilde işlemesi, en
azından başlangıç aşamasında, nadir görülen bir durumdur. Çok fazla bilinmeyen
ve değişken bulunmaktadır ve program personelinin her şeyi planlaması mümkün
olmamaktadır. Karşılaşılan tipik sorunlara örnek olarak katılımcıların program
başlangıç ve bitiş zamanları (örneğin, tarihi, haftanın hangi günü olduğu, saati) ve
yerini (örneğin, sokağın adresi, bina veya kapı numarası) karıştırması, ekipman
sorunları, teknik arızalar, belirlenen sürenin çok uzun veya çok kısa olmasından,
katılımcı sayısının çok az veya çok fazla olmasından kaynaklanan programla ilgili
karışıklıklar ve düzensiz katılım (örneğin, bazı katılımcıların geç gelmesi, bazılarının
programın bir kısmını kaçırması ve bazılarının programdan çıkmak zorunda
kalması) verilebilir. Başlangıç aşamasındaki bu sorunların hepsi operasyonlarda
sapmaya yol açma potansiyeline sahiptir. Bu durumlarda personelin, sorunlu alanları
hızlıca değerlendirerek ve bunları çözmek için hangi eylemlerin yapılacağına karar
vererek sorunları gidermesi gerekmektedir. Sorunlar ortaya çıktığında katılımcıları
veya kuruluşu suçlamaktan kaçınmak gerekir. Neyin öğrenildiğine odaklanın ve
öğrendiklerinizi program operasyonuna yansıtın.
Personel ve paydaşlar eylem planı veya Gantt şemasını gerektiği kadar sıkı
takip etmezler. Çoğu zaman personel ve paydaşların program ilerlerken özellikle
katılımcıların ihtiyaçlarına yanıt verebilmek için kararlar almaları gerekmektedir.
Plan veya zaman çizelgesine uymak personel tarafından basit bir iş gibi görülebilir;
ancak programın gelecek bölümleri, faaliyetler ve görevlerin sırasıyla ve zamanında
tamamlanmasına bağlı olarak gelişecek ise önemli sonuçlar doğurmaktadır. Programın
uygulanması sürecinde herkesin planın her bir ayrıntısı hakkında hemfikir olması
şart değildir; ancak personelin fiilen ne olduğunu bilmesi, program zora düştüğünde
sorunların çözülmesi bakımından önemlidir. Zaman çizelgesinin paylaşılması ve
rutin olarak çizelgeye dönüp tekrar bakılması; herkesin, sorumluluklarının projenin
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bütünlüğü ve nihai başarısına nasıl katkı sağladığını anlamasını mümkün kılmaktadır.
Ayrıca program hakkında tüm personele danışmadan alınan bağımsız kararların
tüm programı nasıl etkileyeceğinin de önceden farkına varılmasını sağlamaktadır.
Mevcut zamana kadar sağlanan ilerlemenin düzenli aralıklarla açık ve dürüst bir
şekilde tartışılması ve zaman çizelgesinin gereken şekilde değiştirilmesi herkesin
doğru yolda ilerlemesine yardımcı olabilmektedir. Ayrıca Gantt şeması da zaman
çizelgesi hakkındaki beklentilerin personel tarafından anlaşılmasını mümkün kılarak
hem program süreç değerlendirme hem de personelin performans değerlendirmeye
yardımcı olacaktır.
Çatışmalar yaşanır. Çatışma ve mücadeleler, program uygulamasının doğal
parçalarıdır. Her bir elemanın ve paydaşın farklı bir çalışma tarzı, öncelikleri
ve kendini adama düzeyi bulunmaktadır. Bazıları için sağlığın geliştirilmesi
programında çalışmak sorumluluklarından yalnızca bir tanesi olabilmektedir.
Personelin ve paydaşların kaygılarını daha karmaşık hale getiren, her birinin kendi
programa katılma sebepleri ve güdülemelerinin bulunmasıdır. Bu kişisel kaygıların
hepsi günlük operasyonlarda ve programın uygulanmasında çatışmalara yol
açabilmektedir. Kararlaştırılan son tarihlerin kaçması söz konusu olabilmektedir.
Çatışmalar, program personelinin ve paydaşların teoriden uygulamaya ve plandan
eyleme en iyi nasıl geçilebileceğini öğrenmesi için fırsat teşkil etmektedir. Çoğu
yetişkin, çatışmalarda yer almaktan çekinmektedir; ancak özellikle de işin doğası
ve farklı gündemlere ve ihtiyaçlara sahip kişiler ve kuruluşlar ile çalışılması
nedeniyle çatışmalar ve mücadeleler kaçınılmazdır. En iyi yaklaşım, mücadeleler
hakkında konuşmaktır. Bu durumlarda yaratıcı sorun ve çatışma çözme stratejileri
kullanılabilmektedir. Çatışmalar ve mücadeleler ile baş etmek zor olabilir, ancak
bunlardan öğrenilecek çok fazla şey vardır.
Öngörülemeyen personel değişimi planın başarısı için önemli pozisyonların
boş kalmasına yol açar. Personelin işe alınması, eğitilmesi ve tutulması, bölümün
ilerleyen kısımlarında ele alınacağı üzere program uygulamasının ayrılmaz bir
parçasıdır. Planlanan çalıştaylarda ders vermek üzere işe alınan kişi başka bir
pozisyon için işten ayrılabilmekte veya başka bir departmanda görevlendirilebilmekte
ya da süreç değerlendirmede personelin ders vermede başarılı olmadığı ve başka
görevlere atanması gerektiği sonucu çıkabilmektedir. Bu gibi acil durumlar ortaya
çıktığında Gantt şeması, boş pozisyonun ne zaman programı ciddi biçimde aksatmaya
başlayacağını göstererek atılacak adımların önceliklendirilmesine yardımcı
olabilmektedir. Aksama çok kısa sürmeyecek ise Gantt şeması güncellenerek
durumun çözülmesi ve programın normal işleyişine dönmesi için harcanan zamanın
şemaya yansıtılması, takip eden faaliyetlerin zamanında tamamlanmasının güvence
altına alınmasını sağlayacaktır. Ayrıca uygulama esnasında bilfiil ne olduğunun
belgelendirilmesi sağlayacaktır, ki bu süreç değerlendirme için kritik bir veri
elemanıdır.
Kuruluş veya toplulukta kriz çıkar ve programa ara verilmesi gerekir.
Planlama en iyi şekilde yapılmış olsa bile bazen olaylar, personelin veya
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katılımcıların çabalarını kısa veya uzun süreliğine başka alanlara yönlendirmesini
gerektirebilmektedir. Yeni tekliflere ilişkin son tarihler, yılsonu raporları ve
acil durumlar sağlığı geliştirme programlarının aksamasına yol açabilmektedir.
Programın askıya alınması gerektiğinde Gantt şeması kriz çözüldükten sonra tekrar
normal işleyişe dönülmesine fazlasıyla yardımcı olabilmektedir.
Zaman çizelgesi gerçekçi değildir. Bu da meydana gelebilen bir durumdur. Eylem
planından Gantt şeması zaman çizelgesine geçilmesi, tüm faaliyetler tek bir takvim
üzerine yerleştirildiğinde bu sorunun meydana gelip gelmeyeceğinin belirlenmesine
yardımcı olabilmektedir. Zaman çizelgesinin gerçekçi olmadığı sonucuna varılırsa
personelin planı “çalışan sayısının değiştirilmesi” gerekebilmektedir. Durumu bir
amir veya fon sağlayıcı ile görüşmek işe yarayabilmekte; programın zamanında ve
planlanan şekilde tamamlanması için süre uzatması veya ilave destek alınması söz
konusu olabilmektedir.
Elemanların işinden memnun değildir. Mutsuz elemanlar genellikle tüm
becerilerini sergilememekte ve çalkantılı bir çalışma ortamına yol açabilmektedir.
Personelin memnuniyetini sağlamanın en iyi yolu, sistematik işe alma kararlarını
takip eden kaliteli eğitim, yönetim ve değerlendirmedir. Yöneticilerin en iyi çabalarına
rağmen bazı elemanlar işlerinden memnun olmayabilmektedir. Bu durumda elemanın
farklı bir program veya kuruluşta iş bulmasına yardımcı olunması önemlidir.
Elemanların takım çalışmalarında zorlanmaktadır. Takım çalışması sağlığı
geliştirme programlarında yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Bazı personel
üyeleri bu tür küçük gruplarda rahatlıkla çalışırken diğerleri çeşitli zorluklar
yaşamaktadır; bu zorluklar arasında uzlaşamama, liderliği paylaşamama veya
anlamlı katkılarda bulunamama yer alabilmektedir. Etkili liderler personele, genel
ekip performansını arttırmak, her bir ekip üyesinin katkısını sağlamak ve çatışmaları
en aza indirgemek için tasarlanmış çeşitli takım çalışmaları yaptırmaktadır. Ancak
etkili liderler bile bazen ekiplerin kapasitelerini sergileyemediği durumlarda personel
ekiplerini yeniden düzenlemek durumunda kalabilmektedir.
Planlama analitiktir, ancak uygulama bir sanattır. Program personeli ve paydaşları
program uygulamasına ilişkin ne kadar tecrübe edinirse program uygulama
aşamasındaki çok sayıda zorluğu o kadar iyi öngörebilmekte, üstesinden gelebilmekte
ve uyum sağlayabilmektedir. Sağlığın geliştirilmesi programının uygulanması
alanında edinilen her tecrübe, bir sonraki uygulamada kullanılacak anlayış ve bilgilerin
kazanılmasını sağlamaktadır. Açık ve güncel eylem planları, mantık modelleri ve
Gantt şemaları, programın paydaşları, personeli ve katılımcıları ile açık ve proaktif
bir iletişim kurulmasını kolaylaştırabilmekte; bu iletişim değişimin meydana geldiği
durumlarda bile programın devam etmesini sağlamaktadır. Eylem planlarının,
mantık modelinin ve Gantt şemasının düzenli aralıklarla güncellenmesi, programın
büyüme ve gelişimine ilişkin görsel bir kayıtın oluşmasını sağlamaktadır. Bu araçlar,
planlanan programın gerçek zamanda gerçek kişiler ile nasıl uygulandığına ilişkin
hikayeyi, gerçekte olan değişimler ve zorlukları da yansıtarak anlatabilmektedir.
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YÜKSEK KALİTELİ PROGRAM PERSONELİNİ İŞE ALMA VE
YÖNETME
Personelin işe alınması, en önemli program liderlik fonksiyonlarından biridir.
Kaliteli istihdam kararları, etkili programlara ve olumlu çalışma ortamlarına katkıda
bulunmaktadır. Diğer taraftan, işe almada yapılan hatalar programın uygulamasına
ilişkin sorunlara ve çalkantılı çalışma ortamlarına yol açabilmektedir. Bu nedenle
etkili istihdam kararlarının verilmesi için zaman, enerji ve kaynakların ayrılması
programların başarıya ulaşması için önem arz etmektedir (Hunt, 2007).
Personel Alırken Düşünülmesi Gerekenler
Etkili istihdam kararlarının alınması için kullanılabilecek bazı stratejiler
bulunmaktadır. Genel olarak şu özelliklere sahip personeli bulmaya çalışmanız
faydalı olacaktır:
•

•

•

•

Program amaçlarına özellikle uygun beceriler ve tecrübeye sahip
personel. Bir gençlik geliştirme programı uygulanacak ise gençlerle
çalışma tecrübesi bulunan personeli bulmaya çalışın.
Program için faydalı olabilecek sosyal niteliklere sahip personel.
Programdaki çalışmalar büyük oranda işbirliğine dayalı olacaksa uzlaşma
ve takım çalışmasına değer veren personeli bulmaya çalışın.
Kültürel yetkinliğe sahip personel. Kültürel yetkinlik, program
personelinin sahip olması gereken bir niteliktir. Personel çeşitliliği ve
kültürel yetkinlik, hem paydaşlar ve katılımcılarla hem de elemanlar
arasında destekleyici ve duyarlı ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunacaktır.
Bu ilişkiler, katılımcıların bir programa katılımı ve bir sağlık kaygısını ele
alma motivasyonları bakımından kritiktir.
Kuruluşun misyonu ile ilgili personel. Kuruluşun misyonu sağlık
eşitsizliklerini ortadan kaldırmak ise kendini bu işe adamış personeli
bulmaya çalışın.

Ayrıca aşağıdaki teknikler işe alma sürecinde faydalı olabilmektedir:
•

•

Kaliteli iş ilanları hazırlayın. Etkili bir iş ilanı; kuruluşu ve programı,
aranan asgari nitelikleri ve istenen beceriler ve tecrübeyi kolay anlaşılır ve
ilgi çekici bir formatta tanımlayan ilandır. İlgilenen adaylar nasıl, kime ve
hangi tarihe kadar başvuracaklarını bilecektir.
İş ilanlarını olabildiğince fazla duyurun. İş ilanlarını birden fazla formatta
ve internetteki kariyer siteleri, elektronik postalama listesi, mesleki dergiler
ve yerel ilan panoları da dahil olmak üzere birden fazla yerde duyurun.
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TABLO 6.1 Başvuru İnceleme Tablosu
İstenen Özellik
Başvuru Sahibi

Uygun
Eğitim
Geçmişi

Program
Ekip
Materyalleri
İçinde
Design
çalışabilme
Tasarlayabilme

Benzer
Program
Tecrübesi

Başvuran 1

5

2

3

3

Başvuran 2

4

4

4

4

Başvuran 3

5

3

4

2

Başvuran 4

3

4

2

5

•

Başvuru sahiplerini sistematik olarak inceleyin. Her başvuru sahibinin
yeterlilikleri, becerileri ve tecrübesini derecelendiren bir tablodan
yararlanarak önde gelen adayları belirleyin. Tablo 6.1’de başvuru sahiplerinin
özelliklerinin 1 (en düşük) ila 5 (en yüksek) arasında derecelendirildiği
örnek bir tablo gösterilmektedir. Bu tür tablolar başvuru sahiplerinin hangi
özelliklerinin güçlü yönleri olduğunu ve hangi özelliklerinin proje için
en önemli özellikler olduğunu netleştirmenize yardımcı olmaktadır. Bu
derecelendirme sürecini gerekli olduğunda on ila on beş dakika sürecek
kısa telefon mülakatları ile pekiştirin. Buradaki amaç, mülakat yapılacak
üç ila beş adaydan oluşan bir kısa listenin oluşturulmasıdır.

Önde Gelen Adaylarla Mülakat Yapılması
Kısa listedeki adaylar ile yüz yüze mülakat yapın. Adayın, ilgili becerilerini,
tecrübelerini ve diğer program personeli ve kuruluşunuzun misyonuna uyum sağlama
potansiyelini anlamanıza yardımcı olacak mülakat soruları sorun (Camp, Vielhaber,
& Simonetti, 2001). En iyi adayı belirlemenin yollarından biri, programa özel
senaryolara olası yaklaşımlarını anlatmalarının istenmesidir. Örnek 6.2’de bir dizi
örnek mülakat sorusu gösterilmektedir. Ayrıca başvuru sahiplerinden uygun beceriyi
sergilemelerini de isteyebilirsiniz—örneğin, kısaltılmış örnek bir ders vermeleri veya
belirli bir program katılımcısı grubuna hitaben bir mektup yazmaları. Adaylar ile
mülakat yaparken işe alma nedenlerinizi aklınızdan çıkarmadığınızda işe aldığınız
elemanın programınıza ve kuruluşunuza uygun bir kişi olması şansı artacaktır.
Personelin Eğitimi, Yönlendirilmesi, Yönetilmesi ve Değerlendirilmesi
Etkili liderler, iyi işe alma kararlarını verdikten sonra eğitim, yönlendirme, yönetim
ve değerlendirme yoluyla personel gelişimine yatırım yaparak nitelikli personeli
tutmaktadırlar.
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ÖRNEK 6.2

Örnek Mülakat Soruları
•

Başvurduğunuz pozisyonla ilgili geçmiş iş tecrübenizi anlatın.

•

Sağlığın geliştirilmesi programı planlaması kapsamında yapmış olduğunuz bir
ihtiyaç değerlendirmesini tanımlayın.

•

Çalışmalarınızda sağlık teorilerini ve planlama modellerini nasıl uyguladınız?

•

Kanıta dayalı bir sağlığın geliştirilmesi müdahalesini, amaçlanan kullanımından
farklı bir ortamdaki nüfusa uygun hale getirmek için müdahalenin uygunluğunu
bozmadan nasıl adapte ettiniz?

•

Hibe başvurusu kapsamında hazırlamış olduğunuz bir mantık modeli veya
Gantt şemasını sununuz.

•

Okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya topluluk ortamındaki sağlığın geliştirilmesi
programının uygulanması esnasında karşılaşılan zorlukları nasıl ele aldınız?

•

Program katılımcılarını ve paydaşları sürece nasıl dâhil edersiniz ve nasıl
desteklersiniz?

•

Sağlığın geliştirilmesi programını iyileştirmek için program değerlendirmelerini
nasıl kullandığınızı tanımlayın.

(Barbazette, 2007; Fixsen, Naoom, Blase, Friedman & Wallace, 2005). Personel
gelişimi, personelin desteklenmesine ve bunun sonucunda (1) personelin işini etkili
şekilde yapabilmesinin, (2) kuruluşun misyonuna anlamlı bir katkıda bulunmasının,
(3) yüksek bir iş memnuniyeti düzeyine ulaşmasının ve (4) sağlığın geliştirilmesi
alanındaki bilgi dağarcığının derinlik ve genişliğini arttırmaya devam etmesinin
sağlanmasına odaklanmaktadır.
En iyi personel gelişimi programları; somut, personelin ihtiyaçlarına göre
uyarlanmış ve süreklilik arz eden programlardır. İlk seanslarda kuruluşun misyonu,
politikaları ve prosedürlerine değinilmektedir. Uyum (oryantasyon) seanslarında
genellikle yeni elemanlar daha tecrübeli elemanlar ile işbaşı eğitim veya akıl
hocalığı ilişkisi kurulacak şekilde eşleştirilmektedir. Yeni elemanlar bir dizi gözlem,
ilk uygulama çabaları ve bilgilendirme toplantıları aracılığıyla eski personelden
bilgi edinmektedir. İdeal olan, ilişkinin güven, anlayış ve karşılıklı saygı temeline
dayalı olarak gelişmesidir. Bu sayede yeni personelin uygulamada karşılaştığı
zorluklar hakkında tartışmak ve destek almak için başvurabileceği bir kişi olacaktır.
İlk seansların hemen ardından program ve uygulamasına ilişkin eğitim seansları
gelecektir.
Mesleki gelişim, personel program uygulamasına başladıktan sonra sona
ermemektedir. Daha ziyade, eğitimin kapsamında sürekli denetim yer almaktadır.
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Çoğu program yapısında elemanlar belirli bir program direktörüne rapor
vermektedirler. En iyi programlar, bu yöneticilerin personelleri ile düzenli aralıklarla
sorun çözümüne odaklanan denetim toplantılarında bir araya gelmesi için gerekli
zaman ve yeri sağlayan programlardır. Akıl hocasından bilgi edinme süreci, aynı
süreci kullanarak (gözlemler, bilgilendirme, tartışma) elemanlarını yönlendiren
amirler ile devam etmektedir. Ayrıca amirler, görevlere ilişkin becerilerini göstererek
ve personel ile doğrudan birlikte çalışarak personelin becerilerini güçlendirmesine
ve geliştirilmesine yardımcı olabilmektedir. Bunun yanında, iyi amirler, teknik
beceriler (program materyallerini tasarlama teknikleri gibi) veya süreç becerilerini
(motivasyonel görüşme teknikleri gibi) içerebilen ilave eğitim gereken alanların
belirlenmesinde personeline yardımcı olacaktır. Bu eğitimler kuruluş tarafından veya
dışarıdan mesleki gelişim fırsatları aracılığıyla sağlanabilmektedir.
Etkili bir eğitimden geçen personelin yönetilmesi rahat olacaktır; çünkü personel
iş sorumluluklarını anlayacak, bunları yerine getirmesini sağlayan becerilere
sahip olacak ve akıl hocalığı ve denetim yoluyla desteklenecektir. Güçlü liderler,
programları personeli başarıya yönlendirecek şekilde yapılandırmanın önemini
anlayan etkili yöneticilerdir. Elemanları başarıya hazırlamak, bir yandan personelin
becerileri ve tecrübesi ile iş fonksiyonlarını eşleştirirken diğer yandan gelişme
ve öğrenme fırsatları sağlamak anlamına gelmektedir. Elemanlar, ilave mesleki
gelişim fırsatlarına ilişkin kaygılar ve talepleri için yöneticilerine başvururken
kendilerini rahat hissetmelidirler. Dolayısıyla yöneticiler, bu taleplere izin veren ve
tüm elemanların hem program hem de kuruluşa faydalı olacak şekilde çalışmasını
sağlayan iş ortamları oluşturmalıdır.
Etkili liderlerin personel başarısını yönetmek için kullandığı birincil yöntem,
performans değerlendirmedir. İşyerinde performans değerlendirmenin çoğu zaman
maaş artışları, ikramiyeler veya hatta işten çıkarmalar için yıl sonunda yapılan
incelemeler anlamına geldiği düşünülmektedir. Yıllık incelemeler performans
değerlendirmede önemli bir rol oynasa da en iyi liderler, personelini sürekli olarak
değerlendiren liderlerdir. Bu tür sürekli bir değerlendirme, amirler ile ortaklık
içerisinde oluşturulan ve personel, program ve kuruluş ihtiyaçlarını karşılayan
personel hedefleri ile başlamaktadır. Bu hedefler, personelin çalışmaları için ayrıntılı
bir plan niteliğindedir, düzenli olarak birinci amirler ile düzenlenen toplantılarda
tartışılmaktadır ve personel, program veya kuruluş düzeyindeki değişikliklere dayalı
olarak gereken şekilde uyarlanmaktadır. Bu şekilde yıl sonu incelemesi, önemli
sonuçları olan ve personelin kaderinin belirlendiği bir defaya mahsus bir performans
derecelendirmesi olmaktan ziyade personel performansının sentezlendiği ve
özetlendiği bir nihai toplantı halini almaktadır (McDavid & Hawthorn, 2005).

BÜTÇELEME VE MALİ YÖNETİM
Sağlığın geliştirilmesi programı elemanlarının; finans, muhasebe ve fon ve kaynak
geliştirme alanında uzmanlaşmış eğitime ne kadar ihtiyaç duydukları belirli bir
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oranda çalıştıkları sağlığın geliştirilmesi programının büyüklüğüne ve karmaşıklığına
bağlıdır. Genellikle kuruluş ne kadar büyük ve ne kadar karmaşık olursa, programda
uzmanlaşmış finansal yönetim becerisinin kullanılması ihtimali o kadar artmaktadır.
Örneğin, geniş kapsamlı sağlığın geliştirilmesi programlarına sahip büyük sağlığın
geliştirilmesi kuruluşları (örneğin, Amerikan Kalp Derneği veya Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri) için norm, kıdemli elemanların finansal işler müdürü ve işletme
müdürü olarak atanmasıdır. Bu bireyler, kuruluşta nakit ve alacak, finansal planlama,
muhasebe, bütçeleme, fon geliştirme ve yönetim bilgi servislerine ilişkin birincil
sorumluluk üstlenmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi programları yürüten kuruluşlarda eğitimli finans
uzmanlarının varlığındaki artışa rağmen, program direktörleri ve program personeli
—kuruluştaki rolleri ne olursa olsun—tarafından alınan kararların neredeyse hepsinin
finansal sonuçları bulunmaktadır. Elemanların doğrudan hizmetlerde uzmanlaşmış
roller (örneğin, sağlık eğiticileri, sosyal çalışmacılar, fizyoterapistler, hekimler veya
hemşireler) üstlendiği kuruluşlarda dahi bu bireylerin, kararlarının mevcut fonlar,
nakit akışı hususları, proje gelir akışları ve bütçe kısıtlarından nasıl etkilendiğini
ve kararlarının bu hususları nasıl etkilediğini anlamaları kritik öneme sahiptir. Bu
nedenle, sağlığın geliştirilmesi programında ve kuruluşunda çalışan veya çalışmayı
arzu eden kişilerin temel muhasebe, finansal analiz ve planlama, fon ve kaynak
geliştirme ve bütçelemeye ilişkin becerilerini geliştirmesi son derece önemlidir.
İyi hazırlanmış bir sağlığın geliştirilmesi personelinin en azından üç temel finansal
belgeyi yorumlama becerisine sahip olması gerekmektedir: bilanço, gelir tablosu
ve nakit akış tablosu. Bilanço, kuruluşun nelere sahip olduğunu ve nasıl finanse
edildiğini göstermektedir. Gelir tablosu, kuruluşun belirli bir dönem içerisindekitipik olarak bir yıl- finansal performansını göstermektedir. Son olarak nakit akış
tablosu, kuruluşun operasyonlarının nakit durumunu nasıl etkilediğini göstermektedir.
Bu üç belgenin etkili şekilde yorumlanması sağlam ticari kararların alınması için
önemlidir. Bu belgeler sağlık eğiticilerini; kuruluşlarının günlük operasyonlarını ve
uzun vadeli beklentilerini analiz etmek, kontrol etmek ve iyileştirmek için gerekli
bilgiler ile donatmaktadır. Finansal muhasebe ve işletme muhasebesi alanlarında
temel becerilerin edinilmesine ilaveten sağlığın geliştirilmesi kuruluşlarında üst
düzey yönetici rolleri amaçlayan öğrencilerin, kurumsal finansman ve kamu sektörü
finansmanının temel kavramları hakkında da bilgi edinmesi gerekmektedir.
Planlama sürecinde uygulanacak program için bir bütçenin geliştirilmesi
gerekmektedir. Etkili program uygulaması, bütçeye dikkatlice uyulmasını ve
planlanan ile bilfiil gerçekleşen arasındaki herhangi bir değişkenliğin zamanında
raporlanmasını gerektirmektedir. Etkili liderlik, programın her alanında, özellikle de
bütçe ve kaynaklar bağlamında dürüstlük, sorun çözme ve şeffaflık ortamını tesis
etmektedir. Etkili bir program lideri, kuruluşun konumu ve kaynakları ile gelen
güvenin iyi bir koruyucusudur.
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Bütçeye ilişkin Temel Bilgiler
Bütçe, programın mevcut kaynakları (gelir) ile programın uygulanmasından
kaynaklanan maliyetlere (giderler) ilişkin ayrıntılı bir bildirimdir. Planlama
aşamasında bütçe gerekçeli bir tahmindir; uygulama aşamasında bütçe yaşayan
bir belgedir ve kaynaklar geldikçe ve fonlar harcandıkça değişmektedir. Küçük
programların bütçeleri basit ve oldukça açıktır; çoğunlukla sınırlı sayıda gider
kategorisi ve tek bir finansman kaynağı bulunmaktadır. Daha karmaşık sağlığın
geliştirilmesi programları; birden fazla fon akışı, değişken giderler ve programın
farklı aşamalarında hem giderler hem de gelirde değişikliklerin öngörüldüğü daha
karmaşık bütçelere sahip olabilmektedir. Sağlam finansal yönetim prensipleri,
bütçelerin büyük veya küçük, karmaşık veya basit olmasına bakılmaksızın hep
aynıdır (KÜ Toplum Sağlığı ve Gelişim Çalışma Grubu, 2007).
Kaynaklar
Bazı sağlığın geliştirilmesi programlarının gelirleri sabittir. Belirli bir zaman
dilimi boyunca bir faaliyetler dizisini uygulamak üzere belirli bir düzeyde finanse
edilmektedirler. Çok yıllı finansmanda ise bir sonraki yıl için fonlar verilmeden önce
bir yıla ait kaynakların nasıl kullanıldığının gösterildiği raporların hazırlanması
gerekli kılınabilmektedir. Kaynakların onaylanan kategorilere göre ve onaylanan
sınırlar çerçevesinde dikkatli bir şekilde harcanması bu türden mali yönetimi nispeten
kolay hale getirmektedir.
Aksine bazı sağlığın geliştirilmesi programlarının bütçeleri; kaydedilen kişi
sayısı, bir program faaliyetleri serisini tamamlayan müşteri sayısı, uygun fonlar,
hizmetler ve fon yaratmadan elde edilen gelirler veya diğer kaynaklardan gelen
ayni katkılar gibi değişken faktörlere dayalı olmaktadır. Neyse ki program, kaynak
tabanında bu kadar fazla hareketli parça bulunduğunda genellikle program personeli
ve program liderlerinin programın uygulanabilirliğini sağlamak için kaynaklarını
anlamalarına, yönetmelerine ve kullanmalarına yardımcı olan profesyonellere sahip
bir kuruluşun ev sahipliğinde uygulanmaktadır ( Johnson & Breckon, 2007).
Giderler
Program bütçelerinin çoğu başlıca dört gider kategorisine sahiptir:
•

•

Personel: programın ücretli personeline yapılan ödemedir. Çoğu zaman
personel kategorisi iki kategoriye ayrılmaktadır: ücretler ve yan haklar.
Programda yüzde 50 oranından fazla tam zamanlı çalışan personelin
genellikle sağlık sigortası ve emekli maaşını da kapsayan ilişkili yan hak
maliyetleri olmaktadır. Yan haklar, ücretler için tahsis edilen tutarın yüzde
15 ila 30 arasında artmasına neden olabilmektedir.
Gereçler: programın uygulanması için ihtiyaç duyulan malzemelerdir.
Standart gereç kategorilerinde baskı ve kopyalama, postalama, ofis
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•

•

gereçleri, telefon ve ekipman yer almaktadır. Program planına ve kuruluş
veya fon kaynağının kurallarına dayalı olarak gereç kategorilerine makul
eğlence veya teşvik maliyetleri (örneğin, danışma grubu için öğle yemeği,
bir gönüllüye teşekkür amaçlı resepsiyon için yiyecek ve müzik, katılımcılar
için market hediye kartları) de dâhil edilebilmektedir.
Hizmetler: genellikle kısa bir zaman dilimi için satın alınması gereken
belirli beceriler, yetenek veya uzmanlıktır. Örnek olarak okul tabanlı aile
sağlığı gecesini yönetmek için mutfak personeli, materyalleri uyarlayacak
veya oluşturacak çevirmenler veya bir gençlik grubunun saha gezisi
için ulaşım hizmetleri verilebilir. Bu hizmetler genellikle saat başına
fiyatlandırılmaktadır ve yan haklar içermemektedir. Fon kaynağı veya
kuruluş, saat başına ücrete veya izin verilen saat sayısına sınırlamalar
getirebilmektedir.
Seyahat, eğitim ve sonuçların yayılması: personelin veya katılımcıların
eğitilmesi için gerekli seyahat ve mesleki gelişim maliyetleri ve programda
yapılanların başkaları ile paylaşılmasından doğan maliyetlerdir. Bu gider
kategorisinde saha ziyaretleri için yapılması gereken yerel veya bölgesel
seyahatler veya uzak alanlardaki program uygulamaları için makul
ödemeler yer alabilmektedir; bunlar genellikle mesafe olarak mil başına
maliyet şeklinde hesaplanmaktadır. Hibe alan kişilerin veya personelin bir
yıllık toplantıya katılmasını zorunlu kılan bazı fon kaynakları, bununla
ilişkili maliyetleri programın seyahat bütçesine dâhil etmektedir. Hatta
bazı fon kaynakları program personelini veya liderleri, program bulgularını
bölgesel veya ulusal konferanslarda paylaşarak sonuçları alan içinde
yaymaya teşvik etmektedir. Bu durumda seyahat maliyetlerinin bir kısmı
veya tümü program gideri olarak finanse edilebilmektedir.

Program personelinin, bütçedeki gider tahminlerine göre neyin talep edilip
neyin edilemeyeceğini önceden bilmesi çok önemlidir. Örneğin, kuruluşlar seyahat
masraflarının ödenmesine izin vermeden önce emniyetli sürüş teknikleri eğitimi
alındığına dair belge sunulmasını gerekli kılabilir. Bazı fon kaynakları, yemek
giderlerini finanse etmektedir, ancak çoğu alkolü finanse etmeyecektir. Program
bütçesindeki giderlerin gözden geçirilmesi ve hem fon kaynağı hem de kuruluşundaki
mali temsilcinin kuralları ve prosedürleri, program personelinin bütçeyi yönetmesi,
faturaları ödemesi ve programın –en azından finansal bakımdan- pürüzsüz devam
etmesini sağlamasına yardımcı olacaktır.
Bütçeyi İzleme
Program kaynakları ve giderlerinin Microsoft Excel veya Apple Numbers gibi
basit bir hesap tablosu yazılımı ile izlenmesi mümkündür. Giderlerin ve gelirlerin
tahmin edilen aralıkta gerçekleştiğinden emin olunması için bütçenin düzenli olarak
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izlenmesi çok önemlidir (Dropkin, Halpin, & La Touche, 2007). Ayrıca program
personeli, paydaşlar ve katılımcıların, para harcama ve programla ilişkili masrafların
geri ödenmesi hakkındaki kuralları ve prosedürleri anladığından emin olunması da
önemlidir. Uygun makbuzlar ibraz edilmeden geri ödeme talebinde bulunulması, geri
ödeme taleplerinin çok geç sunulması veya fon kaynağı tarafından onaylanmamış
kalemler için geri ödeme beklenmesi zaman ve kaynak kaybıdır ve herkesi hayal
kırıklığına uğratmaktadır.
Program direktörü, tahsis edilen fonların fon kaynağı tarafından belirlenen
zaman diliminin sonu itibariyle harcanmasını temin etmek ile sorumludur. Örneğin,
60.000 $ tutarındaki üç yıllık bir hibe, yılda 20.000 $ tutarında harcama yapılmasını
gerektirebilir. Birinci yıl söz konusu tutardan daha az harcama yapılması, fon
kaynağının birinci yıla ait fonların ikinci yılda harcanmasına (tutarı aktarma
veya ileriye taşıma olarak adlandırılır) izin vermemesi halinde programa fayda
sağlamayacaktır. Program direktörü, ilgili herkesin her bir raporlama döneminin kilit
son tarihlerinin bilincinde olduğundan ve herkesin kaynakların belirlenen zaman
diliminde beyan edilen amaç için kullanıldığını garantilemek için üzerine düşeni
yaptığından emin olmalıdır.
Bütçe Zorlukları
Bütçe, program kaynakları ve giderlerle ilgili olması beklenenleri ortaya koymakta
ve ardından gerçekte ne olduğuna ilişkin hikâyeyi anlatmaktadır. İdeal durum, iki
senaryonun birbiri ile aynı olmasıdır. Ancak en iyi planlanan program bile uygulama
aşamasında bütçesinden sapabilmektedir (Johnson & Breckon, 2007). Burada sıkça
karşılaşılan iki bütçe zorluğu ile bu zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayacak
stratejiler sunulmaktadır.
İlk olarak, bütçede yeterince para yoksa ne olur? Bazen dikkatli planlama
yapılmasına rağmen bu durum meydana gelebilmektedir. Program planlama
aşamasında kaynak açığı tespit edilmesi halinde program personeli ilave maliyetleri
karşılayacak finansman veya kaynaklar bulmaya çalışabilir. Örneğin, bazı federal
hibelerde, programla bağlantılı etkinliklerde yiyecek için ödeme yapılamamaktadır.
Hibe ile ilgili bu durum bilinmesine rağmen planda personelin yiyecek sunmak
istediği eğitim veya etkinlikler yer alıyor ise bunu karşılamak üzere bağışlar istenebilir
(örneğin, yerel dükkânlardan), küçük bir hibe (örneğin, yerel bir kuruluş veya
vakıftan) istenebilir veya başka bir kaynaktan alınabilecek kaynaklar araştırılabilir.
Kuruluş içinde programı uygulayan başka bir kaynak akışı kesilerek başlangıç
finansmanına dâhil olmayan giderler karşılanabilir.
Personel, eğitim etkinliğinde öğle yemeği verilmesi için gerekli fonları bulmada
başarısız olduysa uygulama planı buna göre ayarlanarak program faaliyetlerinin
bütçe dışına taşmaması sağlanmalıdır. Önce fon kaynağının onayına başvurmaksızın
bütçenin aşılması, programın sonraki aşamasına yönelik kaynakların azalmasına yol
açabilmektedir. Daha da kötüsü, bütçenin aşılması, program finansmanının devamını
veya gelecekteki finansmanı, proje yöneticisinin program liderliği konumunu veya
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kuruluşun gelecekte aynı fon kaynağından destek alma konusundaki başarısını
tehlikeye atabilmektedir. Bunlar ciddi sonuçlardır, ama program bütçesinin dikkatli
bir şekilde planlanması ve izlenmesi ile önlenmeleri mümkündür.
İkinci olarak, para kalırsa ne olur? Bu iyi bir sorundur ve çeşitli nedenlerden
dolayı meydana gelebilmektedir. Bazen bir gider kalemi tahmin edilenden daha
az tutabilmekte veya diğer kaynaklardan ayni personel zamanı katkıları yoluyla
personel maliyetleri düşürülebilmektedir. Bütçenin en azından aylık bazda dikkatli
olarak izlenmesi, elemanların tasarruf sağlanan yerleri çok erken tespit ederek artan
para ile yapılabileceklere ilişkin mantıklı kararlar almasına yardımcı olacaktır.
Bütçe kategorilerindeki küçük değişiklikler (örneğin, baskı maliyetlerinden
tasarruf edilen paranın bir eğitim elkitabının kapağını güncellemek için kullanılması)
genellikle yalnızca bir sonraki bütçe döneminde dikkatli hesaplamayı gerekli
kılmaktadır. Kategorilerdeki daha büyük değişikliklerin (örneğin, gönüllü el
kitaplarının basımından tasarruf edilen paranın program etkinliklerini tanıtıcı
afişlerin basılmasında kullanılması), kaynaklar harcanmadan önce muhtemelen
fon kaynağıyla veya en azından ev sahibi kuruluştaki hibe veya fon müdürü ile
görüşülmesi gerekecektir. Bütçe kategorileri arasındaki değişiklikler (örneğin,
baskıdan tasarruf edilen paranın, personelden ek bir kişinin program sonuçlarının
sunulacağı konferansa ulaşımının finanse edilmesi için kullanılması) önceden fon
kaynağına bildirilerek izni alınmalıdır. Proje yılının sonunda kalan paranın bir sonraki
yıla taşınmasına izin verilmeyebileceğini unutmayın. Benzer şekilde bir kuruluşa
belirli bir programı uygulaması için verilmiş ve harcanmamış fonların belirlenen
zaman diliminde harcanmaması durumunda geri ödenmesi gerekebilmektedir. Bu
nedenle bütçeyi dikkatli bir biçimde izleyin, giderleri ve geri ödemeleri zamanında
işleyin ve yılsonunda kimsenin bir sürprizle karşılaşmaması için fon kaynağı ile açık
bir iletişim içerisinde olun.
Peki proje yılı tam olarak ne zaman biter? Bu, duruma bağlı olarak değişmektedir.
Mali yıl terimi finansman yılını belirleyen tarihlere atıfta bulunmaktadır. Bazı hibeler
veya sözleşmeler 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmaktadır, bu
nedenle finansman döngüsü takvim yılına yakın olmaktadır. Özellikle okullar veya
üniversiteler ile bağlantılı diğer finansmanlar, 1 Temmuz ile 30 Haziran tarihleri
arasında geçerli olmaktadır. Diğer bazı finansmanlar ise sözleşmenin imzalandığı
tarihe dayalı bir başlangıç tarihinden itibaren-1 Mart, 1 Ekim veya başka bir aygeçerli olmaktadır. Yöneticiler için farklı mali yıllara sahip hibelerin ele alınması
zorluk yaratabilir. Ancak dikkatli bir planlama, düzenlenmiş dosyalar ve sorulara
yanıt verebilecek bir kişinin varlığında yönetilmesi mümkündür. Bir programın
bütçesinin yönetilmesi ile ilgili sorular sormaktan korkmayın; hem amiriniz hem
de fon kaynağı, bütçe yönetimi sorumluluklarına ilişkin proaktif ilginizi takdir
edecektir. İyi bir yönetim, program katılımcıları, kuruluş ve fon kaynağına bağlılık
gösterecektir. Ayrıca potansiyel fon kaynaklarına kuruluşun gelecekteki finansmanlar
için iyi bir yatırım olduğu mesajını verir.
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ÖZET
Zaman içinde bir noktada sağlığın geliştirilmesi programı planlamadan uygulamaya
geçmektedir. Eylem planları, mantık modelleri ve Gantt şemaları, program personeli
ve paydaşların programı uygulamada ve arzu edilen program hedefleri ile amaçlarına
ulaşmada kullanabileceği araçlardır. Bunların hepsi, program personeli ve paydaşların
programın hedeflerine zamanında ve amaçlanan şekilde ulaşmalarına yardımcı olan
iyi düşünülmüş ve yaşayan belgeler olmalıdır.
Program personeli ve paydaşları, program uygulama dönemi boyunca değişimler
ve zorluklara hazır olmalıdır; programlar okullarda, işyerlerinde, sağlık kuruluşlarında
ve topluluklarda uygulanmaktadır ve bu ortamlarda değişim ve zorlukların olması
beklenen bir durumdur. Zorluk ve mücadelenin ortaya çıkacağının önceden tahmin
edilmesi mümkündür; ancak belirli bir programda hangi zorluk ve mücadelelerin
yaşanacağı program başlayana kadar bilinememektedir. Zorluklar ve mücadeleler ile
baş etmek zor ve sıkıntılı olabilir; ama bunlardan çıkarılacak çok fazla ders vardır.
Uygulama esnasında personel ve paydaşlar, programın insan ve mali kaynaklarının
yönetimine katılmalıdır. Becerikli, motivasyonu yüksek, çeşitlilik arz eden ve
kültürel yetkinliğe sahip personelin işe alınması, seçilmesi, gelişiminin sağlanması
ve desteklenmesi; program personeli, paydaşlar ve katılımcılar arasında duyarlı ve
destekleyici ilişkilerin kurulmasına katkıda bulunmaktadır. Bir programın finansal
durumu paylaşılan bir sorumluluktur, programda yer alan herkesin, uzun vadeli
program gelişimi ve sürdürülebilirliğine katkıda bulunacak iyi mali uygulamaların
idamesindeki rolünün bilincine varması sağlanmalıdır.
Eylem planları, mantık modelleri, Gantt şemaları, bütçeler ve personel kaynakları
gibi araçlar kullanılarak program uygulamasında karşılaşılan zorluklar yönetilebilir
hale getirilebilmekte ve çoğu zaman öğrenme fırsatlarına dönüştürülebilmektedir.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Üçüncü Bölümde yer alan sağlık programlarının geliştirilmesine yönelik
planlama modellerini gözden geçirin (Tablo 3.12). Modellerden birini seçin
ve seçtiğiniz modelin program uygulamasına yaklaşımını tartışın. Modeller
arasındaki benzerlikleri ve farkları bulun. Modeller sağlığın geliştirilmesi
programının nasıl uygulanacağını anlamanıza ne şekilde yardımcı oluyor?

2.

Bir ortaokul, öğrencileri taze sebze ve meyve, sağlıklı içecekler, tam tahıl ve
düşük yağlı seçenekler içeren sağlıklı öğle yemekleri yemeye teşvik eden bir
program uyguluyor. Program bileşenleri arasında; okulda sağlıklı öğle yemeği
seçeneklerinin arttırılması ve sınıf içi eğitim ile çocuklar, ebeveynler ve vasiler
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için beslenme danışmanlığı yer alıyor. Program, kurulum aşamasından ilk
uygulama ve tam operasyon aşamasına (Beşinci Bölümde ele alınan aşamalar)
geçtiğinde hangi zorluklar ile karşılaşılması beklenebilir?
3.

Hayatınızda hiç bir düğün, Şükran Günü yemeği veya mezuniyet partisi gibi
büyük bir organizasyonu planlamak durumunda kaldınız mı? Tüm unsurların
zamanında ve bütçe dâhilinde gerçekleştiğinden emin olmak için nasıl bir
planlama yaptığınızı tartışın. Herhangi bir zaman çizelgesi kullandınız mı? Bütçe
geliştirdiniz mi? Bu etkinlik veya planlamak istediğiniz başka bir etkinlik için bir
bütçe ve zaman çizelgesi geliştirin.

4.

İşbaşı eğitim ile ilgili tecrübeleriniz neler? Çalıştığınız işlerde size eğitim
sağlandığı oldu mu? Eğitimin nasıl yararlı olduğunu, iyileştirilebilecek yönlerinin
neler olduğunu ve neler gerektirdiğini tanımlayın. Ardından, okul temelli bir
sağlık kliniğinde çalışan sağlığın geliştirilmesi personeli için bir eğitim programı
tasarlayın. İşlerini yapmaları için neleri bilmeleri gerekiyor? Hangi alanlarda
program amirlerinin yönlendirmesinin etkili olacağın düşünüyorsunuz?

5.

Kendi finansal kayıtlarınızı tutarken ve finansal planlamanızı yaparken hangi
araçları kullanıyorsunuz? Quicken veya Excel gibi bilgisayar programlarını
kullanıyor musunuz? Veya kâğıt bazlı ürünleri mi kullanıyorsunuz? Bu araçlar
programınızın bütçesini uygulamanızda size nasıl yardımcı olabilir? Microsoft
Excel öğreticisini inceleyin. Onu sağlığı geliştirme çalışanları için faydalı bir
bütçeleme aracı yapan nedir?

6.

Kaydolduğunuz akademik programa dayalı bir mantık modeli çizin. Programın
kaynakları ile başlayın, ardından hedefleri ile devam edin ve son olarak uzun
vadeli amaçlarını ekleyin. Program faaliyetlerinin program amaçlarına ulaşıp
ulaşamayacağına ilişkin düşüncelerinizi tartışın.

ANAHTAR TERİMLER
Bilanço

Kısa vadeli sonuçlar

Nakit akış tablosu

Bütçe

Orta vadeli sonuçlar

Performans değerlendirme

Eylem planı

Mali yıl

Personel eğitimi

Gantt şeması

Mali yönetim

Personel yönetimi

Gelir tablosu

Mantık modeli

Uygulama zorlukları
Uzun vadeli sonuçlar
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SAVUNUCULUK
REGINA A. GALER-UNTI
KELLY BISHOP ALLEY
REGINA MCCOY PULLIAM

ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Savunuculuğun sağlık programlardaki rolüne ilişkin sağlık eğiticileri ve sağlığı
geliştirme çalışanlarının görüşleri arasındaki benzerlik ve farkları bulma
n Başarılı bir sağlık savunuculuğu çabasının gerekli unsurlarını ve her bir unsurun
nispi önemini tanımlama
n Savunuculuk, medyada savunuculuk, toplum katılımı ve mobilizasyonun sağlık
gündemini ileriye taşımada oynadığı rolü tanımlama
n Sağlığı geliştirme gündemi için seçilmiş görevlilerin desteğini almak için
kullanılabilecek kilit yöntemleri tanımlama
n 501(c)(3) statüsünün kuruluşların çabalarını hangi yollardan etkilediğini tanımlama
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AVUNUCULUK bir amaç veya öneriyi destekleyici faaliyettir. Savunuculuk
faaliyetleri siyasi (örneğin, belirli bir mevzuat için lobicilik yapmak) veya
sosyal (örneğin, sesi duyulmayanlar adına konuşmak) olabilmektedir. Daha
geniş bağlamda savunuculuk, sağlık alanlarından birinde profesyonelleşmenin bir
parçasıdır. Aynı zamanda, sağlığın geliştirilmesi programındaki bir eleman, paydaş
veya katılımcının daha dar perspektifinden bakıldığında savunuculuk; bir programa
önderlik etmek, finansman için savaşmak ve programın sürdürülmesi, belirli bir
sağlık sorununun ele alınması ve sağlık eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması için
başkalarının da katılımını sağlamaktır. Sağlığın geliştirilmesi programları, her gün
değişikliklerin meydana gelebileceği gerginliği ile varlığını sürdürmektedir: program
performansından bağımsız olarak siyasi nedenlerle finansman kesilebilmekte,
mevzuat kapsamında finansman yeni, daha öncelikli girişimlere yönlendirilebilmekte,
program katılımcılarının uygunluk kriterlerindeki değişiklikler öncelikli nüfusun
programa erişimini etkileyebilmekte, durgunluk gibi ekonomik faktörler parasal
sıkıntılara yol açabilmekte veya ulusal düzeyde (veya eyalet düzeyinde, yerel düzeyde,
okul, işletme, hastane veya topluluk düzeyinde) yeni bir sağlık önceliği programın
fon kaynakları veya kişilerin bilincindeki yerini gasp ederek personel, paydaşlar ve
katılımcılara programı sonlandırmaktan başka seçenek bırakmayabilmektedir.
Savunuculuk sağlığın geliştirilmesi planlama, uygulama ve değerlendirme
aşamalarının hepsinden geçen bir ipliktir. Planlama aşamasındaki savunuculuk, belirli
bir sağlık kaygısı için önderlik etme ve bu sorunun ele alınması için mücadele etmekle
alakalıdır. İhtiyaç değerlendirmesi ve program dizaynını destekleyen para, zaman,
materyaller ve insanlara bu önderlerin çabaları sonucunda ulaşılmaktadır. Uygulama
esnasında her ortamda program personeli ve paydaşları bir yandan katılımcıları
sürece dâhil etmek ve onlara hizmet sunmak için çabalamakta diğer yandan
finansman ve kaynaklar için yarışmaktadır. Net bir şekilde, eğer kaynaklar sınırsız
olsaydı tüm ihtiyaçlar karşılanırdı; ancak zaman, materyal, neyin en işe yaradığına
dair bilgi ve kişilerin enerjisinin sınırlı olduğu düşünüldüğünde savunuculuk,
sağlığın geliştirilmesi programının personeli, paydaşları ve katılımcılarının
programları uygularken kullanmaları gereken bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bir programın değerlendirme aşamasında savunucular, değerlendirme verilerini
ve raporları, programın etkililiğini anlatmak ve programın büyüme ve gelişimini
sürdürmek için kullanmaktadır. Savunuculuk olmadığında programlar etkili olsalar
dahi ortadan kaybolmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi programlarının, daha geniş
çevredeki veya söz konusu ortamdaki değişikliklerden ve programların destek
için diğer kişilere bağımlı olmasından kaynaklanan olumsuz sonuçlar karşısındaki
savunmasızlığı, program uygulamasının bir parçası olarak savunuculuk gündeminin
güdülmesini gerekli kılmaktadır.

BİR PROGRAM İÇİN SAVUNUCULUK GÜNDEMİ OLUŞTURMA
Sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldıran ve kanıta dayalı müdahaleleri kullanan sağlık
teorisine dayalı bir sağlığın geliştirilmesi programı için savunuculuk yapmak, güç
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sahibi bir kişinin eyleme geçmeye davet edilmesini gerekli kılmaktadır. Bu güç
farklı kaynaklardan gelebilmektedir—seçim veya kanuni bir yetki veya halk desteği
ve rakamların gücü. Belirli bir ortamda (örneğin, okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya
toplum) gücü elinde tutan taraflar, örneğin, mülkiyet sahipleri, hissedarlar, genel
müdürler, yönetim kurulları, amirler, program direktörleri, vakıf personeli, devlet
çalışanları ve yerel, eyalet düzeyindeki ve federal kanun yapıcılar gibi politikacılar
olabilmektedir.
Uygulama esnasında savunuculuk, belirli bir sağlığın geliştirilmesi programına
yönelik olmamaktadır (On Birinci Bölümde, sürdürülebilirlikten, yani belirli
bir ortamdaki bir programa önderlik etmekten bahsedilmektedir). Savunuculuk,
daha geniş kamu politikası çevresinin etkilenmesidir ve tek bir program hakkında
farkındalık arttırmak kalıcı sosyal değişimlerin yaratılması için yeterli olmamaktadır.
Kamu politikası, kurumlar çapında değişimin sürdürülebileceği bir biçimde
şekillendirilmelidir. Örneğin, savunucular, kurşun bazlı boyanın test edilmesi ve
sökülmesi yoluyla güvenli konutları sağlayan bir kamu politikasının geçmesini
amaçlıyor olabilir; ancak aynı zamanda topluluk üyelerinin güvenli konutlarla ilgili
hususlar ve kurşun bazlı boya zehirlenmesinden korunma hakkında bilgilendirilmesi
gerektiğini de ifade edebilir, seçilmiş görevliler ile iletişim kurabilir ve oy
kullanabilirler.
Program uygulaması esnasında savunuculuğun temelleri, Üçüncü Bölümde ele
alınan bazı sağlık teorilerine dayanmaktadır. Topluluk mobilizasyonu teorisi, bir
ortamda belirli bir sağlık sorunu etrafında örgütlenerek harekete geçen bireylere
odaklanması itibariyle savunuculuğu desteklemektedir. Sosyal ağ ve sosyal destek
teorisi, karşılıklı destek ve ortak menfaate dayalı bir ilişkinin kurulmasına vurgu
yapmaktadır ve bu yönüyle savunucular bakımından savunuculuk esnasında sosyal
destek ve ağların oluşturulmasının önemini pekiştirmektedir. Savunuculukta ne kadar
fazla kişi yer alırsa o kadar iyi olacaktır. Ayrıca iletişim teorisi, yeniliklerin yayılması
modeli ve sosyal pazarlama; program personelinin, paydaşların ve katılımcıların
bir programa önderlik etmek için nasıl ve kiminle konuşacaklarını şekillendirmeye
yardımcı olmaktadır.
Program personeli, sağlığın geliştirilmesi programının uygulanması sürecinin bir
parçası olarak bir savunuculuk gündemi ve stratejisi oluşturabilir. Gündem, aynen
kanıta dayalı sağlık müdahalesi gibi programın eylem planının bir parçasıdır. Etkili
savunuculuğun en önemli kısımlarından birisi, program kapsamında ele alınan büyük
meseleye, neyin değişmesi gerektiğine ilişkin net bir vizyonun ve değişimlerin
meydana getirilmesine yönelik mantıklı bir planın olmasıdır. Beş kilit soru, yolunuzu
bulmanıza yardımcı olabilmektedir:
1.

Sağlık sorununu hangi eylem—uygulanabilir bir eylem—gerçekten
çözecektir? Hangi eylemin gerçekleşmesi gerekiyor? Yeni bir kanun, yönetmelik,
finansman, hizmet veya araştırma girişimi mi? Kişilerin eylem doğrultusunda
çalışmayı istemesi için söz konusu eylemin ikna edici olması gerekmektedir.
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Ayrıca program kapsamında kişilerin ilgileri kaybolmadan bir veya iki yıl
içerisinde bir kısmını gerçekleştirilebilecek yeterince küçük bir eylem olmalıdır.
Eylem ne olursa olsun, onu açıkça ve kısaca beyan edin. Bazen bu gibi bir beyan,
programda savunuculuğu yönlendiren ve şekillendiren bir program eylem (veya
davranış) hedefi olarak düşünülmektedir (Beşinci Bölümde ele alınmaktadır).
Bu, savunuculuk eylemi hedefi olarak adlandırılmaktadır.
2.

Kimin eyleme geçmesi gerekir? Değişimi yapacak yetkiye gerçekte kim
sahiptir? Örneğin, bir belediye başkanı, şehir meclisi veya eyalet kurumu ya da
federal kurum veya kanun koyucu arzu edilen değişimi etkileyebilir mi? Yetki
sahibi tarafları etkileyebilecek olması nedeniyle desteği kazanılması gereken
kişiler kimlerdir? Örneğin, medya mensupları veya belirli vatandaş gruplarının
üyeleri amacın ileriye taşınmasına yardımcı olabilir mi?

3.

Hedef kitlenin neyi duyması gerekir? Hangi savunuculuk mesajı herkesi
değişim yapma yönünde harekete geçirecektir? Etkili bir savunuculuk mesajı
iki bölümden oluşmaktadır: konunun esasına ilgi çekme (“Bu öneri önemlidir,
çünkü. . . ”) ve kişisel çıkara ilgi çekme (“Yüzlerce seçmen sizin … konusundaki
oyunuzu merak ediyor”).

4.

Hedef kitlenizin mesajı kimden duyması gerekir? Hangi elçileri
kullanabilirsiniz ve en ikna edici kişi kimdir? Savunuculuk kampanyasının
elçilerin bir karışımına ihtiyacı vardır—kişisel tecrübelerine dayalı olarak
konuşabilecek kişiler, tanınmış yetki sahibi kişiler ve ulaşmak istediğiniz kişiler
üzerinde özel bir nüfuzu bulunan kişiler.

5.

Dikkat çekmek için hangi eylemleri kullanacaksınız? Kişilerden mesajı
iletmeleri için ne yapmaları istenecek? Oldukça fazla seçenek bulunmaktadır:
kişilerden yetkililer ile nazikçe lobicilik yapması veya yetkililerin ofislerinin
önünde protesto yapması, bir makaleyi gazetede yayınlatması veya kent
düzeyindeki bir toplantıya katılması istenebilmektedir. Genellikle savunuculuk
için en iyi eylemler, en az çaba ve cepheleşme ile işin yapılmasını sağlayan
eylemlerdir.

MESLEKİ BİR SORUMLULUK OLARAK SAVUNUCULUK
Finansman, mevzuat, yönetmelikler, idari altyapı, hizmetler veya araştırma için
savunuculuk yapılması, başarılı sağlığın geliştirilmesi programlarına önayak
olmaktadır. Araştırmacılar, halkın ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet edilmesi
için programlar ile savunuculuğun birleştirilmesinin önemini doğrulamaktadır
(Christoffel, 2000; Howze & Redman, 1992; Roe, Minkler, & Saunders, 1995). Net bir
şekilde savunuculuk, sağlığın geliştirilmesi programları için derin bir öneme sahiptir.
Sağlık savunuculuğu, “bireyler veya grupların belirli bir sağlık hedefi, program,
menfaat veya nüfus için toplumsal veya örgütsel değişim yaratma girişiminde
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bulunma sürecidir” (2000 Sağlık Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme Terminolojisi Ortak
Komitesi, 2002). Kısacası, sağlık savunuculuğu, sağlığı geliştirme programlarının
başarıya ulaşacağı çevreleri yaratmaktadır.
Savunuculuğa katılım, sağlık çalışanlarının mesleki bir sorumluluğu olarak
uzun zamandır tavsiye edilmektedir (Freudenberg, 1982; Ogden, 1986; Steckler
& Dawson, 1982). Tıp Enstitüsünün “Halkı Kim Sağlıklı Tutacak?” (Who Will
Keep the Public Healthy?) başlıklı raporunda sağlık politikası meselelerine için
savunuculuğa yönelik eylem çağrısı yapılmaktadır (Tıp Enstitüsü, 2003). Sağlıklı
Toplum 2020’de, Sağlıklı Toplum 2020 amaçları ve hedeflerine ulaşılmasına
yardımcı olacak politikaların geliştirilmesinin önemi vurgulanmaktadır (ABD
Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2009). Galway Uzlaşı Konferansı Bildirgesi,
savunuculuğu; başarılı sağlığın geliştirilmesi uygulamalarında yer alması gereken
temel yetkinlik alanlarından birisi olarak sıralamaktadır (Allegrante ve ark, 2009).
Sağlığın geliştirilmesi uygulayıcılarının, kendi meslekleri ve yardımda bulunmaya
çabaladıkları kişiler adına kaynak pastasından bir dilim alabilmeleri için kesinlikle
etkili savunucular olmaları gerekmektedir.
Sağlığın geliştirilmesi programlarında çalışan çoğu kişi için savunuculuk
becerilerinin edinilmesi zordur ve bilinmesi gereken birçok şeyin yanında ekstra bir
alan olarak görülmektedir. Sağlığı geliştirme uzmanları; müdahalelerin uygulanması,
paydaşların mobilize edilmesi ve örgütlenmesi ve politikaların yazılması ve revize
edilmesi ile ilgili günlük gerçeklikler ile meşguldür. Çoğu zaman programları için
savunuculuk yapmaları için gereken ekstra zaman ve enerjinin var olmadığını
hissetmektedirler. Ne var ki bu öngörüsüz bir görüştür. Sağlığın geliştirilmesi
programlarının uzun vadeli sürdürülebilirliğe kavuşması için destekleyici ve duyarlı
çevrelere ihtiyaç duyulmaktadır. Yalnızca sağlığın geliştirilmesi müdahalelerine
ve politikalarına odaklanılması; başarılı sağlığın geliştirilmesi programlarının
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde çalışmaların bir parçasının
eksik kalmasına neden olmaktadır; savunuculuk bu çalışmaların bir parçası olmalıdır.

BAŞARILI SAĞLIK POLİTİKASI SAVUNUCULUĞU ÖRNEKLERİ
Temiz hava ve su, uygun temizlik ve doğru ve besleyici gıdalar ile ilgili iyileşmeler
gibi halk sağlığı tedbirleri, yaşam süresini büyük oranda uzatmış ve insanların
dertlerini hafifletilmiştir. 1999 yılında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri,
yirminci yüzyılda halk sağlığı alanındaki en önemli on ilerlemeyi listelemiştir
(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1999). Aşılar, motorlu araç güvenliğindeki
iyileşmeler, daha güvenli işyerleri, daha iyi gıda güvenliği ve tütünün sağlık
tehlikesi olarak tanınmasını da kapsayan bu ilerlemelerin birçoğunun, yalnızca
bilimsel buluşlara değil aynı zamanda eğitim ve politika değişikliği için yapılan
savunuculuğa da borçlu olunduğunu söylemek doğru olacaktır. Aşağıdaki örneklerde,
savunuculuğun bu ilerlemelere katkı sağlamak için nasıl kullanıldığına dikkat edin.
Alkollü Araç Kullanımına Karşı Olan Anneler (MADD), kızını sarhoş bir
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sürücü nedeniyle kaybeden Candy Lightner tarafından kurulmuştur. Otomobilin
sürücüsü mükerrer bir suçludur ve MADD, halkı alkollü araç kullanmanın tehlikeleri
hakkında eğitmek için bir medya kampanyasından yararlanmıştır. Bu savunuculuk,
halkın alkollü araç kullanmanın tehlikesi hakkında farkındalığını arttırmış ve kanun
yapıcıları, bu tehlikeyi kontrol altına almak için yasal düzenlemeleri arttırmaya sevk
etmiştir. MADD’in medyadaki savunuculuğu, alkollü araç kullanmadan kaynaklanan
ölümlerin azaltılmasını sağlayan eylemlere ilham veren itici güç olarak tanınmıştır
(DeJong, 1996).
March of Dimes – On Sentlerin Yürüyüşü (aslen Ulusal Çocuk Felci Vakfı
olarak bilinmektedir), amacına ulaşmış bir gönüllü sağlık kuruluşuna örnek olarak
verilebilir. 1938 yılında Başkan Franklin D. Roosevelt tarafından kurulmuş olan
vakıf, polyo (çocuk felci) için bir tedavi bulmaya ve hastalıktan muzdarip çocukların
bakımını sağlamaya yönelik bir kampanya olarak başlamıştır. Birleşik Devletler’de
yaşayan tüm bireylerden çabayı desteklemek için gönüllü olarak on sent vermeleri
istenmiştir. 1958 yılında, Salk aşısı genel halka uygulanmaya başlandıktan üç yıl
sonra March of Dimes odak noktasını değiştirmiş; doğum kusurlarını, prematür
(erken) doğumu ve yenidoğan mortalitesini önlemeye adanmış bir kuruluş haline
gelmiştir (March of Dimes, b.t.); March of Dimes, polyo için bir aşı bulma amacına
ulaşmıştır. Zaman ilerledikçe March of Dimes gibi birçok kuruluş, çabalarını yalnızca
araştırma için bağış toplamakla sınırlandırmamış, seçtikleri alandaki araştırmalar için
daha fazla finansman bulmayı amaçlayan savunuculuğa da yönelmiştir. Günümüzde
March of Dimes araştırma, eğitim, topluluk hizmetleri ve savunuculuk alanlarında
çalışmaktadır (March of Dimes, b.t.).
Mevzuatta tütün kontrolü yönündeki adımlar, büyük oranda araştırmacıların,
aktivistlerin, sağlık uygulayıcılarının ve kar amacı gütmeyen kuruluşların
savunuculuğu sayesinde atılmıştır. Tütünün zararlı etkileri hakkında eğitim ve
farkındalık arttırmayı amaçlayan uzun vadeli çabalar sonucunda tütün kontrolü
alanında mevzuat çalışmaları artmıştır. İlginçtir ki bu çabalar, araştırmacıların ve
savunucuların tütünün yalnızca sağlık üzerindeki etkileri hakkında değil aynı zamanda
tütün kullanımının ekonomik bedelleri hakkında da farkındalığı arttırma çabaları
ile önem kazanmıştır (Givel & Glantz, 2004). Sonuç olarak tütün üreticilerinin
çocuklar ile temasını sınırlandıran, tütün ürünlerini halka açık yerlerde kısıtlayan ve
çalışanları pasif içiciliğin sağlık üzerindeki sonuçlarından koruyan önemli bir kanuni
düzenleme yürürlüğe girmiştir. Savunuculuk teknikleri ile araştırmacıların sonuç ve
tavsiyelerinin birleşimi, Birleşik Devletler’de sigara içme oranının azaltılması için
kullanılmıştır (Chaney, Jones, & Galer-Unti, 2003).
Savunuculuk çabalarının hepsi iyi belgelendirilmiş çabalar veya anlatılan
örneklerde olduğu gibi göze çarpan çabalar olmamaktadır. Beslenme alanındaki
savunucular, Birleşik Devletler’de sağlıklı gıda teminini korumak ve güçlendirmek
için tasarlanmış makul sayıdaki kanuni düzenlemeden sorumludur. Bu savunuculuk
çabaları, federal politikalarda, ambalajlı gıdaların üzerinde besin etiketlerinin
bulunmasını zorunlu kılan 1990 tarihli Besin Etiketleme ve Eğitim Kanunu olarak
bilinen Kamu Hukuku (P.L) 101-535 gibi çok kapsamlı reformlara önayak olmuştur.
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Bu kanun, söz konusu eğitici aracının eklenmesini şiddetle savunan diyetisyenler ve
tüketiciler için büyük bir zafer teşkil etmiştir.
Bazı politika savunuculuğu çabaları, eyalet düzeyinde veya yerel düzeyde
değişimler ile sonuçlanmaktadır. ABD Temsilciler Meclisi’nin eski Meclis Başkanı
Tip O’Neill’in, “Tüm politikalar yereldir” beyanında bulunduğu kabul edilmektedir.
Bu durum, örneğin belediye sınırlarında ateşli silah alımını kısıtlayan, eyaletlerde hız
sınırlarını koyan, doğrudan alkol satışlarını yönlendiren ve yüzme havuzu güvenliğini
sağlayan yönetmeliklerdeki çeşitlilikten de anlaşılabileceği üzere sağlık politikası
türlerinin çoğu için de geçerlidir.
Zaman zaman bir alanda uygulanması için oluşturulan yönetmelikler eyalet
düzeyine veya ulusal düzeye yükselebilmektedir. Bu durum sıklıkla yerel bir
haberin ulusal medyada dikkat çekmesi (örneğin, ulusal bir gazetedeki bir makale
veya kablolu televizyon veya Ulusal Halk Radyosundaki bir haber aracılığıyla)
sonucunda meydana gelmektedir. Bir haberin bir kanun yapıcı, yasama organı veya
başka bir eyaletin seçmenlerinin ilgisini çekmesi durumu ile gitgide daha fazla
karşılaşılmaktadır. Hızlı medya transferi ve çok sayıda medya kuruluşunun bulunduğu
çağımızda, sıra dışı veya önemli kararnameler ile ilgili haberler diğer belediyelerin
sınırlarına da çabucak yayılmaktadır.

SAVUNUCULUK DİLİNDE AKICILIK KAZANMA
Savunuculuk becerilerini geliştirmek için önce savunuculuk terminolojisinin
öğrenilmesi gerekmektedir. Tablo 7.1’de bazı kilit savunuculuk terimleri
listelenmektedir. Terimler, bir toplum için kamu adına kararların verilmesi
ve kararların idaresine ilişkin örgütlü siyasi yapılar ile hükümet yapılarının
etkileşimlerini yansıtmaktadır. Savunucular ve lobicilerin görevi, halkın karar verme
sürecine ve idari süreçlere katılımının sağlanması ve bu süreçlerde alınan kararların
etkilenmesidir.
Yasama savunuculuğu, esasen, kanun taslakları, kararnameler ve kanunlar lehine
veya aleyhine savunuculuk yapılmasıdır. Kanun taslağı, kanun teklifi olarak sunulmuş
bir mevzuat parçasıdır. Federal düzeyde kanun taslağı Senato ve Meclis tarafından
onaylandığında başkan tarafından imzalanarak yürürlüğe girmektedir. Kanun
taslaklarının hazırlanma ve işlenme sürecine ilişkin bilgi için Temsilciler Meclisinin
web sitesine bakılabilir (bakınız Tablo 7.2). Kongre Kütüphanesi mevzuatın
izlenmesine yardımcı olmak için bir web sitesi oluşturmuştur (http://thomas.loc.gov).
Eyaletlerin bir kanun tasarısını kabul ederek kanun oluşturma süreçleri birbirinden
büyük oranda farklılık göstermektedir. Eyalet düzeyindeki yasama süreçleri hakkında
bilgi edinmek için Tablo 7.2’de gösterilen eyalet ve yerel yönetimlerin web sitelerini
kullanabilirsiniz. Tablo 7.2’de sağlığın geliştirilmesi programları için savunuculuk
ile ilgili bazı faydalı web siteleri listelenmektedir.
Belediyeler tipik olarak kentin sınırları içerisinde uygulanan kararnameleri kabul
etmektedir. Bu durumda, bir kentin sınırları içinde geçerli olan bir kararname bir
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sonraki kentte var olmayabilmektedir. Bu, genellikle insanlar için kafa karıştırıcıdır.
Bir kentte sürücülerin cep telefonu kullanmasına izin verilirken komşu kentte eller
serbest (hands-free) cihazının kullanılması gerekli kılınabilmektedir. Böyle bir
durumda ise şehrin sınırından geçerken cep telefonunda konuşmak para cezası ile
sonuçlanabilmektedir.
İki tür yasama süreci bizim için özellikle önemlidir. Yetkileme, bir programı
yetkilendiren yasadır. Buna örnek olarak, önceden de tartışıldığı üzere, P.L. 101535 verilebilir. Kanun taslağının yasama geçmişine http://thomas.loc.gov adresinden
ulaşılabilir. Kamu hukukundaki numaralandırma sisteminin bilinmesi, bu yasaların
daha açık olarak anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. Kongre iki yıllık dönemler
halinde toplanmaktadır. P.L.’nin sayısındaki ilk rakam Kongre oturumunun sayısıdır.
Bu nedenle, 101 rakamı, kanun taslağının 101. Kongre oturumunda kabul edildiğini
ifade etmektedir. İkinci rakam ise söz konusu iki yıllık dönemde yürürlüğe koyulan
yasanın sayısıdır. Bizim örneğimizde yasanın sayısı 535’tir.

TABLO 7.1
Terim

Kilit Savunuculuk Terimleri
Tanımı

Savunuculuk

Bireyler veya grupların belirli bir sağlık hedefi, program, menfaat
veya nüfus için toplumsal veya kurumsal değişim yaratma girişiminde
bulunma sürecidir.

Ödenek

Bir programın finansmanının belirlendiği veya fonun tahsis edildiği
mevzuattır.

Yetkilemeler

Politika veya programları belirleyen mevzuattır.

Kanun taslağı

Bir yasama organının onayına sunulan kanun tasarısıdır.

Doğrudan lobicilik

Kanun yapıcı veya onun personeli ile iletişim kurularak belirli bir
mevzuata ilişkin görüşün iletilmesidir.

Seçim kampanyası

Siyasi kampanya kapsamında seçmenlerin ikna edilmesidir.

Tabana dayalı
lobicilik

Toplum üyelerinin, kanun yapıcılar ile yardımcı yasama görevlilerine
görüşlerini iletmeye teşvik edilmesi suretiyle kanun yapıcıları dolaylı
olarak etkileme girişimleridir.

Kanun

Yasama sürecinden geçen yerel, eyalet düzeyindeki veya federal
kanun taslağıdır (örneğin, ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi
tarafından kabul edilen ve başkan tarafından imzalanan bir federal
kanun)

Lobici

Bir kuruluşun (veya bağlantılı kuruluşlardan oluşan bir grubun) yasal
menfaatlerini parlamento üyeleri nezdinde temsil etmek üzere işe
alınmış bir kişidir

Medyada
savunuculuk

Bir kamu politikası girişimi ilerletmek için örgütlenmiş topluluğu
desteklemek için medyanın ve mümkün olduğunda ücretli
reklamların stratejik olarak kullanılmasıdır.

Kararname

Genellikle kent yönetimi tarafından çıkarılan tüzük veya yönetmeliktir.
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Ödenekler, odak noktaları bakımından yetkilemelerden farklıdır. Yetkilemeler
politika veya programları inşa ederken ödenekler belirli amaçlar için para tahsis
etmektedir. Federal yönetim ve eyalet parlamentosunun bütçe onayları için net son
tarihler bulunmaktadır. Yasama takvimi boyunca tartışılabilen kanun taslaklarından
farklı olarak, ödenekler yasama takvimi içinde belirli bir noktada ele alınmaktadır.
Sağlığın geliştirilmesi programlarının finansmanına ilişkin argümanların ne zaman
en etkili olacağının bilinmesi için bu finansman döngülerine dikkat edilmesi iyi bir
fikir olacaktır.

TABLO 7.2 Savunuculuk Kuruluşları ve Web Siteleri
Kuruluş

URL

Kısa tanımı

Amerikan Halk
Sağlığı Derneği

http://www.apha.org/
advocacy/tips

Savunuculuk çalışmalarına yönelik
savunuculuk ipuçları ve talimatları verir.

Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri—
Topluluk Kılavuzu

http://www.
thecommunityguide.org

Politika kararları, program planlama
ve araştırma dizaynı için kanıta dayalı
araştırmaların kullanımını teşvik eder.

Ulusal Sağlık
Eğitimi Kuruluşları
Koalisyonu—Sağlık
Eğitimi Savunucusu

http://www.
healtheducation
advocate.org

Sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirmeye
yönelik finansman ve mevzuat için
savunuculuğa adanmış bir sitedir.

Kongre Kütüphanesi

http://thomas.loc.gov

Kanun taslaklarının geçmişine, kararlara,
Meclis ve Senato raporlarına ve Kongre
Kayıtlarına erişim sağlar.

Midwest Akademisi

http://www.
midwestacademy.com

Çevrimiçi aktivizm eğitimi ve bilgisi
sağlar.

Research America
(Araştırma Amerika)

http://www.
researchamerica.org

Sağlık araştırmaları için savunuculuk ile
ilgili sitelere link verir.

State and Local
Government on the
Net (İnternet üzerinde
Eyalet ve Yerel
Yönetimler)

http://www.statelocalgov. Eyalet ve belediyelerin resmi sitelerine
net
link verir.
http://ctb.ku.edu/en
Topluluk inşası ve savunuculuk hakkında
bilgi sağlar; Kansas Üniversitesi Topluluk
Sağlığı ve Gelişim Çalışma Grubu
tarafından işletilmektedir.

Kansas Üniversitesi—
Topluluk Araç Kutusu

ABD Temsilciler

http://www.house.gov

ABD Temsilciler Meclisinin resmi sitesi:
Meclis üyeleri, başkanlık, komiteler ve
kanun taslaklarının yasalaşma süreci
hakkında bilgi sağlar.

http://www.senate.gov

ABD Senatosunun resmi sitesi: Senato
üyeleri, başkanlık, komiteler ve kanun
taslaklarının yasalaşma süreci hakkında
bilgi sağlar.

Meclisi
ABD Senatosu
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Yasama süreci farklı şekillerde etkilenebilmektedir. Bir kanun taslağının kabul
edilmesini veya bir ödeneğin onaylanmasını etkilemek için kullanılabilecek farklı
lobicilik türleri bulunmaktadır. Takip eden kısımda, lobiciliğe katılımın yasal ve
istihdamla ilgili alt bölümleri ele alınmaktadır.
Sağlık Savunuculuğunun Meşruluğu
Savunuculuk ve lobicilik bazı yasal meseleleri içermektedir. Sağlık savunuculuğu,
halka bir konu hakkında genel bilgiler ile eğitimin verilmesi şeklini alabilmektedir.
Örneğin, hepatit C hastalığının tehlikeleri ve bu hastalığın nasıl bulaştığı hakkındaki
görüş önemli bir savunuculuk şeklidir. Bu türden bir görüş, örneğin yerel yönetim
organının topluluk içindeki dövme stüdyolarını düzenleyen bir kararname çıkarma
girişimi bulunması halinde yazılı hale getirilebilir. Görüş, kararname lehinde veya
aleyhinde yazılmamaktadır; bunun yerine görüş, sağlıklı ve güvenli uygulamaları
savunmaktadır. Bu türden savunuculuk davranışına ilişkin herhangi bir kısıtlama
bulunmamaktadır.
ABD vergi kanunu, belirli türdeki kuruluşları federal gelir vergisinden muaf
tutmaktadır. Bu kuruluş türlerini hepsi Milli Gelirler Yasası’ndaki Kısım 501(c)
(3)’de yer almaktadır. Kuruluşlar vergi muafiyeti statüsü için başvuruda bulunmak
durumundadır ve bu statüyü almaları halinde genellikle 501(c)(3) kuruluşları olarak
adlandırılmaktadırlar. Vergi muafiyeti statüsü verilen kuruluşlar öncelikle okullar,
kolejler, üniversiteler, dini kuruluşlar ve hayır kuruluşlarıdır (örneğin, Birinci Bölümde
ele alındığı üzere toplum sağlığı kuruluşları). Sağlığı geliştirme programlarının çoğu
501(c)(3) kapsamındaki kuruluşlar veya devlet kurumları tarafından uygulamaya
konmaktadır.
IRS, vergiden muaf kuruluşların seçim propagandasına katılma yasağı hususunda
çok nettir. Seçim propagandası, siyasi kampanya kapsamında seçmenlerin ikna
edilmesi yönündeki girişimler olarak tanımlanmaktadır. Örneğin, Seçim Gününde
kişileri belirli bir şekilde oy kullanmaya aktif olarak ikna etmeye yönelik telefon
görüşmeleri yapmak seçim propagandasıdır. 501(c)(3) statüsüne haiz kuruluşların
seçim propagandası faaliyetlerine katılması vergi yasası kapsamında yasaklanmıştır
ve bu kuruluşlar, bir aday veya siyasi parti adına aktif olarak çalışamamakta veya
bir siyasi makam için bir adayı destekleyememekte veya adaya karşı çıkamamakta
(Vernick, 1999) ya da siyasi seçimlere müdahalede bulunamamaktadır. Bu düzenleme,
Amerika’daki tüm ibadethaneleri kapsamaktadır. Yani, vergiden muaf kuruluşların
seçim propagandasına katılması kanun kapsamında açıkça yasaktır; ancak bu
kuruluşların yasal olarak lobiciliğe katılıp katılamayacakları yeterince net değildir.
Lobicilik, mevzuatı etkilemeye yönelik bir girişim söz konusu olduğunda ortaya
çıkmaktadır. İşverenlerin vergi statüleri, çalışanların lobicilik faaliyetlerinde bulunup
bulunamayacağını ve çalışanların belirli faaliyetlere hangi derecede katılabileceğini
belirlemektedir.
Başlıca iki lobicilik türü bulunmaktadır: doğrudan lobicilik ve tabana dayalı
lobicilik. İkisi arasındaki ayrım önemlidir; her iki terimin de tanımları Tablo 7.1’de
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gösterilmektedir. Doğrudan lobicilikte bireyler, kanun yapıcının çalışanları veya
mevzuatın oluşturulması sürecinde yer alan bir kamu görevlisi ile temasa geçmektedir.
Örneğin, bir senatörün bir kanun taslağına evet oyu vermesi talep edilebilir. Bu talep
doğrudan lobiciliktir; çünkü doğrudan mevzuatı etkilemeye yönelik bir girişimdir
(Vernick, 1999). Tabana dayalı lobicilikte halk, belirli bir mevzuat bölümü ile ilgili
olarak kanun yapıcılara yaklaşmaya teşvik edilmektedir—örneğin, bir kuruluşun
üyelerinin halktan bireyler ile temasa geçmesi ve onları belirli bir kamu görevlisinin
belirli bir yönde oy kullanmasını istemeye sevk eden bir eylem çağrısında bulunması
(Vernick, 1999). Vergiden muaf bir kuruluşun çalışanlarının lobiciliğe ne kadar zaman
ayırabileceğine ilişkin karmaşık bir formül bulunmaktadır. Kuruluşların lobicilik
sınırlamalarına uyduklarından emin olmaları gerekmektedir. Bu sınırlamaların
gözetilmemesi sonucunda ilave vergiler veya vergi muafiyeti statüsünü kaybetme
durumu ile karşılaşılması söz konusu olabilmektedir. Vergiden muaf kuruluşların
çalışanları, kuruluşlarının politikaları hakkında işverenlerine danışmalıdır.
Birinin İşini Koruyarak Savunuculuk Yapmak
Çalışanlarca yürütülen savunuculuk faaliyetleri, işverene bağlı olarak teşvik ediliyor
veya caydırılıyor olabilmektedir. Devlette çalışan kişilerin taraflı görünmemesi
gerektiğinden kamu çalışanları, savunuculuk çalışmaları konusunda özellikle daha
fazla dikkatli olmalıdır. 501(c)(3) kuruluşlarının çalışanları, kuruluşlarının vergi
muafiyeti statüsünü koruması için gözetmesi gereken IRS kurallarına uygunluğu
bozmama hususunda dikkatli olmalıdır. Bir çalışan ve hatta sivil bir vatandaş olarak
savunuculuk faaliyetlerine katılmaya teşvik edildiğinizde işvereninizin kılavuz
ilkeleri dışına çıkmadığınızdan emin olun.
Çalışanlar normal işleri olan görevlerinin dışında savunuculuk faaliyetlerinde yer
aldığında amirler bu durumdan haberdar edilmelidir. ABD Anayasasındaki Birinci
Değişiklik bireylere savunuculuk yapma (ifade özgürlüğü) hakkını vermektedir;
ancak bu faaliyetlerin işveren kurumu risk altına sokması veya kurumun işleyişine
halel getirmesi halinde işten çıkarmaya karşı bir koruma sağlamamaktadır.
İşveren, çalışanın savunuculuk çalışmalarına katılma niyetinden haberdar
edildikten sonra işin ve mesai saatleri dışındaki savunuculuk faaliyetlerinin birbirinden
ayrı tutulduğundan emin olunması önemlidir. Kamusal alanda konuşurken, telefon
görüşmesi yaparken veya yazılı bir tebliğ gönderirken, savunuculuk çalışmalarını
sivil bir vatandaş olarak yaptığınızın herkesçe bilindiğinden emin olun. Örneğin, alkol
satışının kısıtlanması konusunda şehir meclisine hitap ediyorsanız şöyle diyebilirsiniz,
“Benim adım——————. Bazılarınız beni öğrenci sağlık merkezinin müdürü
olarak tanıyabilir. Ancak bugün bar saatleri konusunda kendi kişisel görüşlerimi
ifade ediyorum.” Kişinin görünürlüğü arttıkça kendi kişisel beyanlarının diğer kişiler
tarafından işveren kurumun görüşleri olarak görülmesi eğiliminin de artacağını
unutmayın. Halkın, bireyin kişisel beyanları ile kurumdaki konumu arasında ayrım
yapamayacağı bir noktaya varılması söz konusu olabilmektedir. Bu faktörü dikkate
alın ve savunuculuk çalışmalarına katılma kararlarını verirken pragmatik olun.
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İşveren kurumun dışında savunuculuk çalışmalarında bulunurken ek tedbirlerin
alınması gerekmektedir: sivil bir vatandaş olarak çalışırken iş unvanlarını, iş
malzemelerini, iş telefonlarını veya fakslarını, iş e-postasını veya internet sistemlerini,
iş adresinizi veya iş cep telefonunuzu, çağrı cihazınızı veya BlackBerrynizi
kullanmayın. Örneğin, birisi size işteyken bir kanun yapıcı ile temasa geçerek
bir kanun tasarısını kabul etmesini sağlamanızı isteyen bir e-posta gönderdiğinde
bu e-postayı iş hesabınızdan yanıtlamayın. E-postayı evde kullandığınız hesaba
yönlendirin ve sivil savunuculuk çabalarınız için evdeki hesabınızı ve evdeki
bilgisayarınızı kullanın. Bir yerel muhabir sizi arayarak yerel bir kampanyaya
katılımınız hakkında sorular sorarsa sizi arayan kişiyi, işte mola verdiğinizde özel
cep telefonunuzdan geri arayın. İşteki imkânlarınızı, işyerine ait iletişim cihazlarını
veya iş unvanınızı kullanmadan önce iki defa düşünün.

SAVUNUCULUK İÇİN İTTİFAK VE ORTAKLIKLAR KURMA
Başarılı savunuculuk çabaları tek başına oluşmamaktadır; ortak hedeflere ulaşmak
için birlikte çalışan bireyler ve kuruluşların koordinasyon ve işbirliği çabalarının
sonucudur. Etkili ortaklıklar, her bir birey ve kuruluşun gruba getirdiği güçlü
yanlara dayanmaktadır. Ortaklardan biri daha fazla finansal kaynağa sahipken diğer
bir ortağın kolayca mobilize edilebilecek yerleşmiş bir ağı bulunabilmektedir. Bir
ortağın nüfuzu daha fazla olabilmekte ve bu sayede amaca dikkat çekebilmektedir.
Bunlara ilaveten her kuruluşun savunuculuk kapasitesi de dikkate alınmalıdır.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, kamu kurumlarının çalışanlarının ne kadar ve hangi
savunuculuk ve lobicilik türlerine katılabileceğine ilişkin sınırlamalar bulunmaktadır.
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (örneğin, topluluk sağlığı kuruluşları) genellikle
savunuculuk ve lobicilikle ilgili daha az sınırlamaya tabi olmaktadır ve kar
amacı gütmeyen kuruluşların çoğunun personeli içinde veya sözleşmeli lobicileri
bulunmaktadır.
Sağlık için savunuculuk yapacak ortakları toplarken hangi tür kaynaklara ihtiyaç
olduğunu inceleyin, kimin veya hangi kuruluşların ihtiyaç duyulan kaynakları gruba
sağlayabileceğini belirleyin ve ardından bireyler veya grupları aktif bir şekilde
toplayın. Tüm topluluk kesimlerini dikkate alın. Kesimlerin her biri sağlık için
savunuculuk yapılmasında aktif bir rol alabilir ve belki de almalıdır. Geleneksel
sağlık müttefiklerinin tümünü ve bunun yanında geleneksel olmayan ortakları
hesaba katın: işletmeler, okullar, inanç tabanlı kuruluşlar, gençler, sağlık hizmeti
sağlayıcıları, seçilmiş görevliler ve topluluk liderleri. Ortaklıkların topluluk içindeki
çeşitliliği temsil ettiğinden emin olun.
Etkili ortaklıkların kurulması birçok yönüyle hayat arkadaşı ile etkili bir
ilişkinin kurulmasına benzemektedir. Bireyler birbirini bulur ve ardından birlikte
zaman geçirerek birbirini daha fazla tanır; birbirini tanıma süreci; uyum meseleleri,
hedeflerin ortaklığı, sevilen ve sevilmeyen şeyler, tarafların ilişkiye ne getirdiği
(yükler de dâhil olmak üzere) ve tarafların ilişkiyi başarılı ve sürekli kılmak için
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ne kadar enerji harcamaya gönüllü olduğunu anlamayı kapsamaktadır. İlişkiler gibi
etkili ortaklıklar da özen ve bakım gerektirmektedir.
Etkili halk sağlığı savunuculuk çabalarının çoğu; ulusal, eyalet düzeyindeki
ve yerel ortakların işbirliğinin ürünüdür. Buna iyi bir örnek olarak, 1991 yılında
başlatılan bir kampanya verilebilir. Bu kampanyada halk sağlığı uygulayıcıları,
Ulusal Kanser Enstitüsü’nün Amerika’da Kanseri Önlemek için Sigara Bırakma
Müdahale Çalışması (ASSIST) kapsamında sağlık uygulayıcıları, politika değişikliği
için savunuculuk yapmaya teşvik edilmiştir (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2005). ASSIST,
tütün kullanımını önlemeye yönelik politikalar ve tütün kontrol politikaları için
savunuculuk yapmak amacıyla kamu ve özel sektörden ortakları bir araya getirmek
üzere tasarlanmış bir gösteri projesi idi. Ulusal düzeyde ASSIST, Ulusal Kanser
Enstitüsü (NCI) ve Amerikan Kanser Derneği’nin (ACS) ortak çabasıydı. Her iki
kuruluşun da ortak bir hedefi vardı: kanseri önlemek. NCI, personel alınması ve tütün
kullanımının azaltılması ve önlenmesi için umut vadeden politikaların savunulmasını
kapsayan müdahalelerin finanse edilmesi için on yedi eyalet sağlık birimi (SHD) ile
sözleşme imzalamıştır. ACS, ASSIST’e ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde ve yerel
düzeylerde kaynaklarını (zaman, para ve personel) adamıştır.
Her ilişkide olduğu gibi dinamikler ve zorlukların tanınması ve ele alınması
gerekmekteydi. En başından itibaren ASSIST, önceden tahmin edilmesi mümkün
olmayan zorluklar ile karşılaşmaktaydı. Proje kapsamında hem yapısal hem de işlevsel
bakımdan birbirinden farklı iki kuruluş türünün (SHD’ler ve ACS) birlikte çalışması
gerekti. Bazıları, SHD’ler finanse edilirken ACS’nin finansman almamasının güç
eşitsizliğine neden olduğu algısına sahipti. Bu ve diğer zorluklara rağmen ulusal
düzey, eyalet düzeyi ve yerel düzeylerdeki etkili ASSIST ortaklıkları başarıya ulaştı ve
günümüzde ASSIST, hastalık ve ölümün azaltılması amacıyla politika değişikliğinin
etkilenmesi için bir en iyi uygulama modeli olarak anılmaktadır.
Dönemin ABD Sağlık Bakanı C. Everett Koop, ASSIST’in dumansız toplum
hedefini ileriye taşımada başarılı olduğuna inanmaktaydı. NCI’nin monografisi
ASSIST: Tütün Önleme ve Kontrol Geleceğinin Şekillendirilmesi’nde (ASSIST:
Shaping the Future of Tobacco Prevention and Control) Koop, “ASSIST liderlerinin
ve koalisyonlarının sigara bırakma çabaları ve sigara içmenin azaltılmasında
oynadıkları önemli rolü gördüm. Bu çabaların öncülüğünü üstlendiler ve kapsamlı
tütün kontrolü müdahalelerinin bir sonraki aşamasının şekillenmesine yardımcı
oldular” beyanında bulunmuştur. Ayrıca kendisi, “Benim tahminime göre, ASSIST’in
mirası olarak öne çıkan birkaç kilit husus vardır,” ve bu bağlamda “odağın bireysel
müdahalelerden topluma dayalı müdahalelere kaydırılmasını amaçlayan politika ve
medya stratejilerine yapılan güçlü vurgu, davranış sağlığı üzerinde daha uzun vadeli
etki sağlamıştır. . . ve ASSIST’ten çıkarılan dersler, geniş kapsamda birçok halk
sağlığı disiplinlerine uygulanabilir” demiştir. Ayrıca Koop, “ASSIST’ten çıkarılan
dersler tütün kullanımını önlenme ve kontrol etme hareketi için önemlidir ve belki de
halk sağlığı alanının tümü için daha da fazla önem arz etmektedir” sözleriyle devam
etmiştir (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2005).
1999 yılında ASSIST sona erdiğinden beri ulusal tütün kontrolü hareketi
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büyümeye devam ederek elli eyaleti, bölgeleri, belediyeleri, kamu ve özel sektördeki
çok sayıda kar amaçlı ve kar amacı gütmeyen kuruluşları ve bireyleri—ücretli personel
ve toplumun her kesiminden gönüllüler— kapsar hale gelmiş; tütün kullanımının
önlenmesi, çevresel tütün dumanına maruziyetin ortadan kaldırılması ve kişilerin
tütünü bırakmasına yardımcı olunmasını amaçlayan yerel, eyalet düzeyindeki ve
ulusal politikaları başarılı şekilde savunmuştur.

SAVUNUCULUK YÖNTEMLERİ
Birçok savunuculuk yöntemi bulunmaktadır ve zaman, teknolojiler ve iletişim
tarzları değiştikçe yeni savunuculuk yolları geliştirilmektedir. Yalnızca birkaç yıl
önce, e-posta kitlelerin kullanımına açık değilken artık günümüzde savunuculuk
çabalarında oldukça fazla kullanılmaktadır. Podcastler, bloglar ve daha hızlı bilgi
aktarımına doğru ilerleme, savunuculuk yoluyla güçlendirme için bir sürü fırsat
sunmaktadır.
Konuşma Konuları
İlk geliştirilmesi gereken şeylerden biri, konuşma konuları listesi olmalıdır; bu liste
kanun yapıcı ile görüşme, kamu hizmeti duyurusu geliştirme veya editöre mektup
yazma gibi çeşitli savunuculuk çabalarında kullanılabilmektedir.
Konuşma konuları kısa ve öz olmalı, konudan sapmamalı ve akılda belirli bir
mesaj ile oluşturulmalıdır. Sağlık sorunu veya meselesi ile ilgili gerçekleri toplayın
ve birleştirin. Okuyucu veya dinleyicinin kişisel veya yerel düzeyde sorunun önemini
anlamasına yardımcı olacak kısa, anlaşılır, yönetilebilir gerçeklere odaklanın.
Örneğin, Alabama’da akciğer kanseri hakkında konuşurken Alabama’da kanser
ile ilgili rakamları çıkarın. Alabama’da kanserden kaynaklanan yıllık ölümlerin
yüzdesini, kanser tedavisinin Alabama için maliyetini ve kanserin yol açtığı gelir
kaybını, kanserin Alabama tesislerinin tüm hastalarına bakma kapasitesi üzerindeki
etkisini gösteren rakamları ve diğer ilgili istatistikleri bulun.
Farklı gruplar için farklı noktalar vurgulanabilmektedir. Konuşma konularının
oluşturulması aslında bir savunuculuk kampanyası için strateji geliştirmeye yardımcı
olabilmektedir. Konuşma konuları listesi oluşturulduktan sonra bunları diğer
savunuculuk yöntemlerini geliştirirken de kullanın.
Gazetelerdeki Editörün Sayfaları
Gazetelerdeki editörlerin sayfalarında editöre yazılan mektuplar ve karşıt görüş
yazıları yer almaktadır. Bunlar tipik olarak çoğu gazetenin hem basılı hem de çevrimiçi
versiyonlarında yer almaktadır ve bu sayede bir kişiye e-posta yoluyla göndermeniz
mümkün olmaktadır ki bu bir artıdır. Editöre mektup veya karşıt görüş yazısı yazmak
hazırlık gerektirmektedir. Yazınızı yazarken konuşma konularını kullanın. Editöre
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mektupta, ikna edici mektup yazma prensipleri kullanılmaktadır ve üç temel kısımdan
oluşmaktadır. İlk kısım veya giriş kısmında yazar okuyucuya sorunu tanıtmakta
ve okuyucunun okumaya devam etmesini sağlayacak bir anafikir sağlamaktadır.
İkinci kısım, okuyucunun sorunu veya meseleyi anlamasına rehberlik etmektedir.
Burada birkaç gerçek veriye değinilmesi akıllıca olacaktır ve bunların hâlihazırda
hazırlanmış konuşma konularından alınması mümkündür. Mektubun üçüncü kısmı,
eyleme çağrı veya sorunun çözümü için öneri kısmı olabilmektedir. Editöre mektup
yazmaya ilişkin iyi kılavuz ilkeleri Amerikan Halk Sağlığı Derneği’nin (APHA) ve
Kansas Üniversitesi Topluluk Araç Kutusunun web sitelerinde bulabilirsiniz (bakınız
Tablo 7.2).
Editöre mektuplar kanun yapıcıların personeli tarafından düzenli olarak
okunmaktadır. Bu mektupların federal temsilciler ve eyalet temsilcilerinin kendi
bölgelerindeki faaliyetleri anlamalarını sağlayan kilit öğeler olduğu düşünülmektedir.
Editöre mektupların politika yapıcılara yönelik savunuculuk için önemli yollar
olduğunu fark edin. Editörün sayfası (mektupların yer aldığı sayfa) söz konusu
gazetenin ve diğer gazetelerin makale editörleri ve haber editörleri tarafından da
okunmaktadır. Sıklıkla editöre mektup sonucunda medyanın ilgisi sağlanmaktadır.
Son olarak editöre mektupları ortalama vatandaşlar da okumaktadır.
Editörün sayfasının okuyucularına ulaşmanın diğer bir yolu ise karşıt görüş
yazısıdır. Karşıt görüş yazısı, yazarın bir konuya ilişkin görüşlerini açıklayan kısa
makaledir. Karşıt görüş yazısı tipik olarak 750 kelimeden oluşmaktadır ve editör
tarafından sarf edilen sözler ile çelişebilmektedir. Bazen aynı editörün sayfasında
muhalif görüşler de aranmakta ve yer almaktadır. Bu ikna edici argümanlar sıklıkla
konunun uzmanları veya tanınmış yazarlar tarafından yazılmaktadır. Biraz zaman
ayırarak büyük gazetelerdeki editörün sayfalarını inceleyin ve karşıt görüş yazılarının
önemini anlamaya çalışın.
Mektuplar, E-postalar ve Telefon Görüşmeleri
Bir politika yapıcıya yazılan mektubun ikna edicilik unsurları editöre yazılan mektup
veya karşıt görüş yazısı ile benzerdir; ancak bazı ek ipuçları işe yarayabilmektedir.
Öncelikle, mektupta kongre üyesine doğru şekilde hitap ettiğinizden emin olun—
Sayın yerine Saygıdeğer hitabını kullanın. İkinci olarak mektup kısa ve öz olmalıdır.
Konuşma noktalarınızı inceleyerek endişeleri nasıl ele alacağınıza ve politika
yapıcı veya yardımcısının ilgisini nasıl çekeceğinize ilişkin fikirler bulmaya çalışın.
Üçüncü olarak, kanun yapıcıya yazacağınız mektubun yapısı hakkında düşünmenize
yardımcı olması için editöre mektup yazısının anlatıldığı önceki paragraflara bakın.
APHA Web sitesinde (bakınız Tablo 7.2) kongre üyelerine yazılan örnek mektuplar
yer almaktadır.
Bazen bir politika yapıcıya gönderilecek mektubun ABD posta servisi ile
gönderilmesi gerekmektedir. Bu durumda kuruluşunuzun antetli kâğıdını kullanmak
için (eğer uygunsa) izin isteyin.
Ancak 2001 yılındaki şarbon saldırılarından beri ABD posta servisinde ayrıntılı
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incelemeler yapıldığından gecikmeler olmaktadır; bu nedenle e-posta, faks ve telefon
görüşmeleri personel tarafından daha fazla tercih edilmekte ve daha hızlı olmaktadır.
Kamu Hizmeti Duyuruları
Kamu hizmeti duyuruları (PSA’lar) sağlık eğiticilerinin halkla ilişkiler araç kutusunun
bir parçasıdır. PSA’lar etkinliklerin duyurulmasına yardımcı olmaktadır, ama aynı
zamanda bir sağlık sorunu ile ilgili belirli bir görüş veya eylemin savunulması
için de kullanılabilmektedir. Bazı PSA’lar bir sağlık sorununa ilişkin farkındalığın
arttırılması için kullanılmaktadır. Radyo ve televizyon yayın araçları kamuya aittir
ve televizyon ve radyo kanalları yayın aracı kullanımlarını kamu hizmetine belirli
bir zaman ayırarak ödemek durumundadır. Bu nedenle HIV finansmanını olumlu
etkileyecek bir mevzuat çıkacaksa örneğin, meseleye ilişkin farkındalığı arttıracak
bir PSA’nın yazılması mantıklı olacaktır. Bu dolaylı reklamdır; mevzuatın tartışılması
mümkün olmasa da farkındalığın arttırılması mevzuatın kabul edilmesine yardımcı
olacaktır.
PSA’lar sağlık eğiticilerinin eğitim sürecinin çeşitli noktalarında tartışılmaktadır.
İyi haber makalelerinin, baş makalelerin ve PSA’ların bir hikâyeyi anlattığını
unutmayın. İyi haberlerde beş N bir K (ne, nerede, ne zaman, neden, nasıl ve
kim) soruları yanıtlanmalıdır. Bazı bireyler bu listeye şaşırtıcılık unsurunu da
eklemektedir. PSA’nın şaşırtıcılık etkisini yaratması için konuşma konularından
alınmış istatistiklerden birini kullanın.
Basın Toplantıları
Basın toplantıları kısa bir beyan ile başlamakta, ardından basından gelen sorular ile
devam etmektedir. Kısa beyan, sağlık meselesi ile ilgili bilgi, basının derhal ilgisini
çekecek bazı gerçekler ve akşam haberleri için kısa bir açıklamayı içermelidir.
İzleyiciler için anafikir niteliğindeki kısa açıklamanın meseleyi dile getireceğini ve
insanların bunu uygun şekilde tartışması ihtimalini arttıracağını unutmayın. Basın
toplantısının amacı, bir konu hakkında farkındalığı arttırmak; böylece meseleyi
televizyon programının izleyicileri ve radyo istasyonunun dinleyicilerini ilgilendiren
hale getirmektir.
Tüm basın mensuplarına hazırlanan beyanın bir kopyası, temel veriler, diğer ilgili
materyaller ve kartvizit veya irtibat bilgilerini içeren bir basın paketi verilmelidir.
Basın toplantısını takip eden birkaç gün cep telefonunuzu yanınızda tutun,
e-postalarınızı kontrol edin ve bu süre içinde sorulan tüm soruları hemen yanıtlayın.
Sorular karşısında ulaşılabilir, güvenilir ve hazır olun ve mesajınızda ısrarcı olun.
Bloglar
Blog weblogun kısaltmasıdır. Blog, çevrimiçi bir günlük veya güncedir, ancak çoğu
blog hızla değişerek vloglar (video kayıtları), podcastler ve diğer video öğelerini
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içeren gelişmiş günceler halini almaktadır.
Bloglarda genellikle belirli bir konu hakkında yorumlar veya haberler
sunulmaktadır. Çoğu blog, okuyucuların yorumlarına izin veren etkileşim özelliğine
sahiptir. Gitgide daha fazla sayıda gazeteci blog açmaktadır; bu durum nesnel
gazetecilik ile günün olaylarının öznel bir şekilde kaydedilmesi arasındaki çizginin
ilginç şekilde bulanıklaşmasına neden olmaktadır. Çoğu kişi blogları okumakta ve bu
günlük iletileri gerçek veriler olarak kabul etmektedir. Blogların en etkili kullanımı;
savunucular ve destekçiler ile savunuculuk çabaları yoluyla ulaşılmak istenen sağlıkla
ilişkili değişim ve eylem için önem arz eden mevcut bilgiler ve kaynaklar hakkında
haberleşmektir.
Kanun Yapıcılar ile Görüşmeler
Klasik savunuculuk yöntemi kanun yapıcılar ile makamlarında yüz yüze görüşmektir.
Çoğu kişi hala bunun en etkili yöntem olduğuna inanmaktadır. Bir kanun yapıcı ile
görüşmeye hazırlanırken akılda tutulması gereken birkaç husus bulunmaktadır: Bir
iyilik istemek, oy istemek veya başka bir eylem için onlarca ziyaretçinin geliyor
olabileceğini düşünün. Herkesin bir argümanı, bir amacı ve kendi isteklerinin neden
diğerlerinden daha üstün olduğuna dair sebepleri bulunmaktadır. Diğer ziyaretçilerin
görevli ile uzun süreli bağları bulunabilmektedir. (Bu gibi bir bağın nasıl kurulacağına
ilişkin ipuçları bölümün ilerleyen kısımlarında verilmektedir.)
Pazarlamanın dört P’si (bakınız Üçüncü Bölüm) bir pazarlama kampanyasının temel
unsurlarını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde biz de görüşmeler için savunuculuğun
dört P’si adını verdiğimiz temel bir yaklaşım geliştirdik: hazırlık, önceliklendirme,
dakiklik ve naziklik (preparation, prioritization, punctuality ve politeness):
1.

Hazırlık. Kanun yapıcılar ile yapılacak görüşmelere hazırlık, bir iş mülakatına
hazırlık kadar ayrıntılı olmalıdır. Sohbetinizi yönlendirecek bir dizi konuşma
konusu hazırlayın. Konuşma konularını önceliklendirin ve görevliye bir gerçek
veriler listesi bırakın. Sohbetinize en çarpıcı husus ile başlamayı unutmayın.
Hazırlık aşamasında, politika yapıcının görüşleri ve kişisel geçmişi hakkındaki
bilgiler keşfedilebilmektedir. Kanser eğitimi finansmanında bir artış için
savunuculuk yapıyor iseniz senatörün annesinin kanser hastası olduğunu bilmeniz
avantaj sağlayabilir. Ancak toplantıya en iyi hazırlık asıl randevudan çok önce
yapılmaktadır. Zaman içerisinde politika yapıcıya; yerel ve eyalet düzeyindeki
sağlık programlarının başarıları hakkındaki haberleri göndererek ve topluluktaki
sağlık faaliyetlerindeki değişimleri haber vererek verileri doğrulama, eğitim
ve bilgilendirme yoluyla yardımcı olmak akıllı bir davranıştır. Politika yapıcı
bu yardımı güvendiği bir dostunun ve sağlık alanındaki bir uzmanın çalışması
olarak görecektir.

2.

Önceliklendirme. Daha önce konuşma konularının önceliklendirilmesi
gerektiğinden bahsettik. Seçilmiş görevliye göre konuşma konularının ele
alınacağı sırayı değiştirin. Bir toplantıda konuşma konularının öncelik sırası
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seçilmiş görevlinin oy kayıtlarına bakılarak belirlenebilmektedir. APHA
Savunuculuk web sitesinde kongre başkanlarının sağlık meseleleri ile ilgili oy
kayıtları sağlanmaktadır (bakınız Tablo 7.2). Görevlinin oy kayıtlarına ve kişisel
ilgi alanlarına ilişkin araştırmaya dayalı olarak toplantınızda konuşma konularını
hangi sıra ile ele alacağınızı belirleyin. İkna edici bir argüman için mesajı alan
hedef kitlenin hesaba katılması akıllıca olmaktadır.
3.

Dakiklik. Öncelikle dakik olun. Erken varın ve asistan ile görüşün. Toplantı
esnasında dakiklik prensibini uygulayın. İşinizden sapmayın, ziyareti uzatıp
tadını kaçırmayın ve zamanı amacınızda ilerleme kaydetmek için kendi
avantajınıza kullandığınızdan emin olun. Okul sağlığı programları için daha fazla
finansman istiyorsanız, yollardaki çukurlardan şikâyet ederek zaman geçirmeyin.
Çukurlardan bahsetmek konuyla alakasızdır, seçilmiş görevlinin zamanını boşa
harcamanıza neden olmaktadır ve görevliye okul sağlığı programlarına yönelik
finansmanı arttırmak yerine çukur sorununu çözme seçeceğini verecektir.

4.

Nezaket Günün tüm toplantılarında bir naziklik havası hâkim olmalıdır.Seçilmiş
görevlilerin maaşlarını vatandaşlar ödemektedir; ancak bu durum, çalışanlara
kaba davranılması gerektiği anlamına gelmemektedir. Görevli istediğiniz yanıtı
vermediğinde ona kaba bir şekilde tepki göstermeyin. Tüm fikirlerinizi saygılı
ve açık sözlü bir biçimde ifade edin ve politika yapıcıya, karar verme sürecinde
kullanabileceği istatistikler sunun. Seçilmiş görevli dinlemiyor gibi görünebilir;
ama bu gözleminiz hatalı da olabilir. Bu toplantı istenen sonucu vermeyebilir,
ama görüştüğümüz hükümet çalışanı ile gelecekte başarılı işler yapmanıza
yardımcı olabilir. Başkan Ronald Reagan gün içinde Demokratik liderlerle
tartışması ve akşamları onlarla dostane yemekler yemesi ile tanınmakta idi. Kin
beslemek diğerleri ile etkileşiminizde nadiren işe yaramaktadır ve özellikle de
siyasette durum böyledir. Görüşme bittiğinde seçilmiş görevliye veya asistanına
teşekkür edin, devamı niteliğinde bir teşekkür notu gönderin ve söz verdiğiniz
materyalleri derhal sağlayın.

Medya ile İlişkiler Kurma
Savunuculuk çabalarına başlamak için en iyi zaman herhangi bir krizin öncesidir. Sorun
günün meselesi haline gelmeden çok önce gazeteciler, kanun yapıcılar ve güvenilir
destekçilerden oluşan bir ekip kurmaya başlamak daha iyidir. Medyada savunuculuk
hakkında yazan Wallack, Dorfman, Jernigan ve Themba (1993), okuyucularına,
medyayı ciddiye almadıkları sürece savunuculuk çabalarının ciddiye alınmayacağını
bildirmektedir. Bunu yapmanın bir yolu, medya mensupları ile etkileşimlerde dört
P’nin uygulanmasıdır: hazır olun, tüm açıklamalarınızı önceliklendirin, dakik olun
ve nazik olun.
Gazetede iyi bir sağlık haberi çıktığında kesinlikle muhabirle irtibata geçmeyi
ve onu tebrik etmeyi atlamayın. Bir hata yapıldığında gerekli düzeltmeyi yaparken
nazik olun ve gelecekte doğruluk kontrolünü yapmak için gönüllü olun. Sağlık
meseleleri ile ilgilenen muhabirlerin bir listesini çıkarın ve bu muhabirlerin hepsi
ile ilişkinizi sürdürün. Medyadan birisi sizinle temas kurduğunda hemen yanıt verin.
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Muhabirlerin yeni ortaya çıkan sağlık meselelerini bilmelerine izin verin ve onların
meseleyi yerel açıdan görmesine yardımcı olun. Bu hazırlık ve naziklik gelecekteki
savunuculuk çabalarınız için yararlı olacaktır. Medyada savunuculuk yerel sağlık
programlarının teşvik edilmesi ve savunuculuk gündeminin ilerletilmesine yardımcı
olacaktır (Wallack & Dorfman, 1996).
Mümkün olduğunda muhabirlere (ve kanun yapıcılara) yerel bir neden sunun.
Yerel nüfusun yüzde kaçı kanserden etkilenmektedir? İnsanların sorunları gerçek
anlamda kavramsallaştırabilmelerine yardımcı olmak için –heyecan yaratan bir
unsur olmasa da- sosyal matematiği kullanın. Örneğin, her yıl tütünle bağlantılı
rahatsızlıklardan 400.000 kişinin hayatını kaybedeceğini söylemek yerine APHA
web sitesindeki temel veriler, bu rakamın birkaç kasabanın nüfusunun hayatını
kaybetmesine eşdeğer olduğuna işaret etmektedir. Yerel bir örnek oluşturmak için
yakındaki kasabaların nüfuslarının bir listesini yapın.
Bir gazeteci gibi düşünmek işe yaramaktadır. Gazetecilerin hikâyeyi bir editöre
ve halka satma ihtiyacının farkında olun. Son tarihlerin farkında olun, hikâyenin
odağını gazetecinin öncelikli nüfusundan saptırmayın ve kılavuz ilkelere uyun. Bir
hikâyeyi yerel medyaya sunarken, sağlık sorununu veya amacınızı bir yabancıya on
beş saniyelik bir asansör yolculuğu yaparken açıklamanız gerektiğini hayal edin. Bu
alıştırma sizi çok dikkatli bir şekilde birkaç kelime seçmeye zorlayacak ve böylece
konuyu daraltmanıza yardımcı olacaktır. Hikayenin anafikrini düşünün ve kısa ve
öz bir biçimde mesajın en önemli kısımlarını aktarın. Asansör konuşmasını yazmak
meselenin çerçevesinin belirlenmesine amacına da hizmet edecektir. Wallack,
Woodruff, Dorfman, ve Diaz’a göre (1999) meselenin çerçevesinin çizilmesi mesajın,
verilmek istenen mesaj etrafında yapılandırılmasına yardımcı olmaktadır.

SAVUNUCULUK VE TEKNOLOJİ
İletişim araçlarındaki hızlı teknolojik ilerlemeler ve değişimler, savunuculuk ve siyasi
eylem için basılı medyadaki fırsatların çok ötesinde fırsatlar sunan yeni tekniklerin
kullanılmasını mümkün kılmıştır. İnternet çeşitli hedef kitleler ile iletişim kurmanın
yollarını açmıştır (Temple, 1999). Çok sayıdaki insanla iletişim kurulmasını sağlayan
bu büyük imkân günümüzdeki geniş çaplı örgütlenme çabalarında görülebilmektedir.
Bu çabaların büyük kısmı yukarıdan aşağı doğru örgütlenmeler (örneğin siyasi
kampanyalar) şeklinde olmasına rağmen internetin kullanıldığı taban seviyesindeki
örgütlenmenin de işaretleri görülmektedir.
Bloglar, vloglar, e-postalar, blog karnavalları (belirli bir konudaki diğer blog
makalelerine link verilen blog makaleleri), Twitter, sosyal paylaşım siteleri (örneğin,
Facebook, LinkedIn) ve podcastler, çok sayıda insana hızlı bir biçimde ulaşılmasını
sağlamaktadır. Akıllı telefon platformları ve diğer elde kullanılan iletişim cihazları
siber aktivizmi arttırmaktadır. Savunuculuk ikazları ve faaliyetleri bir olaydan
sonra o kadar çabuk başlatılabilmektedir ki hangisinin –savunuculuk çabasının mı
meselenin mi- diğerinden önce ortaya çıktığının anlaşılması gitgide daha zor bir
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hale gelmektedir. İletişim teknolojisinde meydana gelecek bir sonraki değişikliklerin
ne olduğunu tahmin etmek mümkün değildir. En son teknoloji ne olursa olsun
sağlık savunuculuğuna sağlığın geliştirilmesi programı personeli, paydaşları ve
katılımcılarından oluşan becerikli, eğitimli ve istekli bir grup önderlik etmelidir.

ÖZET
Savunuculuk bireyler ve gruplar tarafından örgütsel veya kanuni değişim aracılığıyla
sağlığın geliştirilmesi programları için destekleyici çevrelerin oluşturulmasında
kullanılan eylemler dizisidir. Finansman, mevzuat, yönetmelikler, hükümet altyapısı,
hizmetler ve araştırma için savunuculuk, sağlığın geliştirilmesi programlarının başarılı
kılınmasına yardımcı olmaktadır. Savunuculuk, sağlığın geliştirilmesi programı için
uygulamanın önemli bir parçasıdır ve bu nedenle sağlığın geliştirilmesi bağlamında
önemli bir beceridir. Savunuculuk çabaları başarılı olduğunda bir hastalık veya
riske ilişkin farkındalık artmakta, sağlığın geliştirilmesi programlarının finansmanı
yükselmekte veya iyi sağlığa ulaşmaya izin veren bir çevreyi yaratacak mevzuat
oluşturulmaktadır.
Kişinin, işvereni tarafından kabul edilebilir savunuculuk faaliyetlerine katılması
önemlidir. Savunuculuk ve lobicilik arasındaki farkı ve farklı işverenler için
neyin kabul edilebilir olduğunu anlamak, işverenlerin vergi kanunu ihlallerinden
kaynaklanabilecek zorluklardan korunması için kritiktir.
Program sahasında etkili iletişim ve örgütlenme sağlık savunuculuğunun temel
becerileridir. Geniş insan gruplarıyla örneğin editöre mektuplar, kamu hizmeti
duyuruları veya bloglar aracılığı ile iletişim kurulması mümkündür. Bireylerin
değişim için mobilizasyonu; insanlarla iletişim kurmanın yanında insanların sağlık
meselesinin kendi yaşamları ile ilgisini görmelerini sağlamaktan geçmektedir. Başarılı
savunuculuk çabalarında işin kritik bileşenleri eğitim, motivasyon ve eylemdir.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

2.

Bir topluluk sağlığı kuruluşunun web sitesini ziyaret edin (a 501(c)(3)
kapsamındaki bir kuruluş) ve kuruluşun misyonunu bulun. Kuruluş bir
savunuculuk gündemi belirlemiş mi? Yanıtınız evet ise, kuruluşun misyon
bildiriminde savunuculuk gündemini açıkça destekleyen unsurlar bulunuyor
mu? Savunuculuk gündeminde eylem adımları (veya faaliyetler) belirlenmiş
mi? Kuruluşun savunuculuk gündemi yok ise oluşturun. Her iki durumda da
(savunuculuk gündemi olsa da olmasa da ) kuruluşun savunuculuk gündemine
faydalı olacak stratejiler ve eylem adımlarını tartışın.
Üçüncü Bölümdeki (Tablo 3.10) sağlık teorilerinin birkaçından bu bölümün
başlarında bahsedilmiştir. Bu stratejiler sağlığın geliştirilmesi programının
uygulama aşamasında savunuculuk gündeminin şekillendirilmesi ve etkilenmesi
için nasıl kullanılabilir?
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3.

4.

5.

6.

Kendiniz, bir aile ferdiniz veya arkadaşınızın hiç bir savunuculuk çalışmasına
katıldığı oldu mu? Katıldıysanız bu savunuculuk çabalarının neler olduğunu
tanımlayın. Çabalar başarılı oldu mu? Başarı nasıl değerlendirildi? Savunuculuk
çalışmasında bulunmak isteyen diğer kişilerle paylaşabileceğiniz gözlemleriniz
veya ipuçlarınız nelerdir?
Sağlığın geliştirilmesi programlarında çalışan kişilerin savunuculuk çalışmalarına
katılmalarının etik bir sorumluluk olduğu fikrine katılıyor musunuz? Sağlık
araştırmacılarının savunuculuk çalışmalarındaki rolü nedir? Savunuculuk
çalışmalarına katılmak isteyen sağlık araştırmacıları ile ilgili etik hususlar var
mıdır?
Aktivizm kelimesini tanımlayın (güvenilir kaynakları kullanarak). Savunuculuk
çalışması ve aktivizm arasındaki farkları tanımlayabilir misiniz? Farklı
savunuculuk ve aktivizm türlerine örnekler verin. Bunlara katılmak iş güvencenizi
etkiler mi? Eğer etkileme ihtimali varsa, işinizi nasıl etkileyeceğini tanımlayın.
Yerel topluluğunuzdaki bir sağlık sorununu düşünün. Konuyu medyanın ilgisini
en üst düzeyde çekmek için nasıl ortaya koyarsınız? Zaman çizelgesine sahip
bir medya savunuculuk kampanyasının genel hatlarını çizin. Başarıyı ölçmek
için hangi ölçütleri kullanırsınız ve başarılar veya başarısızlıklar savunuculuk
stratejinizi nasıl etkiler?

ANAHTAR TERİMLER
Alkollü Araç
Kullanımına Karşı
Olan Anneler
(MADD)
Anafikir
Asansör konuşması
Doğrudan lobicilik
Editöre mektup

Kamu hizmeti duyuruları
(PSAlar)

Medyada savunuculuk

Kanun

Savunuculuk gündemi

Kanun taslağı
Kararname
Karşıt görüş yazısı
Konuşma konuları

Savunuculuk
Seçim kampanyası
Ödenek
Topluma dayalı lobicilik
Yetkilemeler
501(c)(3)
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SEKİZİNCİ BÖLÜM

SAĞLIK BİLGİLERİNİN
ETKİLİ İLETİLMESİ
NEYAL J. AMMARY-RISCH
ALLISON ZAMBON
KELLI MCCORMACK BROWN

ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Çeşitli sağlık iletişim yöntemlerinin bireysel sağlık davranışının edinilmesi,
bırakılması ve sürdürülmesindeki önemini tartışma
n Sağlık okuryazarlığını katkı sağlayan faktörler, savunmasız nüfuslar, mesaj
oluşturma ve format ile medya ile ilgili hususlar bakımından tanımlama
n Etkili sağlık iletişimi planının geliştirmeden uygulamaya kadarki bileşenlerini
tanımlama
n Kavramlar ve materyallerin ön testinin yapılmasının sağlık bilgi kampanyasının
uygulanması için neden önemli olduğunu açıklama
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SAĞLIK BİLGİLERİNİN ETKİLİ İLETİLMESİ

AĞLIK BİLGİLERİNİN sağlığın geliştirilmesi programı yoluyla
iletilmesinde kullanılacak seçenekler her yeni teknolojik ilerleme dalgası ile
değişime uğramaktadır. Anında mesajların yerini kısa mesajlar alırken kısa
mesajların da tweetlerin gölgesinde kalma ihtimali bulunmaktadır.

Sosyal paylaşım siteleri (örneğin, Facebook, Yahoo grupları, LinkedIn) yirmili
ve otuzlu yaşlarındaki bireylerin ötesinde ilkokul öğrencilerini, ticari kullanıcıları
ve seksenli ve doksanlı yaşlarındaki ileri yaşlı vatandaşları da kapsayacak şekilde
yaygınlaşmıştır. Ancak insanların iletişim yollarında meydana gelen tüm bu ilerlemeler
ile birlikte etkili sağlık iletişimine ilişkin endişeler ve zorluklar da büyümüştür.
Sağlık hakkındaki kararlar kişiseldir. Sıklıkla bireyler kendilerine bir sağlık çalışanı
(örneğin, sağlığı geliştirme programı personeli) tarafından yüz yüze veya bir medya
türü (örneğin, broşür, bilgi formu, video, podcast veya web sitesi) aracılığıyla verilen
kritik küçük bilgi parçalarına dayalı olarak sağlık kararları almaktadır.
Etkili sağlık iletişimi, savunuculuğa benzer şekilde (önceki bölümde ele alınan),
programın tüm aşamalarından geçen bir iplik gibidir. Planlama aşamasında ihtiyaç
değerlendirmesi raporları ve misyon, amaçlar, hedefler, müdahaleler, politikalar ve
prosedürler hakkındaki kararların paylaşılma yolları, program başlamadan önce
kişinin programa ilişkin algılarını şekillendirmektedir. Program uygulaması esnasında
sağlık programının program katılımcılarına, paydaşlara ve personele etkili şekilde
iletilmesi sağlığın geliştirilmesi programının önemli bir parçasıdır. Değerlendirme
aşamalarında etkili sağlık iletişimi, programın sürdürülebilirliğinin sağlanması
amacıyla program değerlendirme sonuçları ve bulgularının dağıtılması için kritiktir.
Bunlara ilaveten, etkili ve kültürel olarak uygun sağlık iletişimi, sağlık eşitsizliklerini
ortadan kaldırmaya çalışan sağlığın geliştirilmesi programlarının önemli bir
bileşenidir. Kültürel olarak uygun iletişim, katılımcıların sağlık bilgisi ihtiyaçlarının
değerlendirilmesini ve onlardan sağlık bilgilerinin kendilerine iletilmesi için en
uygun ve anlamlı yolun (kanalın) hangisi olduğunun öğrenilmesini kapsamaktadır.
Proaktif davranarak program katılımcılarının sağlık bilgisi ihtiyaçları ve sağlık
okuryazarlık düzeyi ile ilgilenmek, program için genel bir iletişim planı uygulamak
ve iletişim materyallerinin geliştirilmesine özellikle özen göstermek (örneğin ön test
aracılığıyla), program personelinin katılımcılar, personel ve paydaşlar ile etkili bir
iletişim kurmasına yardımcı olacak üç eylemdir.

SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMLARINDA İLETİŞİM
Sağlık iletişiminin kökleri Üçüncü Bölümde ele alınmış olan iletişim teorisine
dayanmaktadır (Tablo 3.10). Sağlık iletişimi, önemli sağlık meseleleri hakkında
bireyleri, kurumları ve halkı bilgilendirme, etkileme ve motive etme sanatı ve tekniği
olarak tanımlanmaktadır (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, Daha Sağlıklı
ABD’ye yönelik Adımlar, 2004). Ayrıca “farklı hedef kitlelere ulaşmak ve sağlıkla
ilgili bilgileri paylaşarak bireyleri, toplulukları, sağlık çalışanlarını, özel grupları,
politika yapıcıları ve halkı, sağlık sonuçlarında iyileşme sağlayacak belirli bir
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davranış, uygulama veya politikayı savunma, tanıtma, benimseme veya sürdürme
yönünde etkilemeyi, harekete geçirmeyi ve desteklemeyi amaçlayan çok yönlü ve
çok disiplinli bir yaklaşım” olarak daha ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır (Schiavo,
2007). Örnek 8.1’de Sağlıklı Toplum 2020’de belirlenmiş olan etkili sağlık iletişimin
özellikleri sıralanmaktadır.
Program personeli, sağlık iletişimi prensiplerini anlamak ve kullanmak suretiyle
sağlık mesajlarını programın ulaşmaya çalıştığı hedef kitle için anlamlı ve uygun
bir şekilde işleyebilir ve sunabilir. İyi niyetli ve açıkmış gibi görünen sağlık
iletişimin istenmeyen olumsuz sonuçlara yol açabilecek yanıtlanmamış sorular
bırakması beklenenden daha fazla meydana gelen bir durumdur (bakınız Örnek 8.2).
İnsanların çoğu zaman yalnızca bir sağlık çalışanının yazılı veya sözlü talimatı ile
önemli ve karmaşık sağlık kararları verdiklerinin bilinmesi, etkili sağlık iletişimin
oluşturulmasının aciliyetini arttırmıştır.
Etkili sağlık iletişimi uygulaması, sağlığın geliştirilmesi ve hastalık önlemeye
katkıda bulunmaktadır. Örneğin, sağlığın geliştirilmesi personeli ve program
katılımcılarının etkili iletişim becerileri konusunda eğitilmesi yoluyla bir programdaki
kişilerarası etkileşim ve grup etkileşimi iyileştirilebilmektedir. Tarafların tümü iyi
iletişim kurma becerisine sahip olduğunda işbirliği ilişkileri pekiştirilmektedir.
Benzer şekilde sağlık mesajlarının sağlığın geliştirilmesi programları ve kampanyaları
yoluyla yayılması bir meseleye ilişkin farkındalık oluşturabilmekte, bir sağlık
davranışı doğrultusunda tutumları değiştirebilmekte ve bireyleri tavsiye edilen sağlık
davranışlarını sergilemeye teşvik ve motive edebilmektedir. Sağlık iletişimi tek
başına davranışı değiştiremese de sağlık iletişimin rolünün ve prensiplerinin sağlığı
geliştirme programında nasıl kullanılabileceğinin anlaşılması programın başarılı
olma ihtimalini arttıracaktır.
Sağlık Okuryazarlığı Nedir?
ABD sağlık sistemi, insanları sağlık hizmetlerinin aktif kullanıcıları olmaya
zorlamaktadır. İnsanlar gitgide daha fazla kendi sağlıkları ile ilgili kararları vermekten
sorumlu olmaktadır. Sağlık bilgilerini arama ve anlama, bu bilgileri sağlayanlar ile
iletişim kurma, kendi hastalıklarını yönetme ve izleme, iyi sağlığı idame ettirme,
sağlık sistemini kullanma, sigorta formlarını doldurma, aydınlatılmış onam formlarını
imzalama, bakım seçenekleri ve bakıma erişimi araştırma, hasta bakıcı rolü üstlenme,
ilaçları ve doğru dozajları kavrama, kendi sağlıklarını ve sevdiklerinin sağlıklarını
savunma ve listedeki diğer çok sayıdaki zorluk ile karşılaşmaktadırlar.
Tüm bu zorlukların varlığında sağlık okuryazarlığı becerileri, başarılı bir sonucu
belirleyen başlıca faktör haline gelmektedir. Uzmanlar halen sağlık okuryazarlığı için
tek bir tanım üzerinde anlaşamamış olsa da sağlık okuryazarlığın en yaygın olarak
kullanılan tanımı; bireylerin uygun sağlık kararları almaları için ihtiyaç duydukları
temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini alma, işleme ve anlama kapasitelerinin
derecesi şeklinde tanımdır (Selden, Zorn, Ratzan, & Parker, 2000; ABD Sağlık ve
Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2000)

206

SAĞLIK BİLGİLERİNİN ETKİLİ İLETİLMESİ

ÖRNEK 8.1

Etkili Sağlık İletişiminin Özellikleri
Doğruluk: İçerik geçerlidir ve maddi hata, yorumlama veya yargı hatası
içermemektedir.
Ulaşılabilirlik: İçerik (odaklı mesaj veya diğer bilgiler) hedef kitlenin ulaşabileceği
bir yerde sunulmakta veya bulunmaktadır. Mesajın yeri; hedef kitleye, mesajın
karmaşıklığına ve amacına dayalı olarak kişilerarası ve sosyal ağlardan ilan
panolarına ve toplu taşıma araçlarındaki reklamlardan televizyon veya radyoların
izlenme ve dinlenme oranlarının en yüksek olduğu saatlere veya halka açık
kiosklara (basılı veya elektronik) ve internete kadar farklılık göstermektedir.
Denge: Uygun hallerde içerik potansiyel eylemlerin faydalarını ve risklerini
sunmakta veya meseleye ilişkin farklı ve geçerli perspektifleri dikkate almaktadır.
Tutarlılık: İçerik zaman içerisinde kendi içindeki tutarlılığını korumaktadır ve aynı
zamanda diğer kaynaklardan edinilen bilgiler ile de tutarlıdır (ikincisi, yaygın olarak
erişilebilen diğer içeriğin doğru veya güvenilir olmadığı hallerde bir sorundur).
Kültürel yetkinlik: Seçilmiş nüfus gruplarının (örneğin, etnik, ırksal veya dilsel)
özel meselelerinin ve ayrıca eğitim seviyeleri ve engelliliğin de dikkate alındığı
dizayn, uygulama ve değerlendirme süreci.
Kanıt temeli: Telesağlık uygulamaları için uygulama kılavuzları, performans
ölçütleri, inceleme kriterleri ve teknoloji değerlendirmeleri oluşturulması için
kapsamlı bir inceleme ve dikkatli bir analizden geçmiş ilgili bilimsel kanıtlar.
Erişim: İçerik, hedef kitledeki mümkün olan en fazla sayıda kişiye ulaşır veya
onların erişimine açıktır.
Güvenilirlik: İçeriğin kaynağı güvenilirdir ve içeriğin kendisinin güncelliği
korunmaktadır.
Yineleme: İçeriğin sunumu/içeriğe erişim hem belirli bir hedef kitle üzerindeki
etkiyi pekiştirmek hem de yeni jenerasyonlara ulaşmak amacıyla zaman içerisinde
sürdürülmekte veya yinelenmektedir.
Zamansızlık: İçerik, hedef kitlenin belirli bilgilere en açık olduğu veya en fazla
ihtiyaç duyduğu zamanda sunulmakta veya ulaşılabilmektedir.
Anlaşılabilirlik: Okuma veya dil düzeyi ve format (multimedya da dâhil olmak
üzere) belirli hedef kitleye uygundur.

Kaynak: ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, 2000.
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ÖRNEK 8.2

Basit Ama Kapsamlı Sağlık İletişimi İhtiyacı Örneği
İki yaşındaki bir çocuğa iç kulak iltihabı tanısı konmuş ve bir antibiyotik reçete
edilmiştir. Çocuğun annesi kızının reçete edilen ilacı günde iki defa alması
gerektiğini anlamaktadır. Şişe üzerindeki etiketi dikkatli bir şekilde inceledikten ve
etikette ilacın nasıl alınacağının belirtilmediğine karar verdikten sonra ilacı bir çay
kaşığına doldurur ve kızının ağrıyan kulağına döker.

Kaynak: Parker, Ratzan, & Lurie, 2003.

Terimde okuryazarlık sözcüğü olduğundan insanlar hataya düşerek sağlık
okuryazarlığının yalnızca okumayı ve yazmayı bilmeyenleri ilgilendiren bir
mesele olduğunu düşünmektedir. Ancak sağlık okuryazarlığı okuma ve yazma
becerilerinin ötesinde sağlıklı davranışlar, özbakım ve hastalık yönetimi hakkında
bilgilendirilmiş kararlar vermek için sağlık bilgilerini kavrama ve değerlendirme
yetisini kapsamaktadır (ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, Daha Sağlıklı
ABD’ye Yönelik Adımlar, 2004; Zarcadoolas, Pleasant, & Greer, 2003).
Sağlık okuryazarlığına katkıda bulunan çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlar
arasında kültürel ve kavramsal bilgi ve dinleme, konuşma, aritmetik, yazma ve
okuma becerileri gibi sosyal ve bireysel faktörler yer almaktadır (Nielsen-Bohlman,
Panzer, & Kindig, 2004). Çalışmalar, sağlık okuryazarlık düzeyi düşük bireylerin,
kendi sağlık durumları ve tedavileri ile ilgili daha az bilgi sahibi olduğunu, sağlık
durumlarının daha kötü olduğunu, koruyucu hizmetleri daha az anlayıp kullandıklarını
ve sağlık okuryazarlık düzeyi sınırda veya yeterli olan bireylere kıyasla, hastaneye
yatış oranlarının daha yüksek olduğunu göstermektedir (Nielsen- Bohlman, Panzer,
& Kindig, 2004; Berkman ve ark, 2004).
Sağlık okuryazarlığı, sıklıkla birey açısından düşünülmektedir. Ancak sağlık
hizmeti sağlayıcıları, halk sağlığı çalışanları, politika yapıcılar ile birlikte sağlık
hizmeti ve halk sağlığı sistemleri de sağlık okuryazarlığından sorumludur. Bireylerin
sağlık okuryazarlık becerisi ve kapasitesi; kendi eğitim seviyeleri, kültürleri veya
dilleri ile bağlantılı olmasına rağmen kişilerin sağlıkları ile ilgili etkileşim kurduğu
bireylerin iletişim ve değerlendirme becerilerinin rolünün yanı sıra medyanın,
piyasaların ve hükümetin de sağlık bilgisini hedef kitleye uygun şekilde aktarması da
oldukça önemlidir (Nielsen-Bohlman, Panzer, & Kindig, 2004).
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Kimlerin daha düşük sağlık okuryazarlık seviyesine sahip olma ihtimali
vardır?
Sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olma ihtimali bulunan kişiler, aşağıdaki gruplara
ayrılmıştır (Nielsen-Bohlman, Panzer, & Kindig, 2004):
•

Yaşlı yetişkinler

•

Irksal ve etnik azınlıklar

•

Eğitim seviyesi düşük kişiler

•

Gelir düzeyi düşük kişiler

•

Ana dili İngilizce olmayan kişiler

•

Sağlık durumu riskli olan kişiler

Bu nüfuslar genellikle sağlık hizmeti ihtiyacı ve kronik hastalık oranı en yüksek
olanlardır; ancak sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olması, sağlık bilgisini
anlayıp sağlık sistemini yönlendirmelerini veya kendi hastalıkları ya da durumlarını
yönetmelerini sınırlayabilmektedir.
Sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olması, yaşlı yetişkinlerde sık görülen bir
durumdur. Yaşlı yetişkinlerin sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olmasının yaygın
görülmesi önemli bir endişe kaynağıdır, çünkü bu grubun diyabet, kardiyovasküler
hastalıklar veya kanser gibi kronik hastalıklara yatkınlığı oldukça yüksektir. 2005’teki
bir çalışmaya göre, 65 yaşının üstündeki Amerikalıların yaklaşık yüzde 80’inin en az
bir kronik hastalığı, yüzde 50’sinin ise en az iki kronik hastalığı bulunmaktadır (He,
Sengupta, Velkoff, & DeBarrow, 2005).
Sağlık okuryazarlık düzeyinin düşük olması, daha çok hassas nüfusları etkilese
de sağlık sistemimiz gitgide daha karmaşık hale geldikçe ve teknolojik açıdan
ilerledikçe, tüm Amerikalıların sorunu haline gelmektedir. İyi eğitimli bireyler bile,
çeşitli sebeplerden ötürü sağlık bilgilerini anlamada zorluk çekmektedir. Kişinin
sağlık bilgisini duyduğu ya da okuduğu anda yaşı, ırkı, etnik kökeni, dili, engellilik
hali ve hatta duygusal durumu, sağlık okuryazarlığını etkileyebilmektedir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde Okuryazarlık ve Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı sorununun kapsamı oldukça geniştir. Ulusal Yetişkin
Okuryazarlık Anketi (NALS), yaklaşık 90 milyon yetişkinin, yani ABD
nüfusunun yarısının, ülkedeki sağlık sistemini etkili şekilde kullanmak için gerekli
okuryazarlıktan yoksun olduğunu ortaya koymaktadır (Kirsch, Jungeblut, Jenkins, &
Kolstad, 1993). Sağlık okuryazarlığı ile ilgili sorunlar her grup insanı etkilemekte;
ancak özellikle sağlıkla ilgili bilgiyi okuyup anlamaya çalışan kişiler için ciddi
bir yük teşkil etmektedir. Sağlık bilgisinin çoğu, onuncu sınıf veya üzeri okuma
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düzeyinde yazılmaktadır; ancak Amerika Birleşik Devletlerinde kişilerin ortalama
okuma düzeyi altıncı sınıftır ve nüfusun yüzde 20’si, beşinci sınıf veya daha alt
düzeyde okuyup yazmaktadır (Kirsch, Jungeblut, Jenkins, & Kolstad, 1993). NALS
aynı zamanda Afro Amerikanların ve Hispaniklerin yüzde 50’sinin okuma yazma
düzeyinin beşinci sınıf ve altında olduğunu ortaya koymaktadır. Bu nüfuslarda kronik
hastalıkların orantısızlığı düşünüldüğünde, açık, net ve kolay anlaşılır sağlık bilgisi
ihtiyacı çok belirgindir.
2003 Ulusal Yetişkin Okuryazarlığı Değerlendirmesi’nde (NAAL) ilk kez
Amerika Birleşik Devletleri’nde yetişkinlerin sağlık okuryazarlığı ulusal düzeyde
değerlendirilmiştir ve bu değerlendirmede sağlık okuryazarlığı tanımı şu şekilde
yapılmıştır: “evde, işyerinde ve toplulukta (sağlık hizmeti verilen ortamlar dâhil)
geniş kapsamlı amaçlar ile ilişkili basılı ve yazılı bilgileri kullanma kapasitesidir”
(Kutner, Greenberg, Jin, & Paulsen, 2006). Sonuçlar, dört okuryazarlık düzeyine göre
rapor edilmiştir: temel düzeyin altı, temel düzey, orta ve ileri düzey. Temel düzeyin
altı, kişinin çok basit ve somut sağlık okuryazarlığı düzeyinde olduğu anlamına
gelmektedir. Temel düzey, kişinin basit ve günlük sağlık okuryazarlığı faaliyetlerini
yerine getirecek becerilere sahip olduğu anlamına gelmektedir. Orta düzey, kişinin
makul zorlukta sağlık okuryazarlığı faaliyetlerini yerine getirecek becerilere sahip
olduğu anlamına gelmektedir. İleri düzey, kişinin daha karmaşık ve zor sağlık
okuryazarlığı faaliyetlerini yerine getirecek becerilere sahip olduğu anlamına
gelmektedir. Bulgular, yetişkinlerin çoğunun (yüzde 53) sağlık okuryazarlığının orta
düzeyde olduğunu göstermektedir; yani bu kişiler beden kitle endeksine göre belli bir
boydaki kişinin sağlıklı kilosunun ne olduğunu veya etiketi okuduktan sonra reçetede
yazan ilacın ne zaman alınması gerektiğini bilmek gibi şeyleri yapabilmektedir.
Grubun yaklaşık yüzde 22’sinin sağlık okuryazarlığı temel düzeydedir; yani bu kişiler
anlaşılır şekilde yazılan bir broşürü okuyarak belirli bir hastalığın semptomlarını
taşımayan kişilerin de testlerden geçmesi gerektiğinin sebeplerini anlayabilmektedir.
Yüzde 14’ünün sağlık okuryazarlığı basit düzeyin altındadır; yani bu kişiler doktor
randevusunun yazdığı kâğıdın üzerindeki tarihi yuvarlak içine almak veya çok açık
şekilde yazılmış bir el kitabını okuduktan sonra kişinin ne sıklıkta belirli bir tıbbi test
yaptırması gerektiğini anlamak gibi becerilere sahiptir (Kutner, Greenberg, Jin, &
Paulsen, 2006).
2003 NAAL, aynı zamanda yetişkinlerin sağlık konuları ile ilgili nereden bilgi
aldıklarını da incelemektedir. Kutner, Greenberg, Jin ve Paulsen’e göre (2006), sağlık
okuryazarlığı basit düzeyin altında veya basit düzeyde olan yetişkinlerin, sağlıkla ilgili
bilgileri yazılı kaynaklardan (gazete, dergi, kitap, broşür veya Internet) alma ihtimali,
radyo ve televizyondan sağlık ile ilgili oldukça fazla bilgi alan sağlık okuryazarlığı
daha yüksek olan kişilerden düşüktür. Bu bulgular, belirli bir hedef kitleye ulaşmak
için en iyi iletişim kanallarının belirlenmesine yardımcı olmak açısından önemlidir.
Yazılı broşürler veya el kitapları, özellikle sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan
kişiler için çoğu zaman en iyi sağlık bilgisi kaynağı değildir.
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Sağlık Okuryazarlığını geliştirmek için Basit Dil Kullanımı ve Diğer Stratejiler
Bilgilerin basit bir dille (veya sade bir dille) sunulması, sağlık okuryazarlığının
ayrılmaz bir parçasıdır. Basit dilin birçok tanımı vardır; ancak temelde hedef kitlenin
ilk okuduğunda ya da duyduğunda anlayabileceği iletişim olarak tanımlanmaktadır.
Basit dille yazılmış materyallerde, hedef kitle aşağıdakileri gerçekleştirebilir:
•
•
•

İhtiyacı olan şeyleri bulabilir
Bulduğu şeyi anlayabilir
İhtiyacını karşılamak için bulduğu şeyi kullanabilir

Tanımlar değişiklik göstermesine rağmen basit dilin temeli; hedef kitleye, netliğe ve
kavrayışa odaklanmaktır. Net bir şekilde açık ve somut kelimeler kullanmak, özellikle
sağlık bağlamında bilginin düzenlenmesinin en iyi yöntemidir. Bunun için, egzersiz
yapmakla ilgili bilginin açık ve net kelimeler kullanılarak yeniden nasıl yazıldığını
gösteren Örnek 8.3’teki mesajlara bakınız.
Basit bir dille ifade edilen bilgiden herkes faydalanabilir; ancak basit dil kullanımı,
özellikle sağlık okuryazarlık düzeyi düşük olan kişiler ile iletişim kurulduğunda
önemlidir. Basit dil yalnızca kullanılan belirli kelimelere değil aynı zamanda bilginin
nasıl sunulduğuna da atıfta bulunmaktadır. Şekil 8.1, diyabeti olan kişiler için basit
dil teknikleri kullanılarak hazırlanan sağlık eğitimi kaynağına bir örnektir.

ÖRNEK 8.3

Basit Dil Kullanılmadan Önceki ve Kullanıldıktan Sonraki
Duruma Örnek
Önce
Amerikan Beslenme Rehberi, haftanın birkaç günü, tercihen her gün,
yarım saat ya da daha uzun süre fiziksel aktivitede bulunulmasını
önermektedir. Bu aktiviteler; tempolu yürüyüş, jimnastik, ev işleri,
bahçe işleri, makul spor egzersizleri ve dans olarak sıralanabilir.

Sonra
Haftanın birkaç günü, tempolu yürüyüş gibi en az 30 dakikalık
egzersiz yapın.

Kaynak: PlainLanguage. gov,n.d.
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ŞEKİL 8.1 Basit Dil Teknikleri Kullanılarak Hazırlanan
Diyabetlilere Yönelik Sağlık Eğitimi Kaynağı

Görme gücünüzü korumak için ne yapabilirsiniz?

T
R
A
C
K

İlaçlarınızı, doktorun tavsiye
ettiği şekilde alın.
Sağlıklı kiloya ulaşın
ve o kiloda kalın.
Günlük alışkanlıklarınıza
daha fazla fiziksel aktivite ekleyin.
ABCs-A1C, kan basıncı
ve kolesterol seviyenizi kontrol edin.
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Sigara içme alışkanlığınızı bırakın.

Kaynak: Ulusal Göz Enstitüsü, 2005, sf. 18.
Aşağıda, bilgi sunmak için kullanılan görsel açıdan cazip, mantıksal olarak
düzenlenmiş ve kavrayışı kolay birkaç teknik yer almaktadır:
•
•
•
•
•
•

Bolca beyaz alan kullanın. Yoğun metinleri bölün. Cümleleri kısa tutun.
Net başlıklar ve madde işaretleri kullanın. Net cevapları olan soru-cevap
formatı kullanmaya çalışın.
Aktif cümle yapısı ve kuvvetli fiiller kullanın.
Tıbbi jargondan kaçının, konuşma dili kullanın.
Kavrayışı kolay bir tasarım kullanın. Örnek vermek veya önemli noktaları
göstermek için görsel açıdan güzel görünen resim veya grafikler ekleyin.
Yazılı materyalleri, görsel-işitsel materyaller veya konuşma ile destekleyin.

Basit dil kullanımı ve iletişimin geliştirilmesi ile ilgili birçok örnek ve ipucunu
PlainLanguage.gov’dan bulabilirsiniz: Improving Communication from the Federal
Government to the Public (Federal Yönetimden Halka İletişimi İyileştirme) (www.
PlainLanguage.gov).

212

SAĞLIK BİLGİLERİNİN ETKİLİ İLETİLMESİ

Sağlık okuryazarlığı düzeyi düşük, özellikle kronik hastalığı olan ve sağlığı, öz
bakım becerileri ve yetenekleri ile doğrudan ilintili olan kişilerle iletişim kurarken
birçok başka strateji de etkili olabilmektedir. Örneğin, diyabeti olan kişiler ile
iletişim kurmadaki başarılı stratejiler arasında; odaklanmak için kritik davranışların
seçilmesi, verilen bilginin karmaşık olmaması, açık ve net örneklerin kullanılması,
bir seferde bir konuya yoğunlaşılması, tıbbi jargondan kaçınılması ve öğrenileni
geri anlatma yöntemlerinin kullanılması (Rothman ve ark, 2004) yer almaktadır.
Sağlık ortamında, öğrenileni geri anlatma yöntemleri, hastanın yaşayabileceği yanlış
anlamaları belirlemede özellikle faydalıdır. Bu teknikte, hastalara talimat verildikten
sonra belli bir ilacı nasıl kullanacaklarını veya diğer talimatlara nasıl uyacaklarını
anlatmaları istenmektedir. Bireylerin kilit rol oynadığı çeşitli hastalıklar ve durumlar
için öz bakım becerileri öğretilirken de benzer stratejiler kullanılabilmektedir. Kişiler,
sağlık bilgisini tam olarak anladıklarında ve bu doğrultuda hareket ettiklerinde, kendi
durumlarını daha iyi yönetebilir ve sağlıklı kararlar alabilir hale gelmektedir.

BİR SAHA İÇİN İLETİŞİM PLANI GELİŞTİRME
Sağlık iletişimi, sağlığın geliştirilmesi programlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Her
programın, uygulamada program personeli, paydaşlar ve katılımcılar arasında bilgi
alışverişini sağlamak ve yönlendirmek amacıyla bir iletişim planının olması tavsiye
edilmektedir. Program personelinin, program mesajının alınmasını ve programın
amaç ve hedeflerine uygun hareket edilmesini sağlamak adına, amaca uygun ve net
bir şekilde iletişim kurarak sağlık okuryazarlığı konularına değinme sorumluluğunu
alması gerekmektedir. Basit şekliyle, program personelinin; katılımcıların, programın
onlardan duymasını istediği mesajları ve bilgiyi duymasını ve bilginin anlaşılmasını
sağlaması gerekmektedir.
Planlar, resmi veya gayri resmi olabilir; ancak önemli olan nokta, sağlığın
geliştirilmesi programının, aktarılan bilgi ve aktarılış şekli açısından tutarlı bir
stratejisinin olmasıdır. Etkili iletişim için izlenecek dokuz adım şu şekildedir:
1.Adım: Sorunu Anlama
Dördüncü Bölümde ele alınan ihtiyaç değerlendirmesi, iletişim planının temelidir.
Bu değerlendirme, sağlık sorununun veya kaygısının, program paydaşlarının
ve katılımcılarının ve programın önceliklerinin net bir resmini sunmaktadır
(Ulusal Kanser Enstitüsü, 2001). Benzer şekilde, programın misyonu, amaçları ve
müdahaleleri de (bakınız Beşinci Bölüm) materyal geliştirme ve neyin iletileceğine
karar verme konularında bir bağlam ve çerçeve sunmaktadır.
Bu adımın son kısmı, mevcut materyallerin gözden geçirilmesi ile kullanılan
ortam veya iletişim faaliyetlerindeki, hedef kitledeki veya aktarılan mesajlardaki
boşlukların belirlenmesidir. Bu faktörlerin tümü, iletişim planının bir parçası olarak
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düşünülmeli ve yer almalıdır.
2. Adım: İletişim Hedeflerini Belirleme
İletişim hedefleri personelin, programın sağlık iletişiminden ne beklediğini
belirlemektedir. Hedeflerin belirlenmesine, önceliklerin belirlenmesi eşlik etmektedir.
Beşinci Bölümde ele alındığı gibi, ölçülebilir ve ulaşılabilir hedeflerin konması
önemlidir. Örnek 8.4, iyi yazılmış bazı iletişim örnekleri sunmaktadır. Genellikle, tek
bir programın sonucunda tam olarak bir değişim beklemek gerçekçi değildir.
Hedefler, şu şekilde olmalıdır:
•

Programın amaçları ile uyumlu

•

Gerçekçi ve makul

•

İstenilen değişime, etkilenecek nüfusa ve değişimin gerçekleşeceği zaman
dilimine özgü

•

İlerlemeyi izlemek için ölçülebilir

•

Kaynakların tahsisine yardımcı olmak için önceliklendirilmiş (Ulusal
Kanser Enstitüsü, 2001).

Örnek 8.4

Örnek İletişim Hedefleri
•

Stres yönetimi programının sonunda, bu iş yerindeki katılımcıların yüzde
90’ı stresi azaltma broşürleri ve bir sayfalık ipuçları içeren dosyaları almış
olacaktır.

•

Bu kampanyadan sonra, Montgomery Eyaleti’nde üç yaşından küçük
çocuğu olan ailelerin yüzde 90’ı, çocuklukta bağışıklama konusuyla ilgili
bilgi almış olacaktır.

•

Akademik yılın sonunda, beden eğitimi ile ilgili iki kamu hizmeti duyurusu
hazırlanacak ve ilçedeki on farklı ortaokulda en az üç beden eğitimi
dersinde incelenecektir.

•

Diyabetin öz yönetimi ile ilgili üç seanslık kursa katıldıktan sonra,
katılımcıların yüzde 75’i sağlığın geliştirilmesi programının web sitesi
aracılığıyla günlük kan şekerlerini rapor edebilir hale gelecektir.
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3. Adım: H e d e f K i t l e l e r i Ö ğ r e n m e
Hedef kitle, sağlığın geliştirilmesi programının yeri ile hali hazırda belirlenmiş
olabileceği gibi birkaç hedef kitle de söz konusu olabilmektedir. Bu aşamada amaç,
programı en etkin şekilde biçimlendirmek için hedef kitleyi oluşturan bireyler ile
ilgili olabildiğince fazla şey öğrenmektir. Hedef kitle bölümlemesi ve formatif
araştırma, bu aşamada yardımcı olabilmektedir.
Hedef kitle bölümlemesi, öncelikli nüfusların benzer nitelik ve özellikleri
paylaşan alt gruplara bölünmesidir (Thackeray & Brown, 2005). Nüfuslar, coğrafi,
demografik, psikografik özellikler (örneğin tutumlar, inançlar, öz yeterlik), davranışlar
veya değişime hazırlık gibi çeşitli faktörlere göre bölümlenebilmektedir (Ulusal
Kanser Enstitüsü, 2001). Amaç; istenen nüfusun, değiştirilecek sağlık davranışına
uygun şekilde katmanlara ayrılması ve programın çalışmalarının benzer bireylerden
oluşan bu gruplar etrafında düzenlenmesidir (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2001; Slater,
Kelly, & Thackeray, 2006). Thackeray ve Brown (2005) tarafından rapor edilen bir
örnekte, insanları daha fazla sebze ve meyve yemeye teşvik eden Ulusal 5 A Günü
kampanyasının hedef kitlesi, aşağıdaki gruplara ayrılmıştır: yirmi beş ve elli beş yaş
arası, yoğun ve hareketli hayatı olanlar, yemek hazırlamaya fazla vakit ayıramayanlar,
kolaylık arayanlar, kilo vermek isteyenler veya kanseri en fazla korktukları sağlık
sorunu olarak görenler. 5 A Günü kampanyası, bu hedef kitle katmanlarına göre
düzenlenmiştir.
Formatif araştırmanın amacı ise hedef kitleyi tanımlamaktır: hedef kitle kimdir,
onlar için önemli olan nedir, davranışlarını neler etkilemektedir ve onları istenilen
davranışa neler sevk eder (Thackeray & Brown, 2005). Formatif araştırma, hedef
kitlenin değişime ne kadar hazır olduğu, hangi sosyal ve kültürel faktörlerin programı
etkileyebileceği; hedef kitleye ne zaman ve nereden ulaşılabileceği; kitle tarafından
hangi iletişim kanallarının tercih edildiği ve aynı şekilde hedef kitlenin hangi öğrenim
biçimlerini, dili ve tonu tercih ettiğini belirlemek için kullanılabilmektedir (Ulusal
Kanser Enstitüsü, 2001).
4. Adım: İ l e t i ş i m K a n a l l a r ı n ı v e F a a l i y e t l e r i S e ç m e
Programın hedef kitlesine ulaşmak için onların algılayacağı ortam, zaman, yer ve
düşünce biçimini dikkate alarak programın kilit mesajı üzerinden hareket edebilmek
gerekmektedir (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2001). Bunun ardından, programın
mesajlarının aktarılacağı kanalların (mesaj iletim rotaları) ve bunları aktarmada
kullanılacak faaliyetlerin belirlenmesi gerekmektedir (Ulusal Kanser Enstitüsü,
2001). Bu noktada, aşağıdaki kanal kategorileri dikkate alınmalıdır:
•

Kişilerarası kanallar güvenilme ihtimali daha yüksek olan ve mesajı kişisel bir
bağlama oturtan kanallardır. Bu kanallar; hekimler ile diğer sağlık çalışanları,
arkadaşlar, aile ve danışmaları kapsamaktadır. Kişilerarası kanallar aracılığıyla
mesajın iletilmesine örnek olarak; birebir danışmanlık, telefonla acil yardım
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hatları, gayri resmi tartışmalar, kişisel koçluk ve dersler verilebilir. Kişilerarası
kanallar, eğitim için en etkin kanallardır ancak bazen bunların kullanılması
zaman alır, maliyetlidir ve erişimi sınırlıdır.
Grup kanalları kişilerarası kanalların olumlu yönlerini barındırarak daha fazla
sayıda hedef kitleye ulaşmaktadır. Grup kanalları arasında komşuluk grupları,
işyerleri, kiliseler veya kulüpler yer almaktadır. Bu kanallarla ilgili faaliyetler,
sınıf dersleri, büyük ve küçük grup tartışmaları, eğlence ve spor faaliyetleri
ve halk toplantılarıdır. Kişilerarası kanallarla iletişim kurmada olduğu gibi
gruplarla çalışmak da ciddi bir çaba gerektirmektedir ve aynı anda maliyetli ve
zaman alıcı bir süreçtir.
Topluluk kanalları programın mesajını yaymak için topluluk gruplarıyla toplantı,
konferans ve diğer etkinlikler düzenlemeyi kapsamaktadır. Topluluk kanalları,
geniş hedef kitlelere ulaşabilir, onlara tanıdık gelebilir, onları etkileyebilir ve
ortak tecrübeler sunabilir. Topluluk kanallarının kurulması da zaman alan bir
süreçtir. Diğer bir olumsuz yönü de mesajın kurumsal ihtiyaçlara göre adapte
edilmesi gerektiğinde, kontrolün elden gitmesi ihtimalidir.
Medya kampanyaları birçok sağlığın geliştirilmesi konu başlığını yansıtmak için
kullanılan test edilen ve onaylanan bir yaklaşımdır (Ulusal Kanser Enstitüsü,
2001). Kitlesel medya kanalları arasında gazeteler, dergiler, bültenler, radyo,
televizyon vb. yer almaktadır (Glanz, Rimer, & Lewis, 2002). Bu kanallar,
program mesajının yayılması için birçok fırsat sunmaktadır.
Eğitim eğlenceleri (eğitimsel içeriğin ve bilginin eğlenceli bir formatta bilinçli
olarak sağlık iletişimi planına dâhil edilmesidir) hedef kitleyi sürece dâhil
etmede güçlü araçlardan biridir ve çalışmalar sağlık bilgisi ve davranışlarını
eğlence ortamında almanın güçlü etkileri olabileceğini göstermektedir (Ulusal
Kanser Enstitüsü, 2001).
Etkileşimli medya çoklu hedef kitlelere ulaşmak için kullanılan iletişim
teknolojileridir. Bu teknolojiler ile kitlesel medyaya ulaşılmaktadır (Glanz,
Rimer, & Lewis, 2002). Bunlar arasında interaktif CD-ROMlar, web seminerleri,
çevrim içi kurslar, elektronik bültenler, haber grupları, sohbet odaları, bloglar,
e-postalar, Listserv (e-posta programı), podcastler, çevrim içi videolar ve sosyal
paylaşım siteleri (örneğin Facebook ve Twitter) yer almaktadır. Bu kategorideki
kanallar sürekli olarak değişip gelişmektedir. Bu teknolojiler, istenilen sağlık
davranışı veya eylemine ulaşmak için işitsel araçlar ve videolar kullanarak
düşük sağlık okuryazarlığının üstesinden gelmek için fırsatlar sunmakta
ve belirli noktaları gözlemlemek için video hazırlama gibi (örneğin, sağlık
kuruluşunda hasta bilgisi videosunun gösterilmesi gibi) daha gelişmiş özel
iletişim araçları kullanmaktadır (Freimuth & Quinn, 2004). Teknolojiler aynı
zamanda yeni bilgilerin hızla güncellenmesiyle daha geniş kitlelere ulaşmakta
ve sağlık bilgisini cazip ve etkileyici grafiklerle sunmaktadır. Örnek 8.5’te
VERB kampanyasının interaktif medyayı nasıl kullandığı gösterilmektedir.
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İnteraktif medyanın dezavantajları arasında harcamalar (örneğin, elektronik
aletlerin maliyeti, aylık telefon hizmet ücreti gibi kullanıcı ücretleri), hedef
kitlenin internete erişimi olmaması durumundaki olumsuzluklar ve hedef
kitlenin mesajı alabilmek için programa kayıt olması veya bilgiyi araması
gerçeği yer almaktadır.

Örnek 8.5
VERB: İnteraktif Medya Kullanımı Örneği
VERB, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin 2002-2006 arasında
yürüttüğü bir kampanyadır. VERB kampanyasında, gençler arasında
hareketsiz yaşam tarzına karşı harekete geçmek için sosyal pazarlama
teknikleri kullanılmıştır. VERB kampanyası, hedef kitlesinin (9-13 yaş
arası çocuklar) hayatında yer bulabilmek için okulda, evde ve toplulukta
karma medya stratejileri kullanmıştır. Bunlar arasında, televizyon ve radyo
reklamları, posterler, yazılı ilanlar ve 9-13 yaş arası çocukların ünlüler
ile etkileşim kurabileceği ve aktif yaşam tarzı benimsemeleri halinde
ödüller kazanabileceği bir web sitesi yer almaktadır. 2005 yazında VERB
kampanyası, cep telefonlarının mesaj özelliğiyle promosyonu da eklemiştir.
Kampanyanın bu kısmına 8372 adı verilmiştir, bu da cep telefonunda VERB
kelimesini yazmak için tuşlamanız gereken rakamlarıdır.. Bu kampanyanın
amacı, orijinal VERB’ün amacıyla benzer olup belirli coğrafi bölgelere
daha fazla uyarlanmıştır; 8372, 9-13 yaş arası çocukların, fiziksel olarak
aktif olabilecekleri kendi yerel bölgelerindeki etkinliklere ve belirli yerlere
bağlantısını yenilikçi yollarla kurmayı amaçlamıştır. Kampanya; TV, Internet
ve cep telefonlarını kullanmıştır:
•

TV: Gençleri www.8372.com sitesine teşvik eden üç reklam hazırlanmıştır

•

Internet: 9-13 yaş arası çocuklar, yerel faaliyetlerle ilgili anında mesaj
almak, sporcularla canlı internet yayınlarına katılmak, oyun oynamak,
yarışmak ve ödül kazanmak için 8372 Web sitesinden uygulama
indirebilirler.

•

Cep telefonları: 9-13 yaş arası çocuklar, kendi alan kodlarıyla kampanya
sponsorluğundaki promosyonlar, turlar, yarışmalar ve etkinliklerle ilgili
cep telefonu mesajı almak için kaydolabilir.

Kaynak: Kaiser Aile Vakfı, 2006.
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5. Adım: Ortaklıklar Kurma
Diğer kuruluşlarla ortaklık kurmak, programın kapsama alanını genişletmek için
faydalı ve maliyet-etkin bir yöntemdir. Maibach, Van Duyn, & Bloodgood’a göre
(2006) ortaklar “güçlü ve sürdürülebilir dağıtım kanallarıdır”. Ortaklık kurma
yaklaşımının temeli, ortak çıkarları paylaşan ve tek başına başarılması mümkün
olmayan sonuçlara ulaşmak için geniş hedef kitlelere ulaşan kuruluşlar arasında
işbirliğinin değeridir (Hasnain-Wynia, Margolina, & Bazzoli, 2001). Birçok kuruluş,
hedef kitleye ulaşmak için ortaklar veya aracılar ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca
ortaklıklar, aşağıdakileri de sağlayabilmektedir:
•

Ortak kuruluş, hedef kitle için güvenilir bir kaynak
düşünülebildiğinden programın mesajını daha inanılır kılma.

olarak

•

Programın hedef kitle ile paylaşabileceği mesaj sayısını arttırma.

•

Ek kaynaklar sağlama.

•

Kuruluşun yüksek öncelikli faaliyetlerine desteği genişletme (Ulusal
Kanser Enstitüsü, 2001).

Potansiyel ortak kuruluşlar belirlenerek sağlık iletişimi planında yer almalıdır.
Potansiyel ortakların programdaki rollerinin belirlenmesi ve bu bilgiye de yer
verilmesi esastır. Bu roller arasında, mesaj ve materyallerin geliştirilmesi ve
dağıtılması, programın reklamının yapılması, iletişim materyallerinin veya program
değerlendirmenin kullanılması yer almaktadır.
6. Adım: Mesaj ve Materyallerin Netleştirilmesi için Piyasa Araştırması
Yürütme
Bu adım, her hedef kitle için faaliyetleri, her piyasa için mesajları ve geliştirilecek
materyalleri belirlemek amacıyla piyasa araştırması ve ön test yapmayı kapsamaktadır.
Bir sonraki bölümde, test mesajlarının ve materyallerinin nasıl geliştirileceği detaylı
olarak ele alınacaktır.
7. Adım: İletişim Planını Uygulama
Bu adımda, iletişim faaliyetleri, sağlığı geliştirme programının genel uygulamasına
entegre edilmektedir. Bu aşamada, program paydaşlarına ve katılımcılara sağlanacak
tüm materyal ve iletişimin, onların sağlık okuryazarlığı ile uyumlu olması çok
önemlidir. Aynı şekilde, iletişim kanallarının tümünün erişilebilir, destekli ve
kullanılabilir olması da önemlidir. Örneğin, kısa mesaj gönderme gibi cep telefonu
teknolojisi kullanılacaksa tüm program katılımcılarının cep telefonu olması ve mesaj
alıp göndermeyi bilmesi gerekmektedir.
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8. Adım: Görevleri ve Zaman Çizelgesini Gözden Geçirme
İletişim planının zaman çizelgesi, nelerin ne zaman başarılması gerektiğini
göstermektedir. Görevlerin detaylandırılması; görevin verilmesini, zamanında
yapılmasını ve her görev için kaynakların tahsis edilmesini sağlamaktadır. Zaman
çizelgesinin gözden geçirilmesi ve program ilerledikçe uygun şekilde adapte edilmesi
gerekmektedir. İletişim planının zaman çizelgesi, tüm program için Gannt şemasının
içine eklenebilir (bakınız Altıncı Bölüm).
9. Adım: Planı Değerlendirme
İletişim planını değerlendirme, sağlığın geliştirilmesi programını değerlendirmenin
bir parçasıdır (bakınız Onuncu Bölüm). İletişim planının değerlendirmesinde
çeşitli konulara odaklanılabilir; bunlar—örneğin, programla ilgili iletişimin
(broşürler, posterler, faaliyet materyalleri, videolar ve benzeri) kullanılması ve
benimsenmesi, iletişimden memnuniyet veya program materyal ve bilgilerinin nasıl
geliştirileceğine dair tavsiyelerdir. Tablo 8.1’de, farklı sahalar için iletişim planlarına
ve değerlendirmesine yönelik genel bilgi verilmektedir.

KAVRAM, MESAJ VE MATERYALLERİ GELİŞTİRME VE ÖN
TESTE TABİ TUTMA
Bir önceki bölümde, iletişim planının geliştirilmesinde ve uygulanmasındaki adımlar
açıklanmıştır. Bu bölümün konusu, süreçteki 6. Adımda yer alan etkili mesaj ve
materyal geliştirmek için piyasa araştırması yapmadır.
Bir hedef kitle (örneğin program katılımcıları) ile etkili iletişim, sağlığın
geliştirilmesi programlarının başarılı olması için kilit faktördür. Program katılımcıları
ile iletişim kurarken, hedef kitlenin kendi sağlığını nasıl gördüğünü ve neler
yapması (veya yapmamaları) istendiğini bilmesi çok önemlidir. Farklı hedef kitleleri
anlamanın ve onları yansıtan program, materyal ve mesajları ortaya çıkarmanın bir
yolu, onlar için en anlamlı olacak ve harekete geçmeye sevk edecek kavram, mesaj
ve materyaller geliştirerek bunları ön teste tabi tutmaktır.

Gençlik Risk
Davranışı Anketinin
verileri, zorbalığın
ortaokullarda artan bir
sorun haline geldiğini
göstermektedir.

Bir sonraki akademik
yılda, altıncı, yedinci
ve sekizinci sınıflarda
zorbalığın sırayla yüzde
30, 20 ve 15 oranında
azalması.

Ortaokula giden
gençler.
Okullarda posterler.
Güvenli Internet
ortamları. Okul Aile
Birliği bültenlerinde
makaleler (ikincil hedef
kitle olarak velilerin
hedeflenmesi).
Zorbalığı önlemek
için okul çapında
müfredatlar.

Hedef

Hedef kitle

Kanallar ve
faaliyetler

Üç yaş ve altı
çocukların ebeveynleri.
Ulusal ve yerel
gazetelerde makaleler
ve ilanlar.
Çocuklara hizmet
veren pediatri
muayenehanelerinde ve
kliniklerinde bilgilendirici
ilanlar.
Önemli aylarda
McDonald’s tepsilerinin
kâğıtlarla kaplanması.
Kliniklerdeki posterler.
Çalıştaylara katılmak
için özel davetiyeler.
Hasta ve ailesi için
çocuk bakımı ve
gıdanın sağlandığı
çalıştay.
İngilizce, İspanyolca
ve Creole dillerinde
hazırlanan poster ve
yazılı materyaller.

Stresle ilgili özel
hazırlanmış
bilgilendirme ilanları.
Çalışanlara, iş yerinde
ücretsiz yoga, pilates
meditasyon dersleri.
Stresle nasıl baş
edileceğini konuşmak
için akranların
katılacağı öğle
yemekleri ve forumlar.

2011 akademik
yılının başına kadar
Montgomery eyaleti
ve Maryland’da devlet
okullarına giden
çocukların yüzde
90’ının uygun şekilde
bağışıklanması.
Diyabetli
hastalar

Klinikteki diyabetli
hastaların yüzde 75’inin
önümüzdeki on iki
ay içinde diyabette
öz yönetim dersine
katılması.

Stresle ilişkili hastalıkla
geçirilen günlerin
önümüzdeki iki yılda
yüzde 10 azalması.

Güncel okul verileri,
çocukların okula, uygun
şekilde bağışıklama
yapılmadan geldiğini
ortaya koymaktadır.

Topluluk

Sekretarya çalışanları.

Güney Florida’da yerel
sağlık kliniği hastalar
üzerinde bir anket
yaparak diyabetli
hastaların glikoz
kontrolünün kendi
sağlıkları üzerindeki
önemini anlamadığını
ortaya koymuştur.

Sağlık Kuruluşu

İnsan kaynakları
verileri, stresle ilişkili
hastalık sebebiyle
izin alınan günlerde
artış olduğunu ortaya
koymaktadır.

İşyeri

Çeşitli Ortamlarda Sağlık İletişimini Planlama Süreci Örnekleri

Sorunu
değerlendirme

Okul

TABLO 8.1

Topluluk gençlik gelişim
kurumları.
Okul sonrası programlar.
Okul Aile Birlikleri
Lise ve ortaokul
öğrencileri.
İlkokullar.
Söz konusu okulların
tümündeki faaliyetleri
kapsayan bir planın
hazırlanması.

Üçüncü dönemin başına
kadar:
Posterlerin hazırlanıp
test edilip okullara ve
halka dağıtılması.
Okul Aile Birliği
bülteninde iki makale
yayınlanması.
Öğrencilerin
yüzde
100’üne
zorbalıkla
ilgili
bilgi
ilanlarının
dağıtılması.

Geliştirme ve
uygulama

Değerlendirme

15 Ocak’a kadar:
Stresi azaltmak
için ipuçları yazan
bilgilendirme
materyallerinin
hazırlanması
Kurs broşürlerinin
hazırlanması, test
edilmesi ve dağıtılması.
Öğlen yemeği forumu
için duyuru şablonunun
hazırlanması

On iki aylık dönem için
personele yönelik bilgi
formu hazırlanması
ve çalıştaylar
düzenlenmesi.

İdari personel. İnsan
kaynakları.

İşyeri

1 Marta kadar üç dilde
poster hazırlanması, test
edilmesi ve dağıtılması.
Özel davetiyelerin
hazırlanması, test
edilmesi ve kullanılması.

İnteraktif çalıştayların
hazırlanması ve
yapılması.
Farklı gün ve
zamanlarda çalıştayların
yapılması, bazılarının
Creole dilinde ve
İspanyolca olması.

Klinikteki tüm sağlık
çalışanları ve personeli.
Yerel manav zinciri.
Glikoz
monitörü
şirketinin yerel temsilcisi.

Sağlık Kuruluşu

Sonbaharda okulun ilk
gününe kadar:
Tüm materyallerin
(makaleler, bilgi formları
ve tepsi kâğıtları)
hazırlanması ve test
edilmesi.
Şükran Gününe kadar:
Tüm materyallerin
sonbahar aylarında
dağıtılması.

Yerel pediatri dernekleri
ile çalışılması ve
çocukların ücretsiz
veya düşük ücretle
bağışıklanacağı yerlerin
üyelere bildirilmesi.

Pediatristler
Çocuk klinikleri
Yerel McDonalds
zincirleri.

Topluluk

Çeşitli Ortamlarda Sağlık İletişimini Planlama Süreci Örnekleri

Ortaklar

Okul

TABLO 8.1
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Ön test nedir?
Hangi mesajların hedef kitleye en uygun olduğunu bilmek, başarılı bir müdahalenin
veya programın en önemli bileşenlerindendir. Yeni materyaller geliştirirken, mevcut
materyaller gözden geçirilirken, mesaj ve kavram geliştirirken ön test kullanılmalıdır.
Ön test materyal ve mesajları, hedef kitlenin mesaja nasıl yanıt vereceğini, materyalleri
okuyup uygun şekilde hareket edip etmeyeceğini ve bu mesajların nasıl alınacağını
belirlemede yardımcı olmaktadır.
Neden ön test?
Aşamaları detaylı olarak açıklamadan önce, ön testin neden önemli olduğunu ve
kişilerin ön testi savunurken karşılaşacağı zorluklar ve dirençli davranışları anlamak
önemlidir (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2001). Bazıları, ön testin çok zaman aldığını ve
maliyetli olduğunu söyleyebilir. Ancak bunun tam tersi geçerlidir: materyaller veya
mesajlar ön teste tabi tutulmadığı takdirde, kaynaklar ve zaman, boşu boşuna hedef
kitleyi yansıtmayan materyal veya mesajlara harcanmış olacaktır. Bunun için biraz
fazladan zaman kullanmak, sonunda para ve zaman kazandıracaktır. Bazıları, “İyi bir
broşürün ve kötü bir broşürün ne olduğunu biliyorum, bu yüzden ön test yapmaya
gerek yok” diyebilir. Sağlığın geliştirilmesi uygulayıcılarının çoğu, hedef kitlenin
bir parçası olmadığı için mesaj ve materyallerin program personelinin sorun ve
endişelerinden farklı öncelikleri olan hedef kitleler tarafından alındığı zaman iletişim
hedeflerine ulaşmak için ön test yapılması çok önemlidir. Bir diğer husus da, bir
amirin başka yerde kullanılan ve başarılı olan materyalleri kullanmayı önermesidir.
Bu hedef kitle ile materyallerin geliştirildiği kitle arasında benzerlik var mıdır? Büyük
ihtimalle farklılıklar olacaktır ve bu sebeple daha önce geliştirilen materyalleri hedef
kitle ile ön teste tabi tutmak önemlidir.
Ön test Süreci
Ön test, tekrarlanan ve veri odaklı bir süreçtir (Brown, Lindenberger, & Bryant,
2008). Sağlık iletişimi planı, ön test sürecinde kılavuz olarak kullanılabilir. Bu
iletişim planının amacı, hedef kitleyi, mesajın şeklini ve kullanılacak materyalleri
belirlemektir. İletişim planı, ön testin stratejiye bağlı kalmasını sağlayacak şekilde
kullanılmalıdır.
Ön testteki temel tekrarlayan aşamalar şu şekildedir:
1.

Mevcut materyalleri gözden geçirme.

2.

Mesaj kavramlarını geliştirme ve test etme

3.

Hangi materyallerin geliştirileceğine karar verme.

4.

Mesajları ve materyalleri geliştirme.
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5.

Mesajları ve materyalleri ön teste tabi tutma.

6.

Materyalleri gözden geçirme ve ardından üretme ve dağıtma (Ulusal Kanser
Enstitüsü, 2001).

1. Mevcut Materyalleri Gözden Geçirme
Materyallerin geliştirilmesi, maliyetli ve zaman alan bir süreç olduğundan mevcut
tüm materyallerin gözden geçirilmesi ile başlamak en iyi yöntemdir. Mevcut
materyalleri, yerel ve eyalet düzeyindeki sağlık birimleri, profesyonel ve gönüllülük
esasında çalışan sağlık dernekleri ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri ve
Ulusal Sağlık Enstitüleri gibi federal kuruluşlar vb. birçok yerden araştırabiliriz.
Federal kuruluşların hazırladığı materyaller, kamuya açıktır ve kullanacak herkese
ücretsizdir. Materyallerin konu ile bağlantısını belirlemek için aşağıdaki soruları
sorun:
•

Materyaller, hedef kitle için uygun mudur? Kültürel olarak uygun mudur?

•

Mesajlar, sağlık iletişimi planı ile uyumlu mudur?

•

Materyaller iletişim hedeflerini karşılayacak mı? (Ulusal Kanser Enstitüsü,
2001)

Mevcut materyallerin kullanılıp kullanılmayacağına karar verirken, materyalleri
geliştiren kişilerle konuşmak ve bu materyallerin kullanımı ve değiştirilmesi için ne
tür izinlerin gerektiğini, bunların etkililiğinin değerlendirilip değerlendirilmediğini
ve ne kadar etkili olduğunu bilmek önemlidir. Bu sorunların yanıtları, materyallerin
olduğu gibi mi kullanılacağı, gözden geçirilip geçirilmeyeceği veya yeni materyal
geliştirilip geliştirilmeyeceğinin belirlenmesinde yardımcı olacaktır.
2. Mesaj Kavramlarını Geliştirme ve Test Etme
Kavram geliştirme; sağlık iletişimi planını ve (sıklıkla sağlık programının pazarlama
planının bir parçasıdır) formatif araştırmayı kullanarak test edilebilen ve materyal
geliştirmede kullanılan fikirler yaratma sürecidir. Mesaj kavramları, genel nitelikte
olup hedef kitleye fikir sunmayı amaçlamaktadır. Mesaj kavramları, nihai mesajlar
değildir.
Yaratıcı bir Ekip ile Çalışma. Kavram geliştirirken, yaratıcı bir ekiple
çalışma fırsatı doğmaktadır. Bu yaratıcı ekip, grafik sanatçıları ve multi medya
profesyonellerinden (örneğin, video ve film yapıcılar) oluşmaktadır. Yaratıcı ekip,
dış danışmanlardan ve programı oluşturan kurum içi personelden veya her ikisinden
oluşabilmektedir.
Yaratıcı bir ekiple çalışırken temel nokta, sağlık iletişimi planındaki stratejiye
bağlı kalınmasını sağlamaktır. Yaratıcı ekibi yönetirken aşağıdaki tavsiyelerin akılda
tutulması esastır:
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•

Ekip ile iyi bir çalışma ilişkisini geliştirin ve nokta kişiyi belirleyin.

•

Hedef kitlenin kim olduğu ve o kitlenin neye değer verdiğini de kapsayacak
şekilde sağlık stratejisini ekibe açıklayın.

•

Ön testten ve tüm kavram ve mesajların ön teste tabi tutulması gerektiğinden
bahsedin. Hedef kitleye, ön teste erişmek için yardımcı olacağınızı söyleyin.

•

Yaratıcı ekibin kültürel açıdan uygun kavram ve materyaller geliştirmenin
önemini anladığından emin olun (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2001).

Kavramı Test Etme. Bazı kavramlar geliştirildiğinde, mesajın hedef kitle için
cazip olmasını, anlaşılmasını ve buna göre hareket etmesini sağlamak için bu
kavramları hedef kitle ile test edin. En az iki mesaj kavramının geliştirilmesinde
yaratıcı ekibi sürece dâhil edin. Optimum tek bir yöntem olmadığından, çeşitli veri
toplama yöntemlerinin test edilmesi en iyisidir (Ulusal Kanser Enstitüsü, 2001;
Salazar, Bryant, & Kent, 1997 Salazar, 2004).
Bu aşamada odak grupları, derinlemesine görüşmeler ve birebir görüşmeler sıkça
kullanılmaktadır.
Kavramları veya materyalleri test etmeden önce, hedef kitleye yönelik soru
listesi hazırlayın. Her proje farklı olmasına rağmen aşağıdaki hususları belirlemeye
yardımcı olacak sorular sorun:
•

Davranışsal tavsiyelerin veya eyleme geçme çağrısının anlaşılması

•

Mesaj veya materyallerin dikkat çekme becerisi

•

Hedef kitlenin mesajın konu ile alakalı olduğunu kavrama becerisi

•

Hedef kitle için kültürel uygunluk

•

İnanılırlık

•

Güvenilirlik

•

İkna edebilirlik

•

Faydalılık

•

Genel çekicilik

•

Kabul edilebilirlik (Brown, Lindenberger, & Bryant, 2008)

Kavramlar geliştirirken, yalnızca birincil hedef kitleyi değil aynı zamanda
paydaş hedef kitleyi de akılda tutun. Florida Cares for Women (Florida Kadınları
Önemsiyor) meme ve serviks kanseri tarama programında hedef kitle, elli yaş üstü
ve sağlık sigortası mamogramı karşılamayan ve geçmişte düzensiz olarak tarama
programından yararlanan kadınlardır (Brown ve ark, 2000).
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Bu programdaki paydaşlar veya eşik bekçileri, genellikle materyalleri dağıtan ve
bunları kullanıp kullanmama kararı veren paydaşlardır; bu ortaklar genellikle kanseri
önleme alanında çalışanlardır (Brown, Lindenberger, & Bryant, 2008). Bu senaryodan
yola çıkarak mesaj kavramlarının yalnızca birincil hedef kitle ile değil (elli yaş üstü
kadınlar) aynı zamanda paydaş hedef kitle ile test edilmesi gerekmektedir; çünkü
hedef kitle için mesajın ne olduğuna bakmaksızın, program ortaklarının başından
itibaren sürece dâhil olmaması halinde, nihai materyalleri dağıtmaları mümkün
olmayacaktır.
3. Geliştirilecek Materyallere Karar Verme
Hedef kitle için etkili bir mesaj belirledikten sonra bu mesajı sunmak için hangi formatı
kullanacağınızı düşünmeye başlayın. Formatla ilgili kararların bazıları, hedef kitlenin
en çok hangi formata bakacağı, okuyacağı veya dinleyeceğinin açıklandığı formatif
araştırmalardan gelebilmektedir. Daha önceden değindiğimiz gibi, materyaller kişiler
arası kanallar, medya kanalları veya interaktif kanallar aracılığıyla çeşitli formatlarda
sunulabilmektedir.
4. Mesaj ve Materyal Geliştirme
Aşağıdaki kılavuzlar, program materyallerinin hedef kitle tarafından anlaşılmasını,
kabul edilmesini ve kullanılmasını sağlamada yardımcı olacaktır (Ulusal Kanser
Enstitüsü, 2001).
•

Mesajın doğru olduğundan emin olma. Verilen bilginin gerçeklere
dayandığından emin olun. Materyallerin konu uzmanları tarafından gözden
geçirilmesi her zaman iyidir.

•

Tutarlı olma. Tutarlılık, programın başarısı ve hatta kimliği için esastır.
Tüm materyallerdeki mesajların yalnızca iletişim stratejisi ile tutarlı
olmasını değil aynı zamanda birbiriyle de tutarlı olasını sağlayın.

•

Açık olma. Mesajınız basit ve net olmalıdır. Çok fazla teknik terim
kullanmayın. Hedef kitlenin görevlerinin açık ve anlaşılır olduğundan emin
olun.

•

Materyallerin konu ile alakalı olduğundan emin olma. Programın
faydalarından bahsedin. Formatif araştırma veya tüketici araştırması, hedef
kitlenin değerlerinin ne olduğuna dair fikir verecektir.

•

Materyallerin güvenilir olduğundan emin olma. Burada da kimin sözcü
olacağına dair biçimlendirici araştırmayı kullanın.

•

Cazip materyaller hazırlama. Materyallerin cazip ve çekici olduğundan
emin olun, böylelikle hedef kitlenin dikkatini çekebilirsiniz.
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5. Mesaj ve Materyalleri Ön Teste Tabi Tutma
Kavramları ön teste tabi tutmada olduğu gibi, taslak materyalleri de hedef kitle
ile ön teste tabi tutmak gerekmektedir. Bazı kişiler, kavramı test ettikleri ve sağlık
içeriğini gözden geçirecek profesyoneller olduğu için bu adımı atlayabileceklerini
düşünerek süreci kolaylaştırmak için hedef kitleden herhangi bir gözden geçirme ya
da girdi sağlanmadan, taslak materyallerden doğrudan nihai üretime gitmektedir.
Bu büyük bir hatadır, çünkü nihai üründeki hangi detayın hedef kitle için sorunlu
olduğunu hiç kimse bilemez. Uzun vadede, bu şekilde ön test yapılması zaman ve
para kazandıracaktır. Sağlık eğiticilerinin çoğu, bu adımı atlayacakken son dakikada
hedef kitle ile test etmeye karar vererek, taslağı önce test etmezlerse çok büyük bir
hata yapmış olacaklarını fark etmiştir. Taslak materyalleri test etmek atlanmayacak
bir adımdır.
6. Materyalleri Gözden Geçirme ve Üretme
Materyalleri gözden geçirerek hedef kitle ile test ettikten sonra, materyallerin basına
gönderilmesi ve programda kullanılması gelmektedir. Bunun sonucunda, materyal seti
geliştirmenin yalnızca işin başlangıcı olduğunu fark edeceksiniz, çünkü hedef kitle
değişirken materyallerin de değişmesi gerekmektedir. Böylece materyallerin hedef
kitle ile test edilmesi ve uygun değişikliklerin yapılması süreci tekrar başlayacaktır.
Ön Testi Sonuna kadar Kullanma
Ön test, hedef kitlenin geliştirilen materyalleri anlamasını ve mesaja göre hareket
etmesini sağlamanın yollarından biridir. Ön testin yalnızca hedef kitlenin en çok
sevdiği mesaj veya materyali veya en sevdiği rengi belirleme çabası olmadığını
unutmayın. Bu uygulama, hangi mesajın veya materyalin sağlığın pazarlanması ve
iletişimi planına en uygun olduğunu belirlemektedir. Bu aşamada test yapmak, nihai
ürüne para harcamadan önce eksiklikleri tespit etmenizi sağlamaktadır. Materyalleri
taslak haliyle test etmek için poster veya el kitabının kopyasını; TV KHD’ sinin
videosunu veya broşür gibi yazılı materyalleri kullanın. Aşağıdakileri başarmak iççin
bu materyalleri hedef kitle ile test edin:
•

Anlaşılabilirliği değerlendirme—Hedef kitle mesajı anladı mı?

•

Güçlü ve zayıf noktaları tespit etme—Materyallerin hangi kısımları en
çok işe yarıyor—örneğin, dikkat çekme, bilgilendirme veya eyleme geçmek
için motive etme ile ilgili olanlar mı? Hangi kısımları işe yaramıyor?

•

Kişisel uygunluğu belirleme—hedef kitle materyaller ile kendisini
özdeşleştiriyor mu?

•

Kafa karıştırıcı, hassas veya çelişkili etmenlerin ayıklanması—Belirli
konulara değinilmesi hedef kitleyi rahatsız eder mi?
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Ön Test Örneği
Ortaokul öğrencilerinin sigara ve alkole başlamasını önlemek amacıyla hazırlanan
topluluk temelli program olan Believe in All Your Possibilities (Bütün Olaslıklarınıza
İnanın) için biçimlendirici araştırmalar bir araya getirilerek (Zapata ve ark, 2004;
Eaton ve ark, 2004) sosyal pazarlama ve sağlık iletişimi planı geliştirilmiştir (Florida
Önleme Araştırma Merkezi, b.t.).
Pazarlama ve sağlık iletişimi planı, kavram geliştirmeyi yönlendirmektedir.
Birincil hedef kitle, ortaokula giden gençlerdir. Sınırlı bütçesi olan topluluk
temelli projelerin çoğunda olduğu gibi mesajın ikincil hedef kitleye de ulaşması
gerekmektedir—bunlar, topluluk kuruluşları ve ebeveynlerdir. Topluluk, sosyal
pazarlama şirketi ile birlikte çalışarak Şekil 8.2’de gösterilen dört kavramı test
etmiştir. Bu dört kavram, ortaokula giden gençler ve ebeveynleri ile test edilmiştir.

ŞEKİL 8.2

Topluluk Programına Yönelik Dört Test Kavramı

Genel Kavram

Kavramın Grafikle Gösterimi

Believe in all possibilities (Kendi Gücünüze
İnanın). Believe (İnan) birlikte çalışarak sorunları
çözmek için kendisine, kendi ailesine ve
topluluğun gücüne inanmasını söyler.
Stand (Ayakta Dur). Hedef kitleyi
duygusal açıdan yakalar.
İnandığın şeyin için ayağa kalk ve güçlü ol.

Take Charge Sarasota (Sorumluluk Al
Sarasota). Topluluk meselelerine çözüm,
topluluğun kararlı ve pozitif olarak eyleme
geçmesini gerektirir.
Bu mesaj, halihazırda tüm üyelerinin sağlığı ve
iyiliği için çalışan bir topluluğu yansıtır.
Trust (Güven): it carries us through the day
(bizi bugüne taşır). Geleneksel bilgelik yanlıştır;
güven bir sonraki mantıklı adımdır.
Bu mesaj, ulusal çapta ve eyalet çapındaki
TruthTM (Gerçek) kampanyasıyla bağlantılıdır.

it carries as through the Day

Ortaokula giden gençler ve ebeveynlerle mülakatlar yapılmıştır. Topluluk liderleriyle
kavramları paylaşmak ve geri bildirim almak üzere görüşmeler ayarlanmıştır. Ön



KAVRAM, MESAJ VE MATERYALLERİ GELİŞTİRME VE ÖN TESTE TABİ TUTMA

227

test verileri, Take Charge Sarasota’nın (Sorumluluk Al Sarasota) tütün ve alkol
programından çok çevre programına benzediğini ve Stand’in (Ayakta Dur) grafiğinin
de otel logosunu andırdığını ortaya koymuştur. Believe (İnan) ve Trust (Güven),
her üç hedef kitle tarafından kabul edilmiştir; ancak Believe’in logosu oldukça dini
gözüktüğünden hedef kitle “kimin gücü?” konusunda meraka kapılmıştır. Hedef kitle,
Trust logosundaki insanları beğenmiştir ve logoya daha fazla aile ferdinin konmasını
önermiştir. Hedef kitlenin geribildirimi kullanılarak Believe ve Trust kavramları iki
farklı formatta gözden geçirilmiş (bakınız Şekil 8.3) ve hedef kitle ile tekrar test
edilmiştir.
İkinci defa gözden geçirilen Believe ve Trust kavramları ön teste tabi tutulduktan
ve hedef kitlenin tepkileri, pazarlama ve iletişim planı ile karşılaştırıldıktan sonra
Believe kavramı, sağlığın pazarlanması ve iletişim planını hedeflerini karşılamada
en iyi kavram olarak belirlenmiştir. Bu kavram kullanılarak, broşürler, bilgilendirici
kağıtlar, videolar, gençlik tiyatroları, çıkartmalar ve web sitesi dâhil olmak üzere
ortaokul gençlerine ve topluluk üyelerine yönelik geliştirilen tüm materyallerde,
Kendi Gücünüze İnanın temasına dayalı tutarlı bir mesaj, bakış ve hissiyat vardır.

ŞEKİL 8.3

Hedef Kitle ile Test Edildikten sonra Toplum Programı için İki
Kavramın Revizyonu

IN ALL YOUR POSSIBILITIES

IN ALL YOUR POSSIBILITIES

IN ALL YOUR POSSIBILITIES
IN ALL YOUR POSSIBILITIES
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ÖZET
Sağlığın geliştirilmesi programının, katılımcılar ve diğer paydaşlara nasıl iletildiği
programın başarısı açısından oldukça önemlidir. Basit dil kullanımı; net, cazip ve
kolay anlaşılır olan sağlığın geliştirilmesi kaynak ve materyallerinin hazırlanmasında
faydalı bir stratejidir. Program katılımcılarının bilgi ihtiyaçları ile sağlık bilgisini
alma, aktarma ve işleme tercihlerinin dikkate alınması, programın etkililiğini
arttırmaktadır.
İletişim programının olması, sağlığın geliştirilmesi programını güçlendirmektedir.
Kavram, mesaj ve materyallerin hedef kitle ile ön teste tabi tutulması, iletişim
sürecinde çok nemli bir adımdır. Ön test süreçleri, ne tür materyallerin geliştirilmesi
gerektiği, materyallerin hedef kitle ile test edilmesi, gerektiğinde gözden geçirilmesi
ve uygulanması süreçlerini içermektedir. Sağlık iletişiminin, sağlığın geliştirilmesi
rolünü anlamak; personelin, ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlayarak ve sağlık
bilgisinin anlamlı ve uygun şekilde verilmesini sağlayarak her türlü ortamda etkili
programların geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Sağlık iletişimi; yoksulluk, çevresel bozulma veya sağlık hizmetlerine erişimin
olmaması gibi sağlıkla ilgili sistemik sorunları tek başına değiştiremez; ancak sağlığın
geliştirilmesi planının bir parçası olarak sağlık iletişimi, sağlığa katkıda bulunan
tüm faktörleri sistematik olarak incelemeli ve bu faktörleri etkileyecek stratejileri
araştırmalıdır. İyi tasarlanmış sağlık iletişimi, bireylerin kendi ihtiyaçlarını daha
iyi anlayarak sağlık durumlarını maksimum düzeye çıkarmak için gerekli eyleme
geçmelerini sağlamaktadır.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Gıda ve sağlık malzemesi (reçeteli ilaç, sabun, diş macunu, vitamin ve reçetesiz
ilaç gibi) aldığınız yerel bir mağazaya gidin. Gıda ve sağlık malzemelerinin
etiketlerini ve talimatları okuyun. Ürünün nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağının
basit bir dille anlatıldığı bir örnek bulun. Bunu iyi bir örnek yapan nedir?
Ürünün nasıl hazırlanacağı ve kullanılacağına dair kötü bir örnek bulun. Bunu
kötü yapan nedir? Bu talimatlar nasıl iyileştirilebilir?

2.

Sürücü ve yolcuların emniyet kemeri kullanmasını teşvik eden yeni bir
güvenli sürüş programı uyguluyorsunuz. Eyalet Motorlu Araçlar bürosu
ile çalışıyorsunuz ve bu programı liselerde sürücü kursu hocaları ile birlikte
uygulayacaksınız. Nasıl bir yaklaşımınız olur ve sağlık iletişimi planını nasıl
geliştirirsiniz?

3.

Sağlığın geliştirilmesi programı için bir mesajı veya kavramı ön teste tabi
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tuttunuz mu? Yanıtınız evet ise, nasıl yaptığınızı açıklayın. Mesaj veya kavram
neydir? Hedef kitle kimdir? Ön test sürecini nasıl geçirdiniz? Hedef kitleden ne
öğrendiniz? Ne tür değişiklikler yaptınız?
4.

Bir programın sağlık iletişimi planı nasıl değişiklik gösterir? Örneğin, bir
yanda 5000 kişilik bir kırsal topluluk (yetişkinler, çocuklar ve yaşlılar dahil) ile
diğer yanda, haftanın yedi günü günde 24 saat çalışan 1500 çalışanı olan büyük
bir şehir hastanesi veya kreşten başlayarak 12. Sınıfa kadar öğrencilerin olduğu
4000 öğrencili bir okul. Her programın hedef kitle bölümü nasıl değişiklik
gösterir?

5.

Bir imalat şirketi, tesislerindeki 1000 yetişkin çalışanı, fiziksel aktiviteyi teşvik
etmek amacıyla bir program uyguluyor. Basit bir dille yetişkinler için fiziksel
aktivitenin önemini anlatan elli kelimelik bir paragraf yazın.

6.

EL Paso’da yeni gelecek birinci sınıf öğrencileri için bir beslenme programı
uyguluyorsunuz. Kültürel açıdan uygun sağlık iletişimi için hangi adımları
atarsınız?

ANAHTAR TERİMLER
Basit dil

Hedef kitle bölümlemesi

Ön test

Eğitim eğlencesi

İletişim hedefleri

Sağlık iletişimi

Formatif araştırma (veya
tüketici araştırması)

Kanallar

Sağlık iletişimi planı

Hedef kitle

Kavram geliştirme
Mesaj kavramları

Sağlık
okuryazarlığı
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PROGRAM FİNANSMANINI
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ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Kapsam, nüfus ve ortam açısından finansman kaynaklarını karşılaştırma ve
farklılıkları belirleme
n Bir program teklifinde neyin önemli olduğuna dair fon sağlayıcı personel ile
program personelinin perspektiflerini karşılaştırma
n Fon sağlayıcılarını motive eden faktörler ile bu faktörlerin bilinmesinin ilişkileri
nasıl kolaylaştırdığını tartışma
n Sağlığın geliştirilmesi uzmanları için profesyonel fon yaratma faaliyetlerine
katılmaya yönelik fırsatları tanımlama
n Kurumdaki gönüllülerle mali yönetim ve geliştirme faaliyetleri üzerine çalışmanın
zorluklarını ve faydalarını belirleme

234

P

PROGRAM FİNANSMANINI GELİŞTİRME VE ARTIRMA

ARA, bu bölümün odak noktasıdır. Program personelinin, sağlığın
geliştirilmesi programlarının finansal konularına dâhil olma gibi bir
beklentisi ya da konuya ilgisi olmasa bile; kendi kararlarının programın
mali durumunu nasıl etkilediğini veya bu durumdan nasıl etkilendiğini
anlaması çok önemlidir.
Bu nedenle, sağlığın geliştirilmesi programında çalışmak isteyen veya çalışan
bireyler açısından, programların işlev göstermesi için nereden ve nasıl para
bulduğunun bilinmesi oldukça önemlidir. Daha önce, Altıncı Bölümde programın
uygulanmasının bir parçası olarak bütçeleme ve mali yönetim ele alınmıştır. Bu bölüm,
program operasyonları için para toplanmasına odaklanmaktadır. Para, aynı zamanda
sağlığın geliştirilmesi programının planlamadan uygulamaya ve değerlendirmeye
kadar tüm aşamalarından geçen bir bağlantıdır.
Amerikalılar, sağlık hizmetlerine yılda yaklaşık 1.65 trilyon Dolar harcamaktadır
(sağlığın geliştirilmesi programları dâhil). Bu oran, gayri safi yurtiçi hasılanın,
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplam mal ve hizmet çıktılarının, yüzde 15’ine
tekabül etmektedir. Sağlık hizmetleri, federal bütçenin dörtte birini, yani savunma
endüstrisinden daha fazlasını, tüketmektedir. Amerikalılar, sağlıklarına büyük
meblağlar harcamaktadır. Bir yandan, sağlık sektörünün bir parçası olarak sağlığın
geliştirilmesi programlarına fazla miktarda para girerken, diğer yandan da mevcut para
için ciddi bir yarış söz konusudur. Sağlığın geliştirilmesi programlarının genel mali
durumunun iyi olmasına ve gelişmesine rağmen, programın para işlerinden sorumlu
kişiler ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Personelin şu anda para bulma sorumluluğu
yoksa da ancak günün birinde böyle bir sorumluluğu olabilir. Bu durumda, sağlığın
geliştirilmesi program yöneticilerinin ve personelinin yaşadığı mali sorunlar evrensel
olup her ortam ve program için geçerlidir. Ortamdan bağımsız olarak, personelin
(ve programlarının) başarılı olabilmek için finansal yönetim konusunda biraz bilgi
ve tecrübesi olmalıdır. Bu gözlem, programın büyüklüğünden bağımsız olarak, çok
büyük çaplı ulusal (ve uluslararası) programlar ile her şekilde zamanını bu işe ayıran
ve kendini adamış bir grup kişiyi içeren çok küçük çaplı programlar için de geçerlidir.

PROGRAM FİNANSMAN KAYNAKLARI
Sağlığın geliştirilmesi programlarının finansmanı, ekonominin üç sektöründen
sağlanmaktadır:
•

Kamu sektörü: Vergiler aracılığıyla (örneğin, kişisel gelir, mülkiyet,
işletme ve satış vergileri) gelir sağlayan federal, eyalet düzeyindeki ve
yerel idareler.. Federal, eyalet düzeyindeki ve yerel idareler aynı zamanda
mevzuatların, kaynakların ve araştırmaların da kaynağıdır. Devlet okulları
ve üniversiteler de kamu sektörünün birer parçasıdır. (Özel ve kiliseye
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bağlı okullar ise özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerin birer parçasıdır).
•

Özel sektör: Sahipleri ve paydaşları için kar etme amacı güden, büyük ve
küçük ölçekli işletmeler. Amerika Birleşik Devletleri’nde işgücünün %65’i
özel sektörde çalışmaktadır. İşletmeler, vergi ödemektedir.

•

Kar amacı gütmeyen sektör: Topluluk yararına çalışan ve vergi muafiyeti
için federal kriterleri karşılayan kuruluşlardır. Bu kuruluşların parası, şahsi
kazanç veya kara dönüştürülmek yerine topluluğa yönlendirilmektedir.
Vakıf ve hayır kuruluşları, bu sektörde yer almaktadır ve sağlığın
geliştirilmesi programlarının önemli finansman kaynaklarıdır.

Programın ortamı, finansman seçeneklerinin ne olduğunu belirlemektedir.
Aşağıda, sağlığı geliştirme programlarının on para kaynağı listelenmiştir. Para
finansmanı için kullanılan bir diğer terim ise gelirdir. Genelde, sağlığı geliştirme
programı aşağıdaki listedeki çeşitli kaynaklardan para ve destek almaktadır. Benzer
şekilde, programı planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında farklı
kaynaklardan finansman bulunarak kullanılmaktadır.
1.

Kamu fonları eyalet düzeyinde ve yerel sağlık hizmetleri ile beşeri hizmetler
sunan sistem ve kuruluşlara altyapı sağlamak için hükümetin topladığı ve
harcadığı vergilerdir. Federal düzeyde, sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu,
ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı sağlamaktadır; bunun içinde Ulusal
Sağlık Enstitüleri ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri de yer almaktadır.
Eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde, hizmetler ve programlar yerel vatandaşların
sağlık sorunlarını çözmek ve gerekli hizmetleri sağlamak için kamu fonlarını
kullanmaktadır (Ulusal Sağlık Enstitüleri, 2007). Okullar ve çoğu hastane,
günlük işletim maliyetlerini finanse etmek için kamu fonu almaktadır. Örneğin
birçok okul emlak vergisinden ve bulunduğu eyaletin vergilerinden para
almaktadır. Okuldaki sağlığın geliştirilmesi program personelinin (örneğin okul
hemşiresi ve sağlık eğitimi öğretmeni) maaşı kamu fonlarından ödenebilirken,
materyal ve sarf malzemeleri başka bir kaynaktan karşılanabilmektedir.

2.

Hibeler belirli bir faaliyet veya programın finanse edilmesi için verilen paranın
toplamıdır. Genellikle hibelerin geri ödenmesi gerekmemektedir. Federal
kurumlar ve diğer kuruluşlar, çeşitli nedenlerle hibe programlarına sponsor
olmaktadır. Hibe teklifi hazırlamadan önce, belirli bir federal kurum ya da
özel şirketin amaçları ile hibe programının amaçlarını anlamak çok önemlidir
(Texas Eğitim Ajansı, 1999). Hibe programının amaçları, her hibe tanımındaki
irtibat noktası olarak belirlenen kişi ile tartışılarak belirlenebilir. Bu tartışmalar
aracılığıyla potansiyel başvuru sahibi, belirli bir projenin hibe programının
kriterlerini karşılamak ve finansman alabilmek için orijinal program kavramının
değiştirilmesi gerektiğini fark edebilir.
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Fon tahsis edilirken, hibe sağlayıcılar kararlarını, başvuran kuruluşların
önerdikleri faaliyetlerini, hibe sağlayıcıların ilgi alanı dâhilinde tutma
becerilerine göre şekillendirmektedir.
3.

Vakıflar başlıca amacı, kendileri ile bağı bulunmayan kurumlar veya kuruluşlar
ya da bireylere bilimsel, eğitimsel, kültürel, dini veya diğer hayır amaçları için
hibe vermek olan kar amacı gütmeyen kuruluş veya hayır vakıfları niteliğindeki
kuruluşlardır. Bu geniş kapsamlı tanım, iki tür vakfı kapsamaktadır: özel vakıflar
ve kamu vakıfları. Özel vakıfların en belirgin ayırt edici özelliği, fonların
genelde tek bir kaynaktan gelmesidir; bu kaynak bir birey, aile veya şirket
olabilir. Bunun aksine kamu vakıfları, normalde kaynaklarını çeşitli yerlerden
almaktadır; bunlar özel vakıflar, bireyler, hükümet kuruluşları ve hizmet
ödemelerini kapsamaktadır. Ayrıca kamu vakfının, kamu statüsünü sürdürmek
için farklı kaynaklardan para toplamaya devam etmesi gerekmektedir.

4.

Katkı payları (hizmet ücreti olarak da adlandırılır), bireylerin bir hizmet almak
veya bir programa katılmak için ödedikleri tutarlardır. Hizmetler, alıcılara
genelde ücretsiz olarak sağlanmaktadır çünkü kurumlar hizmet veya program
sağlamanın maliyetini karşılamak için diğer kaynaklardan gelir toplamaktadır.
Ancak artık bireylerin katılım için belli bir miktar para ödemesi istenmektedir.
Katkı payı alan kamu ve kar amacı gütmeyen kuruluşların ücret miktarını
belirleyen ve aynı zamanda ücretlerin hizmet alınması önünde engel teşkil
etmeyecek şekilde olmasını sağlayan politikaları bulunmaktadır.

5.

Karşılık fonları, maliyet paylaşımı ve ayni katkılar başka bir kuruluş
tarafından sağlanan para ve kaynakları ifade eder. Karşılık fonları, programın
işlemesi için harcama fonuyla eşzamanlı ödenen paradır. Maliyet paylaşımı,
program tamamlanıncaya kadar harcanması gereken paradır. Ayni katkılar
ise programların veya hizmetlerin işlemesi için yapılan nakit dışı katkılardır
(örneğin malzeme, ekipman, araç veya gıda).

6.

Birlikte çalışma ve işbirliği anlaşmaları doğrudan finansmanı kapsamayan,
daha çok sağlığın geliştirilmesi programının sağladığı hizmetler açısından
çok önemli olan kaynaklara erişim ve bunların kullanımını içeren ve sonuç
olarak başka kuruluşların sağladığı hizmetleri tekrarlamadan programa
tasarruf ettiren uygulamalardır. Birlikte çalışma ve işbirliği anlaşmaları, her
kuruluşun programın uygulanmasında kullanacağı kaynakların, personelin ve
materyallerin detaylarını içeren bir belge ile düzenlenmiştir (anlaşma mektubu).
Bu yazı, her kuruluşun yöneticisi tarafından imzalanır ve belirli bir zaman
çerçevesi vardır (örneğin üç ay ya da bir yıl). Her kuruluşta bir nüshası kalır.
Genellikle anlaşma mektuplarının nüshaları, hibe başvurularının birer parçası
olarak fon sağlayıcılarına sunulmaktadır. Anlaşma hazırlarken, kuruluşlar,
normal şartlar altında karşılayamayacakları sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için
güçlerini ve kaynaklarını birleştirmektedir.
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7.

Altyapı (işletim, çekirdek veya nakit) finansmanı kuruluşun herhangi bir
program, faaliyet veya hizmeti uygulamaya koymadan önce altyapısını işletmek
için aldığı paradır. Söz konusu para, yöneticinin maaşı, personel maaşları, Bazı
okul ve kolejlerin, belirli öğrenci gruplarını hedefleyen sağlığın geliştirilmesi
programlarında altyapı maliyeti olarak kullanılabilecek gelirleri (paranın nasıl
harcanacağına dair belirli talimatları ve kriterleri içeren finansman) mevcuttur.

8.

Fon yaratma bireylerden, hayır vakıflarından veya resmi kurumlardan bağış
talebinde bulunmak suretiyle para veya nakdi hediye rica etme ve toplama
sürecidir. Bazı kuruluşların yalnızca fon yaratma alanında çalışan personeli
bulunmaktadır. Çoğu kuruluş, fon bulmak için kendi United Way’lerine
güvenmektedir. United Way, 1300’den fazla yerel olarak idare edilen
kuruluşuyla ülkenin en büyük topluluk temelli fon yaratma ağıdır. Yerel United
Way kuruluşları, en önemli yerel sorunların altta yatan sebeplerini belirlemek,
strateji geliştirmek ve bunlar için finansal kaynakları ve insan kaynaklarını
bir araya koymak için toplumu seferber etmektedir. 2006–07’de, United Way
sistemi, 4.07 milyar $ toplayarak (2005-06’ya göre yüzde 2.3’lük bir artış)
ülkenin en büyük özel hayır kuruluşu olma konumunu devam ettirmiştir.
ABD’deki vergi kanunları, vatandaşları vergiden muaf olan kuruluşlara (örneğin
beşeri hizmetler sunan, inanç temelli kuruluşlar ve sanat kuruluşları) vergiden
düşülebilen katkı ve bağış yapmaya teşvik etmektedir. (Toronto Üniversitesi, İş
İlişkileri Bölümü, 2007).

9.

Gönüllüler bir kuruluş ya da amaç için çalışan bireylerdir. Tanım itibarıyla,
gönüllüler sağladığı hizmetten para almamaktadır. Sağlığın geliştirilmesi
programlarında gönüllüler doğrudan hizmet sunmaktan kurul üyelerine hizmet
sağlamaya veya programın savunucuları olmaya kadar birçok görevi yerine
getirmektedir. Çoğu okulda, öğrencilerin kurs ödevlerinin bir parçası olarak
topluluk sağlığı kuruluşlarında gönüllü olduğu hizmet öğrenme programları
popüler hale gelmiştir. Gönüllüler, topluluk sağlığı kuruluşları aracılığıyla
sağlığın geliştirilmesi programlarına uzun saatler hizmet vermektedir.

10. Sağlık sigortası hastane ve tıbbi bakım maliyetleri veya hastalık veya
sakatlıktan kaynaklanan gelir kaybını telafi eden sigortadır. Sağlık sigortası
bazen kaza sigortası, hastalık sigortası, kaza ve sağlık sigortası veya engellilik
sigortası olarak adlandırılmaktadır. Sağlığın geliştirilmesi programları,
sağladığı hizmetlerden ötürü ödeme (geri ödeme) almaya hak kazanabilir.
Sağlık sigortasından sağlanan faydaların çoğu işveren ile sağlık sigortası
şirketi arasındaki anlaşma ile belirlenmektedir. İşveren tarafından alınan
sağlık sigortası, işverenin şirketinde çalışmanın sağladığı bir avantaj olarak
uygun çalışanlara (ve sıklıkla çalışanların aile fertlerine) sunulmaktadır. Sağlık
sigortası olan Amerikalıların çoğu, bu sigortayı işverenleri veya aile ferdinin
işvereni sayesinde elde etmektedir.
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Sağlık sigortası bazen eyalet düzeyinde ve federal yönetim programları aracılığıyla
sağlanmaktadır – örneğin işten kaynaklanan sakatlıktan dolayı bir tedavi ya da
bakım söz konusu ise bununla ilgili eyalet çalışanlarının zararının karşılanması.
Hükümetin sübvanse ettiği veya sağladığı sağlık hizmetleri arasında, yaşlıların
veya engellilerin bakımı için Medicare, dezavantajlı gruplar için Medicaid (farklı
eyaletlerde farklı adlandırılmaktadır; örneğin, Kaliforniya’da MediCal gibi), askeri
personel için CHAMPUS ve tıbbi imkânlardan yararlanamayacak yoksul yetişkinler
için (MIA) programları yer almaktadır. Ayrıca, çoğu toplulukta herhangi bir sigorta
şirketi, plan veya hükümet kuruluşu ile bağlantısı olmayan özel ücretsiz klinikler de
bulunmaktadır.
Sağlığın geliştirilmesi programı planlanırken ve uygulanırken mevcut tüm
finansman seçeneklerinin araştırılması önemlidir. Sağlığın geliştirilmesi
programlarının çoğunun birden fazla kaynaktan finansmana ve kaynağa ihtiyaç
duyduğunu unutmayınız.

FİNANSMANIN PROGRAM KATILIMCILARINA VE ORTAMA
GÖRE DEĞİŞMESİ
Herhangi belirli bir saha veya ortamda, sağlığın geliştirilmesi programının yürütülmesi
için gereken paranın programa nasıl aktarıldığı değişiklik göstermektedir. Tablo 9.1,
belli ortamlarda belirli nüfuslara hitap eden programların finansman kaynaklarını
göstermektedir. Bu bölümde, Tablo 9.1’de gösterilen her saha için program finansmanı
tartışılmaktadır.
Küçük ve büyük çaplı işletmeler, sağlık kuruluşları ve okulları kapsayan iş
yerlerindeki yetişkinler için sağlığın geliştirilmesi programları, gitgide çalışanların
sağlık sigortası hizmet paketlerinin bir parçası olarak sunulmaktadır. Bunlar, sigorta
şirketi ve kuruluş arasında (örneğin işletme, okul veya hastane) pazarlık edilmektedir.
Birçok kişi sağlık sigortasının, farklı türde işverenler için farklı olduğunu fark
etmeyebilir ve sigortalar eyalet düzeyinde düzenlendiğinden, sağlık sigortası
kapsamında farklı türde işverenlere sunulanlar da eyaletten eyalete değişiklik
gösterebilmektedir. Milyonlarca Amerikalı, sağlık sigortası açısından küçük
ölçekli işverenlerle, yani elli ya da daha az çalışanı olan işverenlerle çalışmaktadır.
Milyonlarca diğer Amerikalı ise, sağlık sigortalarını büyük ölçekli işverenlerden
almaktadır. Bunlar genelde elliden fazla çalışanı olan işletmelerdir. Sağlık sigortasının
faydasının bir parçası olarak artık işyerlerindeki çalışanlara, sağlığı geliştirme
programlarına katılma fırsatı da sunulmaktadır. Sağlık müdahaleleri, maliyet ve
çalışanların ihtiyaçlarına göre değişiklik göstermektedir. Genelde işverenler program
duyurularını yayınlamak için sınıflara, bilgisayarlara ve kurumsal e-posta listelerine
erişim gibi ayni katkı sağlamaktadır. Bazı sahalarda, çalışanlar program seansları
veya kurslar için küçük bir ücret ödemektedir (örneğin öğle yemeği esnasında on iki
seanslık beslenme kursu için seans başına $5).
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Sağlığın geliştirilmesi Programları için

Program Katılımcılarına ve Ortama Göre Birincil Finansman Kaynakları
Program Katılımcıları ve Ortam
İşyerindeki
yetişkinler
(örneğin küçük
ve büyük ölçekli
işletmeler, sağlık
kuruluşları, okullar)

Çocuklar,
ergenler ve
okula ve
yüksekokula
giden genç
yetişkinler
(K–16)

Topluluk
ortamındaki
yetişkinler,
çocuklar ve
ergenler (örneğin
anaokulları, huzur
evleri, eğlence
merkezleri)

Kamu fonları

√√

√√

Hibeler

√√

√√

Vakıflar

√√

√√

Finansman
kaynakları

Katkı payları (hizmet
ücretleri)

√√

Karşılık fonları, maliyet
paylaşımı ve ayni
katkılar

√√

√√

√√

Birlikte çalışma ve
işbirliği anlaşması

√√

√√

√√

Altyapı (işletme,
çekirdek veya nakit)
finansmanı

√√

√√

√√

Fon yaratma

√√

√√

Gönüllüler

√√

√√

Sağlık sigortası

√√

√√

Okullarda; çocukları, ergenleri ve genç yetişkinleri (K-16) hedefleyen sağlığın
geliştirilmesi programlarının finansmanı, çeşitli kaynaklardan sağlanabilmektedir
(Tablo 9.1). Okullar, farklı finansman kaynaklarını (veya akışını) okul bütçesi adı
verilen tek bir belgede toplamaktadır. Okul bölgelerinin, kanun gereği her yıl denk
bütçe kabul etmesi gerekmektedir. Her eyaletin, bölge tarafından uyulması gereken
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yasal son tarih, eğitim yasası gereklilikleri ve bütçe sürecinden oluşan yasal olarak
yönetilen okul bütçesi döngüsü (zaman çizelgesi) vardır. Bölgenin bütçesi, geçmişteki
kararlardan ve gelecek için harcama planından oluşmaktadır. Bu bütçe, bölgenin
önceliklerini göstermektedir. Bölgenin bütçesi, bölgenin öncelik ve hedefleri ile ilgili
oldukça fazla bilgi vermektedir.
Okul bölgesi bütçesinin anlaşılması zor olabilir hatta tanımlaması daha da zordur.
Bölgelerin zorunlu raporlama formları, muhasebe prosedürleri ve jargonları vardır.
Okul bölgesindeki görevlilerin, uygun ve düzgün bir mali yönetim kullanması,
bütçeleri için kaçınılmaz uyarlamaları yapması ve bölgelerinin, ödeme kabiliyetine
haiz ve finansal açıdan sağlıklı olmasını sağlamak için eyaletlerin uyguladığı
prosedürlere uyması gerekmektedir. Okul ortamında sağlığın geliştirilmesi
programının finansmanı, bölge bütçesinde bulunmaktadır. Okul müdürleri, program
yöneticileri ve bölge yöneticileri, okul bütçesini hazırlamada ve yönetmede yer alan
kişilerdir.
Topluk içerisinde işleyen ve topluluk üyelerine odaklanan sağlığın geliştirilmesi
programı, çeşitli finansman kaynaklarını da içermektedir. Bazı topluluk programlarını
yürüten yerel sağlık birimleri, kamu parası ile finanse edilmektedir. Ancak, çoğu yerel
sağlık birimi, yerel çıkarları güden ve ihtiyaçları olan belirli bir programı yürütmek
(örneğin gebeliği önleme veya sigarayı bırakma programları) için karma finansman
kaynağı kullanmaktadır. Bazen eyalet veya yerel idareler, her toplulukta uygulanması
gereken kanunun gerektirdiği programları yürütmek için kamu fonu almaktadır
(örneğin çocuk esirgeme veya sabah kahvaltısı ve öğle yemeği gıda programları).
Topluluk sağlığın geliştirilmesi programlarının çoğu, topluluk sağlığı kuruluşlarınca
işletilmektedir. Bununla birlikte, kuruluşun başkanı, idari yöneticisi veya program
yöneticisi, programı işletmek için gerekli parayı bulmakla sorumludur. Topluluk
kuruluşları; hibe, fon yaratma, hizmet sözleşmeleri ve sağlık sigortası esasına
dayanmaktadır. Hem küçük hem de büyük ölçekli kuruluşlarda, yönetim kurulu
üyeleri (kuruluşun operasyonunu ve misyonunu denetleyen bireyler grubu) de sürece
dâhil olabilmektedir. Son olarak, büyük ölçekli kuruluşlarda tam zamanlı olarak fon
yaratma görevini sürdüren personel de mevcuttur. Bu kişilerin unvanları; geliştirme
yöneticisi, hibe başvurusu yapan personel, özel faaliyet ve etkinlikler yöneticisi ve
fon yaratma personeli şeklindedir.

BİR HİBE TEKLİFİ YAZMA
Sağlığın geliştirilmesi programı için finansman bulmanın önemli bir parçası da fon
sağlayıcıya hibe teklifi yollamaktır. Bu aşamada genelde, aşağıdaki iki yöntemden
biri seçilmektedir: (1) kuruluşun, yeni bir programla ilgili çok iyi bir fikri vardır
ve para sağlaması için fon sağlayıcıya teklif gönderir veya (2) teklif talebi veya
hibe duyurusu hazırlanır ve kuruluş, mevcut fikirleri fon sağlayıcının programına
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uyarlamaya çalışır. Kuruluşların hibe teklifi yazma sebeplerinden bir diğeri de
kuruluş operasyonlarını finanse etmektir. Programları veya operasyonları finanse
etmeye çalışma aşamasında, yazılan teklif sonucunda hibe almayı başarmak çok
önemlidir.
Hibe finansmanı oldukça rekabetçidir. Örneğin, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve
Ulusal Bilim Vakfı, her yıl yaklaşık 70 000 teklif almakta ve bunların yalnızca çeyreği
ila üçte birine kadarını finanse etmektedir. Teklif seçme süreci, kuruluşlar arasında
değişiklik göstermektedir. Genelde teklifler, teklifi talep eden kuruluşun personeli,
belli bir program alanında uzmanlaşmış kişiler ve teklif edilen hibeden yararlanacak
temsilciler tarafından incelenmektedir. Teklifler, önceden belirlenen kriterlere göre
derecelendirilmekte ve skorlandırılmaktadır.
Birçok farklı alanda, farklı hibe türleri olmasına rağmen hibe arayanlar, profesyonel
alanların hepsinde sabit olan temel süreç ve standartları takip etmektedir. Ayrıca
birçok kuruluş, başvuruların internet üzerinden yapılmasını gerektirdiğinden, belirli
bir teknolojik beceriye de ihtiyaç vardır. Hibe arayanlara yardım etmek amacıyla,
özellikle ulusal vakıflar başta olmak üzere birçok kuruluş, hibeleri kazanmadaki belirli
amaç ve hedeflere uygun teklif yazmak için çevrimiçi eğitim modülleri sunmaktadır.
Fon sağlayıcıdan bağımsız olarak, hibe arayanlar; fon sağlayıcılarını ve fırsatlarını
nasıl bulacaklarını, hibe teklifi yazmayı, teklif sunmadaki teknolojik hususları bilmeli
ve fon sağlayıcının ihtiyaçlarına cevap verebilmelidir. Hibe başvurusunun, aşağıdaki
formül üzerinden uygulandığını düşünmek faydalı olacaktır.
Finansman Kaynaklarını ve Fırsatları Bulma
Finansman kaynağı ve fırsatları bulmak için aşağıdaki adımların izlenmesi
gerekmektedir:
1.

Sağlığın geliştirilmesi programının amacını netleştirin ve net bir bildiri yazın
(yani misyon bildirisi). Finansman arayışına odaklanmak için işin kapsamını
belirleyin. Tam olarak hangi kalemler için finansman aradığınızı belirleyin.

2.

Doğru finansman kaynaklarını belirleyin. Arayışınızı, tek bir kaynakla
sınırlandırmayın. Vakıf merkezleri, bilgisayarlı veritabanları, yayınlar ve halk
kütüphaneleri, finansman arayışında kullanacağınız kaynakların bazılarıdır (Vakıf
Merkezi, 2007). Hibeler ile ilgili federal yönetimin web sayfasına (http://www.
grants.gov) ve Federal Kayıt Sistemine (http://www.gpoaccess.gov/fr) bakınız.
Federal Kayıt Sistemi, federal kurum ve kuruluşların kurallarının, önerilen
kurallarının ve bildirimlerinin bunduğu resmi günlük bir yayındır. Federal
Kayıt Sistemi aynı zamanda, çoğu sağlık konusuna odaklanan yeni federal
hibelerin duyurularını da içermektedir. Burada amaç, sizin sağlığın geliştirilmesi
programınızda ele alınan sağlık sorunu ile ilgilenen grupları bulmaktır.
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3.

Fon sağlayıcıları ile iletişim kurun. Ortak çıkarların söz konusu olması halinde
fon sağlayıcıyı, yardımcı olmak isteyen bir arkadaş ve kaynak olarak düşünün.
Bazı fon sağlayıcıları, teknik destek sağlarken bazıları ise sağlamaz. Teklif
taslaklarının incelenmesi de dâhil olmak üzere teknik destek isteyin. Personel
ile grup tarafından hali hazırda neyin finanse edildiği üzerine konuşmaya çalışın.
Yıllık rapor isteyin. Daha önce finansman sağlanan kuruluşların isimlerini sorun.
Bu kuruluşlardan kişiler ile konuşun.

4.

Teklif kılavuzlarını edinin. Kılavuzları dikkatle okuyun ve ardından bir kere daha
okuyun. Fon sağlayıcıdan, kılavuzlarla ilgili sorularınızı netleştirmesini isteyin.
Teknik detaylara (örneğin, sayfa uzunluğu, font boyutu, kopya sayısı, elektronik
ve basılı kopya sunmaya yönelik talimatlar) dikkat edin.

5.

Son teslim tarihini bilin. Teklifi, son tarihte ya da tercihen bu tarihten önce sunmayı
planlayın. Son tarihe kadar rekabetçi bir teklif hazırlayıp hazırlayamayacağınız
konusunda gerçekçi olun.

6.

Personel ihtiyaçlarını belirleyin. Gereken personeli, hem görevleri hem de
mümkünse adlarıyla belirleyin. Proje danışmanları, eğiticiler ve diğer personel
ile irtibata geçerek onların müsait olup olmadığını sorarak projeye dâhil etmek
için onlardan izin alın ve parasal desteği konuşun. Finansman sağlandığı takdirde
personel fiilen programı uygulayabilecek mi?

7.

Teklif yazma ve sunma ile finansman almanın uygunluğunu ve finanse edilmesi
halinde programı tam olarak uygulamanın fizibilitesini değerlendirin. Teklif
yazmak zor ve zaman alan bir süreçtir. Bilinmeyen birçok husus vardır; ancak
bu adımların üstünden gitmek program personeline hangi finansman fırsatlarını
kovalayacakları konusunda bilgilendirilmiş karar vermeleri için yardımcı
olacaktır.

Yazma Süreci
Hibe teklifi yazmanın zaman çerçevesi değişmektedir. Federal hibeler için hibe teklifi
yazmak üç ila altı ay alırken, teklifin sunulduğu tarihten finansmanın sağlandığı
tarihe kadar da yaklaşık dokuz ay daha geçmektedir. Yerel toplum vakıfları ve United
Way’ler, finansman fırsatlarını ve teklif kılavuzlarını ayın başında duyururken,
teklifin tamamlanması için bir ay sonrasına kadar zaman vermekte ve finansman
sağlanan programların bundan bir ya da iki ay sonra uygulanmasını beklemektedir.
Hibe teklifini yazmadan önce, bir iç çalışma komitesi oluşturun. Finansman
sağlanan projede yer alan kilit paydaşlar ve bireyler (genellikle Birinci Bölümde
ele alınan danışma kurulu üyeleri) çalışma komitesine dâhil olacaktır. Ardından,
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belirli bir sağlık alanında veya finansman kuruluşuyla çalışan tarafsız ve tecrübeli
bireylere, fon sağlayıcının ilgilendiği hususların ne olduğu ile ilgili tecrübelerini ve
tavsiyelerini sorun. Bu bireylere danıştıktan ve üzerinde anlaşmaya varılan projenin
detaylarını belirledikten sonra komite, programın spesifik hedeflerinin kısa bir taslak
açıklamasını hazırlar. Bu stratejinin kullanılması, teklifin oluşturulmasını daha
kolaylaştıracaktır. Teklif yazmadan bir veya iki kişi sorumlu olabileceğinden komite,
yazma sürecinde geri bildirimde bulunabilir.
Her yazma görevinde olduğu gibi, hedef kitlenin dikkate alınması önemlidir.
Hibe başvurularında, teknik ve teknik olmayan hibe yazısı arasında bir denge
kurmak faydalıdır, çünkü hibe sağlayan kuruluşlarda başvuruları inceleyen kişiler,
alanınızda kullanılan terminolojiyi bilmeyebilir. Ayrıca, başvuruları inceleyenlerin
çoğu, başvurunuzu sadece hızla tarayacaklarından, alanınızda kullanılan teori ve
yöntemlere aşina olmayabilir. Bu sebeplerle, başvurunuzda teknik kısımlar ve
teknik olmayan kısımları ayırmanız faydalı olacaktır; zira başvuruları inceleyenler,
büyük ihtimalle özeti, konunun önemini ve spesifik amaçlarını okuyacaktır. Program
müdahalelerinin açıklandığı kısımda daha detaylı bilgi verilebilir. Bazı hibe yazma
uzmanları, teklif yazarlarının her paragrafa basit başlamalarını ardından daha
karmaşık bilgi vermelerini veya yazarların daha az teknik bilgi içeren ve daha
çok teknik bilgi içeren paragrafların yerini uygun şekilde değiştirmelerini (Ulusal
Sağlık Enstitüleri, Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Enstitüleri, b.t.)
tavsiye etmektedir. Bunun akabinde, hibe yazarı olarak daha geniş kapsamlı ama
daha az teknik tanım içeren kısımlarla daha detaylı teknik bilgileri içeren kısımları
teklife nasıl koyacağınız sizin kararınıza kalmıştır. Hedef kitlenizi akılda tutmanız,
kullanacağınız yazım stratejisine karar vermenize yardımcı olacaktır.
Sağlığın geliştirilmesi programı personelinin; özellikle şartname ve makul bir
bütçeyi ele alan ve iyi yapılandırılmış, net ve ikna edici bir başvuru formu yazma
becerisi yoksa tecrübeli hibe yazarlarından yardım isteyin. Bazı okullar, hastaneler
ve topluluk sağlığı kuruluşları, dışarıdan hizmet alımı yaparak teklif yazarları veya
editörlerle çalışmaktadır. Başvuruyu yazan kim olursa olsun, öncelikle şartnameyi
bilmek için kılavuzları okuması, hangi bilginin gerektiği ve nasıl düzenleneceğini
anlaması gerekmektedir. Standart teklif bileşenleri arasında açıklama, bütçe,
destek materyali eki ve yetkili imza bulunmaktadır. Bazen teklif başvurularında
özet veya açıklamaya, bütçe kalemlerinin açıklamasına ve sertifikasyona ihtiyaç
duyabilmektedir. Tablo 9.2’de her bileşen alanı için yaklaşık sayfa sayısı ile birlikte
hibe teklifinin potansiyel bileşenlerini bulabilirsiniz.
İlk olarak yönetici özeti, önerilen projenin kısa bir açıklamasını sunmaktadır.
Yönetici özeti; net, ele alınan sorunu açıkça ortaya koyan, nasıl çözüleceğini ve
program sonucunda nelerin değişeceğini açıklar nitelikte olmalıdır.
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TABLO 9.2
Bileşen

Hibe Teklifine Genel Bakış
Tanım

Sayfa sayısı

Yönetici özeti

Amacınızın çerçeve bildirisi ve
tüm teklifin özeti

1 sayfa

İhtiyaç bildirisi

Proje neden gerekli

2 sayfa

Proje tanımı

Projenin nasıl uygulanacağı ve
değerlendirileceğine dair pratik
açıklamalar

3 sayfa

Bütçe

Projenin mali tanımı ve açıklayıcı
notlar

1 sayfa

Kuruluşla ilgili bilgi

Kuruluşun tarihçesi ve idari
yapısı; birincil faaliyetleri, hedef
kitlesi ve hizmetleri

1 sayfa

Sonuç

Teklifin ana noktalarının özeti

2 paragraf

İkinci olarak ihtiyaç bildirisi; projenin gayesi, amaçları ve ölçülebilir hedeflerine
odaklanarak teklifinin neden desteklenmesi gerektiğine dair somut ve mantıksal
bir sebep sunmaktadır. İhtiyaç bildirisi, projenin art alanını oluştururken projenin
kavranmasına yönelik bir perspektif sunmaktadır.
Proje tanımının net ve bilgilendirici olması ve aynı zamanda projeyi inceleyenlerin
ilgisini başvurunuzu benzersiz kılan hususlara çekmesi gerekmektedir. Önerilen
programın, finansman kaynağının amaç ve hedefleri ile aynı doğrultuda olmasını
sağlayın. Önerdiğiniz müdahaleleri (amaç ve hedeflere ulaşmak için yöntemler
ve süreçler) ve faaliyetleri, çalışmanızın kapsamını ve beklenen sonuçları, gerekli
personelin görevlerini, personelin ve danışmanların adlarıyla birlikte tanımlayınız.
Projeyi inceleyenler çok sayıda benzer teklifi okuyacağından, özel hazırlanmış ve
dikkat çekici bir tanıma sahip olan programlar, fon sağlayıcının ilgisini çekecektir.
Ayrıca, hedeflenen sonuçlar ve beklentileri içeren değerlendirme yönteminin olması,
fon sağlayıcının hesap verebilirlik ihtiyacı açısından da caziptir. Proje akışını
göstermek için başlangıç ve bitiş tarihlerini, faaliyet programını ve öngörülen
sonuçları içeren bir mantık modeli ile Gannt şeması hazırlayın.
Başvurunun bütçe kısmı, projenin nasıl uygulanacağı ve yönetileceği ile ilgili



BİR HİBE TEKLİFİ YAZMA

245

maliyet tahminidir. İyi planlanmış bütçeler, projelerin dikkatlice düşünüldüğüne
işaret etmektedir. Yalnızca fon sağlayıcının desteklemek istediği şeyleri kapsam
dâhiline alın. Çoğu fon sağlayıcı, teklifle birlikte sunulması gereken zorunlu bütçe
formları sağlamaktadır. Gerektiğinde ayni katkıları ve karşılık gelirlerini listelemeyi
unutmayın. Genel anlamda, fon sağlayıcının maliyetlerle ilgili pazarlık etmeyi
seçmesi durumunda bütçe ile ilgili esnek olmak çok önemlidir.
Kuruluşunuzun, görevlerini başarıyla üstlendiğini ve yerine getirdiğini doğrulayan
bilgileri de teklifinize ekleyin. Kuruluşla ilgili bilgiler ve destekleyici materyaller,
bazen aynı belgeleri içermekte ve bunlar da genelde ek kısmında yer almaktadır.
Bu materyaller; projeyi ve başvuru sahibini onaylamakta, sertifikasyon sağlamakta,
proje personeli ve danışmanlarla ilgili bilgi vermekte, örnek tablolar ve şemalara dair
ek detay sunmaktadır. Kurul yöneticilerinin adları ve adresleri, sigorta kapsamları,
mevcut ve önceki yıllarda geçirdikleri denetimler, fon sağlayıcıları tarafından hibe
talebinde bulunan gruplardan talep edilen kalemler arasındadır. Gerekli herhangi
bir özel belgeyi hazırlamayı veya toplamayı unutmayın – örneğin, insan denekler
için imzalı feragatname (Ulusal Sağlık Enstitüleri, Ulusal Diyabet, Sindirim ve
Böbrek Hastalıkları Enstitüsü, b.t.). Birlikte çalışma ve işbirliği anlaşmaları veya
diğer kuruluşlardan karşılık fonları, maliyet paylaşımı, ayni katkı gibi destekleyici
belgeler genelde talep edilmektedir. Bu belgeler genellikle fon sağlayıcının rolü ve
desteği ile ilgili detayların yer aldığı yazılı belgeler şeklindedir. Bunlar, teklifin ekine
konmaktadır.
Sonuç kısmında; programın amacı, hedefi, müdahaleleri ve değerlendirmesi
net ve açık olarak bildirilmektedir. Sonuç kısmı, hibeleri inceleyenler tarafından
okunduğundan bu husus her zaman dikkate alınmalıdır. Programın zaman çizelgesi
ve talep edilen finansman, genelde sonuç kısmında yer almamaktadır. Sonuç kısmı,
programın hedef nüfusun yaşam kalitesi üzerindeki etkisini vurgulamaktadır. Bu
kısım, programınızı net olarak oluşturmanız ve finansmanı ile ilgili olumlu sonuçlar
alabilmeniz için son fırsattır.
Genel olarak, sayfa sınırını aştığı için veya font boyutu çok küçük olduğu için
teklifin geri dönme riskini en aza indirgemek amacıyla tüm talimatları takip edin. Hibe
teklifi kılavuzundaki sayfa ve kelime sınırlamasına bakın. Sağlam başlıklar, grafik
ve tablolar kullanarak teklifi inceleyenlerin işini kolaylaştırın. Zaman çizelgelerinin
grafikle gösterilmesi, bunların akışını ve zaman çerçevesini etkin bir şekilde ortaya
koyacaktır. Bu temel teknikler, yazının iyi şekilde hazırlanıp düzenlenmesini
sağlayarak inceleyenlerin onların ilgisini çeken bilgiyi kolayca okuyabilmelerine de
yardımcı olmaktadır. Ayrıca, teklifte uygun referanslara atıf yapmayı unutmayın.
Teknolojik Süreç
Hibe teklifinin sunulması oldukça fazla teknik gerekliliği beraberinde getirmektedir.
Önceden, hibe teklifini sunarken teknik konular arasında fon sağlayıcıya ibraz
edilecek sayfaların ve kopyaların sayısı da yer almaktaydı. Ancak teknoloji

246

PROGRAM FİNANSMANINI GELİŞTİRME VE ARTIRMA

kullanımı arttıkça (özellikle bilgisayarlar ve Internet) hibe teklifinin sunulması daha
zor hale gelmiştir. Artık, kurumsal veya bireysel kayıt ve şifre gerektiren siteler
aracılığıyla çevrimiçi olarak teklifleri sunmak yaygın hale gelmiştir. Bu siteler;
internet üzerinden başvuru formu doldurulmasını, belirli format ve büyüklükte dosya
ve materyaller yüklenmesini gerektirebilir. Grafik, şema ve diğer görsel faktörler,
metnin monotonluğunu ortadan kaldırarak, teklifi inceleyenlerin çok fazla bilgiyi
hızlıca almasına olanak tanırken, bunların kelime işlem yazılımlarına adapte olması
zordur ve farklı yazılım ve donanım platformları arasında sabit kalmayabilir.
Teklifleri sunma aşamasında karşılaşılan teknolojik sorunlar için yardım
seçenekleri de sınırlıdır. Fon sağlayıcıları genelde, tekliflerin teknik sorunlar
nedeniyle son tarihi geçirmesini, bir sebep olarak kabul etmemektedir.
Teknolojinin, hibe yazma ve sunma sürecini kolaylaştırdığı çok açıktır. Ancak
teknoloji de oldukça zaman alan, yoğun dikkat gerektiren, hibe arayan ve hibe
yazanlar açısından tutarlılık gerektiren bu sürece engeller koyabilmektedir. Böylece,
hibe teklifi yazmak için zaman ve kaynaklarla ilgili taahhütlere, başvurunun
hazırlanması ve sunulması için teknik eğitim veya dışarıdan destek alınmasıyla ilgili
hükümler eklenmesi gerekebilir.
Fon Sağlayıcının İhtiyaçlarını Karşılama
Hibe teklifinin ilk taslağı hazırlandığında, teklifin odak noktasını belirginleştirin.
Teklifi değerlendirenler, teklifin hibe gerekliliklerini ne kadar karşıladığını hemen
görebileceklerdir. Teklifin iki hedef kitlesi olduğunu unutmayın: sağlığın geliştirilmesi
programları ile müdahalelere aşina olmayan denetmenler ile sağlığın geliştirilmesi
programları alanında deneyimi olan ve bu sebeple böylesi programlar hakkında bilgi
sahibi olan değerlendiriciler.
Aşağıdaki hususları unutmayın:
•

Her denetmen önemlidir, çünkü her birinin bir oyu vardır.

•

Genelde sağlığın geliştirilmesi programları hakkında bilgi sahibi olan bir
ana denetmen (ya da bezen birden fazla) vardır; o denetmeni kazanmayı
amaçlayın.

•

Teklifinizi, ana denetmenin rahatça anlayıp neyin teklif edildiğini
açıklayacağı şekilde hazırlayın ve yazın.

Son olarak, hibe yazan kuruluşların çok çeşitli hibe başvurularını anlayacak ve
yargılayacak bilgisi ve deneyimi vardır. Finansman kuruluşu, hibedeki tüm teklifleri
bilmese dahi teklifi değerlendirenler, teklifin neyi istediğini ve ihtiyacını bilirler.
Aşağıda, hibe tekliflerini değerlendirenlerin bu teklifleri kabul etmeme sebeplerini
bulabilirsiniz:
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•
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Sorunun yeterince önemli olmaması
Programın faydalı bilgi üretme veya sağlık sorununu ele alma ihtimalinin
olmaması
Programın sağlık teorisine veya kanıta dayalı olmaması ve alternatifin
düşünülmemesi
Sağlığın geliştirilmesi müdahalelerinin hedefe uygun olmaması
Teklifin, finansman duyurusunda istenen sorunu ele almaması.
Teknik sorunlar (örneğin, sayfa sınırının aşılması, yanlış bütçe kullanılması,
kuruluşla ilgili gerekli bilgilerin eksik olması veya ortaklardan onay
mektubunun alınmaması)
Sorunun, program personelinin düşündüğünden daha karmaşık olması
Programın misyon bildirisine, müdahaleye ve değerlendirmelere yeterince
odaklanılmaması
Orijinal veya yeni fikirleri içermemesi
Önerilen programın, önerilen soruları doğru şekilde yanıtlayamaması

FON SAĞLAYICILAR İLE İLİŞKİLERİ SÜRDÜRME
Sağlığın geliştirilmesi programını yürüten kuruluş ile programa finansman sağlayan
kuruluş arasındaki ilişkiler tıpkı kişisel ilişkiler gibidir. İlişkinin temeli; güven,
dürüstlük, zamanında hareket etme, hesap verebilirlik, programın yürütülmesinde
şeffaflık, yüksek kalitede hizmet ve materyal sağlama ile programın amaç ve
hedeflerine ulaşmaya dayanmaktadır.
Fon sağlayıcı ile iyi ilişki kurulmasına yönelik stratejiler aşağıdakileri
kapsamaktadır:
•

•

Potansiyel fon sağlayıcıdan bilgi almak ve kuruluşunuz ile ilgili bilgileri
paylaşmak için bir ön toplantı ayarlayın. Toplantı için hazırlık yapmak
çok önemlidir. Programınızın kapsamı, sorumlulukları, zaman çizelgesi ve
bütçeyi net olarak ortaya koyan açık ve net bir belge hazırlayın. Toplantıda,
başından itibaren programın başarısı için ortak karar verilmiş ölçütler
koymaya çalışın. Finansman sağlanan mevcut programlar ve bunların nasıl
değerlendirildiği ile ilgili bilgi toplamaya çalışın. Finansman kuruluşlarının
yönetim kurulu üyeleri ile birlikte paydaşlara dair bilgi toplayın.
Sağlığın geliştirilmesi programı için fon sağlayıcıların nitelikleri ve
tanınırlıkları ile ilgili açık ve dürüstçe tartışma yapın ve kararları
yazıya dökün. Örneğin, fon sağlayıcı programla ilgili her broşür, poster,
kontrol listesi ve DVD’de kendi logosunun olmasını istiyor mu? Medya
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•

•

•

röportajlarında fon sağlayıcı desteği nasıl tanıtılacak (örneğin, “Yeşil Vakıf
ile ortaklığımız sayesinde sağlık birimi, topluluğumuz içindeki çocuklara
ücretsiz bisiklet kaskı temin etti.”). Fon sağlayıcının web sitesi sağlığın
geliştirilmesi programı arasında karşılıklı bağlantı kurulmalı mı? Bazı fon
sağlayıcıları sürekli olarak görsel tanınırlığı tercih ederken bazıları isimsiz
kalmayı tercih edebilir. Yanlış adımlar atmamak için sağlığın geliştirilmesi
personelinin broşür bastırmadan, medya önünde konuşmadan veya
programın web sitesine içerik veya logoyu koymadan önce fon sağlayıcının
tercihlerini öğrenmesi oldukça önemlidir.
Fon sağlayıcının kabul etmesi durumunda, ek finansman ve fon
sağlayıcılarını çekmek için fırsatlar arayın. Bu stratejiyi kullanarak sağlığın
geliştirilmesi programınızı, yeni materyaller hazırlamak, ek sunumlar
yapmak, daha çeşitli hedef kitlelere ulaşmak ve farklı iletişim kanallarını
kullanmak gibi çeşitli şekillerde genişletebilirsiniz. Bazı fon sağlayıcılar;
sağladıkları finansman sayesinde bir kurum ya da programın kuruluşu
gerçekleştiyse, kendilerinin kurucu fon sağlayıcısı olarak görülmesini
isteyebilir. Kurucu fon sağlayıcısı, özellikle markaları birbiriyle rekabet
halinde değilse, diğer kaynakların da bağışçı listesine girmesine izin
verebilir (Örneğin Coca Cola ve Pepsi, rekabet halindeki markalardır,
aynı şey Mc Donalds’ ve Burger King için de geçerlidir.). Diğer kaynaklar;
ortaklığın uzunluğu ve paranın miktarını garanti ederek münhasır ortak
olmak isteyebilir. Sadakatin iki taraflı olduğunu unutmayın, bu sebeple de
herhangi bir çıkar çatışması yaşanmaması adına ortaya çıkan finansman
fırsatlarını mevcut fon sağlayıcılar ile görüşün.
Kuruluşunuzun; gelir ve harcamaları kolayca, hızla ve doğru bir şekilde
takip etmesi için mali kayıtların çok iyi tutulması gerekmektedir. Bu
kayıtlar hem bilgisayarda hem de basılı kopya halinde tutulmalıdır, çünkü
teknolojik sorunlar veya doğal afetler olabilir. Bu belgeleri, denetçilerin
taleplerini karşılamak adına en az üç yıl saklayın. Sağlığın geliştirilmesi
programının bütçesini izlemeden sorumlu personel ile işbirliği içinde
çalışarak tüm raporlama gereksinimlerinin karşılanmasını sağlayın.
Beklenen maliyet aşımı ya da beklenmedik finansman durumunda, hibe
döngüsü sonlanmadan önce gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi için ilgili
detayları derhal fon sağlayıcısına ve kuruluşun mali ve idari personeline
açıklayın.
Vakıf, şirket veya diğer fon sağlayıcısı içinden bir savunucu bulun. İdeal
koşullarda bu bireyin rolü, Süregiden desteği garanti altına almak için
finansman sağlayan kuruluş içinde sizin sağlığın geliştirilmesi programınızı
kurumsallaştırmasını sağlamaktır. Savunuculuk faaliyetlerinin sürece
yardımcı olan yönleri arasında; üst yönetimin sağlığı geliştirme programının
başarısı ile ilgili bilgilendirilmesi, halkla ilişkiler biriminin medyada ve
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yıllık raporlarda ortaklığı vurgulaması ve uygun olduğu takdirde, reklam
birimiyle amaca yönelik pazarlama çalışmalarının yapılması yer almaktadır.
Sağlığın geliştirilmesi personelinin, ortaklığın sürdürülmesinde sürece
yardımcı olmak ve iç ilişkileri yönetmek için ilgili savunucuya gerekli
araçları sağlaması gereklidir (örneğin, en son eğitim materyalleri veya
değerlendirme raporları). Bu şekilde, savunucunun finansman kuruluşundan
ayrılması halinde, hibeyi alan taraf adına, başkaları savunuculuk rolünü
üstlenebilir.
Hata yapıldığında veya gerçekçi olmayan zaman programlaması, bütçede
yanlış hesaplama, programın uygulanmasında zorluk yaşanması veya
program değerlendirmesinde yetersiz veya olumsuz sonuç alınması gibi
planlarda sorun yaşandığında; fon sağlayıcısını durumdan haberdar edin.
Fon sağlayıcı, program personelinin aklına gelmeyen farklı çözümler
önerebilir veya sorunların üstesinden gelmek için daha fazla yatırım
yapmak isteyebilir. Bunların dışında fon sağlayıcı, sağlığın geliştirilmesi
programına hali hazırda yatırım yaptığı için bunun başarısız olmasını
istemez. Hemen hiçbir fon sağlayıcısı, bir terslik sonucunda para kaybetmek
istemeyeceğinden, çok azı yatırımının tümünü gözden çıkaracaktır. Bu
anlamda dürüst ve sık iletişim kurulması, ortaklık kazanımında esastır.

Diğer tavsiyelerin çoğu, sağduyu ve temel saygı kurallarına dayanmaktadır.
Bunların arasında finansman akışlarını çeşitlendirme (örneğin vakıf, şirket, federal
kuruluş, ticaret birliklerinden fon talep etmeyle bireysel katkılar), taze fikirlerle
ortaklığa değer katma ve fırsatları yakalama, gerçekçi beklentilerde olma (az vaat et,
çok yerine getir) verdiği destekten ötürü fon sağlayıcısına sık sık ve içten teşekkür
etme vardır. Hepsinin ötesinde, sağlığın geliştirilmesi programlamasında esas olan
“para yoksa misyon da yok!”deyişidir.

FON YARATMA
Küçük veya büyük ölçekli kar amacı gütmeyen bir kuruluş tarafından yürütülen
sağlığın geliştirilmesi programları için program finansmanına yardımcı olabilecek
diğer bir kaynak da geliştirme personelidir (bazen geliştirme görevlileri olarak
adlandırılır). Bu bireyler fon yaratma koordinatörü, geliştirme yöneticisi veya kaynak
geliştirme personeli gibi unvanlara sahiptir ve görevleri; kuruluş için fon yaratma
çalışmalarını yönetmektir. Geliştirme personelinin sorumlulukları arasında hibe
teklifi yazma, vakıf ve şirketlerin teklif taleplerini araştırma ve diğer fon yaratma
stratejilerini öngörme veya uygulama yer almaktadır. Bu kişiler çalışırken genellikle
perde arkasında olarak etkili fon yaratma yapıları kurmaktadır.
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Kuruluşlar, çeşitli fon yaratma stratejileri kullanmaktadır, bunlar:
•

•

•

•

•

•

Yıllık bağış. Yıllık bağış programı, kuruluşların devam eden operasyonel
ihtiyaçları için yıllık esasta finansal destek yaratma çalışmalarıdır. Yıllık
bağış; bağışçı bulma, hediyeyi tekrarlama ve arttırmadır. Yıllık bağış, yıllık
esasta katkıda bulunma alışkanlığını yaratmaktadır.
Kampanyalar. Fon yaratma kampanyalarının belirli bir amaç, belirli
projeyi destekleme, başlangıç ve bitiş tarihlerini koyma gibi belli başlı
tanımlayıcı noktaları vardır. Kampanya yürütmenin en iyi yolu, misyonları
belirlemekle başlar. Bunlar belirlendikten sonra bu misyonu başarmak için
gereken tutar ile son tarihin belirlenmesi ve bağışçıların nasıl tanınacağının
belirlenmesi gelmektedir (örneğin, küçük hediyeler veya yıllık raporda
listeleme) (Pelletier, 2007).
Mezun ve bağışçılarla ilişkiler. Bağışçılarla uzun vadeli ve karşılıklı
kazançlı ilişkilerin kurulmasında çeşitli kilit faktörler vardır. İdarecilik;
kaynak yönetimi ile ilgilidir ve bağışçının hediyesi bağlamında, hediyenin
uygulanması, hediyenin temsil ettiği kaynakların etkili yönetimi ve hesap
verebilirlikle ilgili bağışçının dileklerine uymayı kapsamaktadır. Tüm
bağışları, hayır kuruluşunun makbuzunun eklendiği özel teşekkür yazısı ile
kabul edilmelidir.
Büyük hediyeler. Büyük hediyelerin çoğu, genellikle sınırsız olan ve
mevcut operasyonları finanse etmek için sağlanan yıllık hediyelerden
farklıdır. Büyük hediyelerde, bağışçının değer verdiği belli bir amaca
ulaşmak için bir sınırlama vardır. Hediyeler, hem kuruluşun ihtiyaçlarına
hem de bağışçının tercihine uyacak şekilde bağışlanmaktadır.
Planlanmış hediyeler. Bağışçılar destek sağlamak istediğinde, normal
şartlardakinden çok daha büyük meblağları bağışlayabilir ve bazı bağışçılar
için böylesi büyük hediye vermenin tek yolu, önceden planlamaktır.
Planlanmış hediyelerle ilgili çalışan geliştirme görevlileri, bağışçılar için
gerekli vergiler konusunda uzmandır. Bu hediyeler arasında, doğrudan
nakit ve menkul kıymetler; birikmiş gelir fonu hediyesi, hayır amaçlı hediye
ve hayır amaçlı fon bakiyesi gibi bağışçılara yaşam boyu gelir sağlayan
hediyeler; menkul vasiyeti, gayrimenkul hediyeleri, sanat eseri, mücevher,
antika ve koleksiyon parçaları gibi kişisel maddi mülkiyet yer almaktadır.
Özel etkinlikler ile fon yaratanlar. Bunlara genelde fon yaratmanın
faydaları adı verilmektedir, özel etkinlikler ile fon yaratma personeli, belli
bir katılım ücreti karşılığında eğlence sunarak bir kuruluşu tanıtan sosyal
toplantılar düzenlemektedir; bunlar arasında büyük çaplı etkinlikler (danslı
gala yemekleri, konserler, gemi seyahati veya büyük spor etkinlikleri),
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kelepirciler veya kumar oynayanları için etkinlikler (bingo, piyango,
kumarhane geceleri, eski eşyaların satışı, müzayede ve bitpazarı) ya da
eğitim etkinlikleri (büyük salonları dolduran önemli konuşmacılardan,
topluluk merkezlerinde yapılan slayt gösterilerine kadar) yer almaktadır.
Kitlesel fon yaratma. Kitlesel fon yaratma, çok fazla koşula bağlanmadan
yazışmalar aracılığıyla onbinlerce bağışçı ve fona ulaşılarak sağlanmaktadır.
Ancak internet teknolojisinden önce yazışma ve telefonla kitlesel fon
yaratma, çok ciddi bir maliyet getirmekteydi (Thompson, b.t). Son
zamanlarda İnternetin sunduğu büyük fırsatlar kullanılarak sosyal medya,
e-posta, kurumsal web siteleri aracılığıyla fon toplanmaktadır.

Geliştirme personelinin temel amacı, kuruluşlara bağışta bulunmaya istekli
bireyler bulmaktır. Kongre, bireyleri bağış yapmaya yönlendirmek için vergi teşvikleri
sağlamaktadır (Texas Sanat Komisyonu, 2007). Vergi indiriminden bağımsız olarak,
bir motivasyon faktörünün bulunması veya kuruluşla bağlantılı kişiler tarafından
büyük bir bağışın planlanması halinde, bireyler bağışta bulunacaktır. Geliştirme
görevlileri, kuruluş için yıllık bağış programından sorumludur ve zaman içinde
geliştirme (fon yaratma) ile ilgili her türlü çaba, planlı bağış ihtimalini de beraberinde
getirecektir (Jordan & Quynn, 2000). Geliştirme ofisi, doğrudan yazışma, uzaktan
fon yaratma veya telefonla fon yaratma, özel etkinlikler, yıllık fon bağışçı yemekleri
veya toplantı serileri, 10,000 $ ila 100,000 $ arasında büyük hediye kampanyaları
veya bağışçıların belirlenmesi, toplanması ve onlardan istekte bulunulmasıyla
daha büyük tutarda bağış toplama; vakıf ve şirketlerin hibeleri veya bağışları ya da
kuruluşun sınırlı fonlarını öngören yönetimi içeren diğer bağış kampanyalarıyla da
ilgilenmektedir (Walker, 2006, 1. bölüm). Geliştirme ofisi aynı zamanda kuruluşta
istekte bulunma faaliyetini izleyen ve hediyelerin ve bağışların kaydını tutan hediye
raporlama ve işleme birimini de kapsayan potansiyel müşteri yönetim ofisini de
kapsayabilir. Hangi fon yaratma faaliyetinin izlendiğinden bağımsız olarak, geliştirme
personelinin, kuruluşun gelişimini hedefleyen fonların etkin şekilde istenmesi için
ilgili kuruluşun felsefesini ve amaçlarını anlaması gerekmektedir.
Geliştirme ofisleri, sağlığı geliştirme programlarının yararınadır. Bu ofisler desteğe
ve kaynaklara erişim sağlayarak normal şartlar altında programın faydalanamayacağı
şeyleri sağlamaktadır. Aynı şekilde, sağlığı geliştirme programlarının odak
noktasının yaşam kalitesini arttırmak olması, fon sağlayıcılara cazip geldiğinden,
genelde geliştirme personeli tarafından aranılan programlar olmaktadır. Ayrıca,
geliştirme görevlileri, kuruluşun programlarının ilgili hedef nüfus üzerindeki etkisini
göstermeyi sevmektedir. Sağlığı geliştirme programları genelde ziyaretçilere açık
olup; çalışmaları, teknik sağlık artalanı olmayan ve sağlığı geliştirme programlarına
maruz kalmayan bireyler tarafından da kolayca anlaşılmaktadır.
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YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÇALIŞMA
Küçük veya büyük ölçekli topluluk sağlığı kuruluşları tarafından yürütülen sağlığın
geliştirilmesi programları için finansmana yardımcı olacak bir diğer kaynak da
yönetim kurulu üyeleridir. Kanuna göre, kar amacı gütmeyen tüm kuruluşların
(topluluk sağlığı kuruluşları gibi) ilgili kuruluşun misyonu, operasyonu ve mali
yönetimini denetlemek için yönetim kurulu olması gerekmektedir. Profesyonel fon
yaratma personelinin çoğu, yönetim kurulları fon yaratma sürecine dâhil olmadan
önce kuruluşun misyon ve yönetiminde yer almaktaydı. Kuruluşun daha geniş
kapsamlı olarak yapısına katılma, fon yaratma programına yoğunlaşan bir taahhüdü
beraberinde getirmektedir.
Programın diğer unsurlarındaki paydaşlarda olduğu gibi kurul üyelerinin,
kuruluşun hangi personeli istediğini ve neler yapacağını belirlemek üzere planlama
sürecine dâhil olması gerekmektedir. Planlamaya dâhil olmak planlarda sahiplik
olgusunu yaratmaktadır, bu durum da tüm fon yaratma faaliyetlerinde kuruluşun
gelecekteki gündemi haline gelecektir. Amaç, hedef, program ve hizmetler
belirlendikten sonra planlama bu hususların bütçede yansıtılan esas finansal
ihtiyaçlara uygulanmasını gerektirmektedir. Kurul üyeleri, gelecekte ciddi olarak
fon yaratma sürecine katılacaksa finansal ihtiyaçların belirlenmesi aşamasında da yer
alması gerekmektedir.
Bu süreç tamamlandıktan sonra kurul ve personelin, planın ilerlemesi için
gerekli finansmanı garantiye almak adına bir plan geliştirip uygulamada ortaklık
kurması gerekmektedir. Kurul ve personel arasında gerçek bir ortaklık kurulması
halinde, fiilen fon yaratma görevi oldukça güçlenmektedir. Personel, fon yaratma
programını yönetirken kurul üyeleri de kendi çıkarları, becerileri ve kapasitelerine
uygun süreçlere dâhil olmaktadır. İyi bir fon yaratma planı hem kurul üyeleri hem
de personelin sorumluluklarının birleşimidir. Örnek 9.1’de kurul üyelerinin ve
personelin fon yaratma sorumlulukları listelenmiştir.
Çoğu kişi fon yaratmaya kolayca adapte olamamaktadır. Kurul üyelerini, onların
bağışta bulunma ve isteme konusundaki düşüncelerini öğrenerek sürece dâhil etmek
faydalı olabilir. Sağlığın geliştirilmesi programlarının çoğu bağış istemek için
doğrudan yazışma, özel etkinlikler düzenleme, program yapma veya ürünleri satışa
sunma gibi çeşitli yöntemler kullanmaktadır. Kuruluş için en zor para toplama şekli;
kurul üyeleri, personel veya gönüllülerin doğrudan insanlardan bağış istemesidir
(Vander, 2007). Ancak deneyimler; olası bağışçılardan yüz yüze istekte bulunmadan
büyük hediyeler almanın imkânsız olduğunu göstermektedir.
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ÖRNEK 9.1

Yönetim kurulu üyeleri ve personellerinin fon yaratma
sorumlulukları
Yönetim Kurulu Üyeleri
•

Fon yaratma planına girdi sağlar

•

Fon yaratma komitesini düzenler buna katılır

•

Yeni potansiyelleri ve bağışçıları belirler

•

Kendileriyle eş düzeydeki kişilerden bağış ister

•

Kurum için daima savunucu görevi görür

•

Personelin takip etmesi için açıklamalar yapar

•

Fon sağlayıcılara yapılan ziyaretlerde personele eşlik eder

•

Gerektiğinde teşekkürlerin sunulmasına yardımcı olur

•

Fon sağlayıcılara yapılan ziyaretlerde kurul üyelerine eşlik eder

•

Gerektiğinde teşekkürlerin sunulmasına yardımcı olur

•

Yeni ve mevcut bağışçıları araştırır

•

Programın katılımcılar üzerindeki etkisine dair yazılar yazar

•

Hibe teklifleri yazar

•

Bağış isteme ziyaretlerinde kurul üyelerine eşlik eder

•

Fon yaratma faaliyetleri ile ilgili tüm lojistiği sağlar

•

Tüm finansman türlerini ve kaynaklarını içeren bir finansman stratejisi
geliştirir, kurul üyelerini finansman ve hibe sağlanan tüm programlara
ilişkin bilgilendirir.

Personel

İnsanlardan yüz yüze para istemek edinilen bir zevktir. Çok az insan bunu
başta severek yapar. Para isterken tereddüde düşmek sık rastlanılan bir durumdur.
İnsanlar birçok sebeple para istemeye çekinir. Örneğin, anksiyetenin kaynağından
birini anlamak için, paranın Amerikan toplumundaki rolüne bakmanız yeterlidir.
Çoğu insan, konuşmalarda dört şeyi tabu olarak kabul etmektedir: siyaset, para, din
ve seks. Birçoğu; karşısındaki kişiye maaşını sormayı, evini ya da arabasını kaça
aldığını sormayı kabalık olarak görmektedir. Çoğu ailede, finansal kararları erkek
almaktadır. Günümüzde bile eşlerin birbirinin ne kadar kazandığını bilmemesi,
çocukların ebeveynlerinin maaşını bilmemesi ya da yakın arkadaşların birbirlerinin
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maaşını bilmemesi sık görülen bir durumdur.
Doğrudan (teke tek) bağış istemek için kurul üyeleri ve gönüllülerle çalışırken;
destek sağlama ve sağlık sorununun aciliyeti bağlamında isteğinizi şekillendirin.
Kuruluşun sağlık sorununu nasıl çözdüğüne odaklanın. Para, sürecin yalnızca bir
parçasıdır (ama önemli bir parçasıdır). Parayla, kişisel kazanç amacı güdülmediği ve
tek bir bireyden ziyade insani bir ihtiyacı karşılamak için kullanılacağı konusunda
net ve açık olun.

ÖZET
Sağlığın geliştirilmesi programları, işlev gösterebilmek için paraya ihtiyaç
duymaktadır. Etkili programlarda personel; paranın programdaki rolünü, fon
sağlayıcılarını ve türlerini, bunların nasıl elde edildiğini, program kaynaklarının
yönetimini ve raporlamasını bilmektedir. Paradan konuşmak, sağlığı geliştirme
programının hedefleri ile örtüşmese de gerçekte sağlığın işletme, okul, sağlık kuruluşu
veya toplum üzerindeki değerinin anlaşılmasının doğal bir parçasıdır. Ayrıca, program
personeli programın amaç ve hedefleri ile programın bunlara ulaşmadaki etkinliğini
ne kadar net bilirse fon sağlayıcının programın etkili ve finansman sağlamaya değer
olduğuna inanması ve güvenmesi de o kadar rahat olur.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Bu bölümde listelenen on farklı fon sağlayıcının en az üçünden finansman
alan sağlığın geliştirilmesi programlarından birkaçını ele alın. Programları
karşılaştırın. Programlar arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri tartışın.

2.

Öğrencilere yönelik sağlığın geliştirilmesi programı oluşturmak ve uygulamak
için bir yüksekokulla çalışıyorsunuz. Okul personeliyle, planlanan toplantının
bir parçası olarak sağlığın geliştirilmesi programına fon sağlama seçeneklerini
tartışmanız isteniyor. İzlenecek mevcut seçenekler ve finansman kaynağı
örneklerinin kısa bir listesini hazırlayın.

3.

Alanınızdaki veya bölgenizdeki United Way ile iletişime geçin. Bu kuruluş
nasıl para alıyor ve kime finansman sağlıyor? En fazla finansman hangi kuruluş
ve programlara sağlanıyor? Finansman alabilmek için programın karşılaması
gereken kriterler nelerdir? Finansman miktarlarında neden farlılık görülmektedir?

4.

Öğle yemeği vaktinde işverenin sponsorluğunda düzenlenen beden eğitimi
programına katılan personelin seans başına 2$ ödemesi isteniyor. Sağlığın
geliştirilmesi programına katılanlardan katılım ücreti alınmasının avantajları ve
dezavantajları nelerdir? Ücretler nasıl teşvik edici ve engelleyici faktör olabilir?
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KAYNAKLAR

ANAHTAR TERİMLER
Altyapı (işletim, çekirdek Hibeler
veya nakit) finansmanı
Hibe yazma süreci
Birlikte çalışma ve işbirliği
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ROGRAM PERSONELİ, paydaşlar ve katılımcılar, sağlığı geliştirme
programının planlandığı şekilde uygulandığını ve yürütüldüğünü nasıl
bilebilir? Programın misyon bildirisinde, amaçlarında ve hedeflerinde
bahsedilen sonuçları nasıl ve ne zaman elde ettiklerini nasıl bilebilir? Sağlığı
geliştirme programı uygulanırken birçok kişi çok fazla zaman, enerji, kaynak ve
çaba harcamaktadır. Belirli bir noktada, programın katılımcıların sağlık kaygılarına
değinip değinmediği ve işe yarar olup olmadığının sorulması doğaldır. Bu bölümde,
bu soruların program değerlendirme ile nasıl yanıtlanacağı ele alınmaktadır. Biz
program değerlendirmenin tasarlanıp uygulanması için gerekli olan temel araçlar
ile değerlendirmenin bulgularının nasıl kullanılacağını ve yayılacağını açıklıyoruz.
Değerlendirmenin rolü; sağlığı geliştirme programının genel olarak tasarlanması ve
değerlendirmenin bu tür programları güçlendirmek için nasıl sürekli bir geribildirim
sağladığı bağlamında tartışılmaktadır. Son olarak, değerlendirme için yapılması
gereken görevlerin ana hatları da bu bölümde tanımlanmaktadır.
Değerlendirme; sağlığı geliştirme programının oluşturulmasında, yürütülmesinde ve
sürdürülmesindeki son aşama değildir. Aşamalardan sadece bir tanesidir ve en etkili
sağlığı geliştirme programlarında bu aşama; diğer süreçlerle paralel olarak sürecin
en başından programın planlanmasından başlayarak program personeline, paydaşlara
ve katılımcılara sürekli geri bildirim sağlamak amacıyla programın uygulanması ve
sürdürülmesiyle birlikte yürütülmektedir.

PROGRAM DEĞERLENDİRMENİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE
TERİMLERİ
Program değerlendirme, programla ilgili soruları yanıtlamak ve karar
vermek için sistematik bilgi toplamadır. Program değerlendirmenin türleri
biçimlendirici değerlendirme, süreç değerlendirme, etki değerlendirmesi ve sonuç
değerlendirmesidir. Ne tür bir program değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu bilmek
önemlidir; ancak bundan önce hangi soruların yanıtlanacağı ve toplanan bilgilerle
hangi kararların verileceğini bilmek daha önemlidir. Bunlar bilindikten sonra, bilgi
toplamaya ve toplanan bilgiyi anlamaya doğru şekilde odaklanmak mümkündür.
Değerlendirme, konunun özünü bilmeyenler için ağır ve karmaşık bir faaliyet gibi
gözükebilir. Esasında değerlendirme, çok temel soruların yanıtlanması ve ardından
konuyla ilgilenen birey ve gruplara (yani paydaşlara) bulguların rapor edilmesidir.
Değerlendiricilerin soracağı sorular arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
•

Program katılımcıları, personel ve paydaşlar neyi bilmek ister?

•

Sonuçların birincil hedef kitlesi kimdir?
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•

Değerlendirmenin bulguları ve sonuçları temelinde hangi kararlar
verilecektir?

•

Ne tür bilgilere ihtiyaç vardır?

•

Bilgiye ne zaman ihtiyaç vardır?

•

Bilgi nereden ve nasıl elde edilebilir?

•

Bilgiyi alma, analiz etme ve raporlama için mevcut kaynaklar hangileridir?

•

Program katılımcıları, personel veya diğer paydaşlar için en faydalı rapor
türü hangisidir?

•

Programın uygulanmasında hangi beklenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir?

Programın planlanmasında ve uygulanmasında kullanılan sağlık teorileri ve
planlama modelleri (bakınız Üçüncü Bölüm, Tablo 3.10 ve 3.12) değerlendirme
sorularını etkileyerek bunların nasıl cevaplanacağına yönelik bir çerçeve de sunacaktır.
Ayrıca, teori ve modeller verilerin nasıl toplandığını da etkileyebilmektedir. Veri
toplama yöntemleri bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alınacaktır.
Değerlendirme; program personelinin, paydaşların ve katılımcıların programdaki
kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl soruları ile ilgili yapılandırılmış ve
sistematik şekilde düşünmelerine yardımcı olmaktadır. Değerlendirme, tek seferlik
bir karne değildir; ideali, sağlığı geliştirme programının operasyon ve yönetim
sistemini kapsayan süreklilik arz eden bir süreç olmasıdır. Program değerlendirme,
düzenli program izlemeyle aynı değildir. Program izleme; bu vesileyle katılımcıların,
aldıkları hizmetlere ve program hedeflerine ulaşmada kaydettikleri ilerlemeye dair
kayıt tutma sürecidir. İzlemenin amacı, nelerin, kimin için ve nerede yapıldığına
dair sistemli olarak birbiriyle bağlantılı bilgi sağlamaktır. Bu türden verilere, takip
ölçütleri de denmektedir. Program değerlendirme, genel olarak izleme ile programın
müdahale ve faaliyetlerinin gözlenen sonuçları verdiğinin daha detaylı ve kesin olarak
belirlenmesi için yöntemleri içermektedir. Kısaca, program değerlendirme neyin
yapıldığını ve programın etkili olup olmadığını, sebepleriyle birlikte incelemektedir.
Bir zamanlar değerlendirme, programa uygulanan bir şey olarak görülmekteydi.
Değerlendirici gelerek, fon sağlayıcıya veya politika yapıcıya, programı veya benzer
programları finanse etmeye devam edip etmemeleri kararına katkıda bulunmak için
geçti ya da kaldı karnesini verme amacıyla program ve katılımcılarını incelerdi.
Bunun sonucunda, değerlendiriciler ve program katılımcıları arasında genelde zıt
olarak “biz-onlar” ilişkisi gelişmişti. Bununla birlikte, paydaşlar genelde kendilerini
süreçten dışlanmış hissetmekteydi ve değerlendirme raporu da programın nasıl
iyileştirileceğine dair tavsiyeleri içermemekteydi. Esasen, değerlendirme; pahalı,
müdahaleci ve programa çok az değer katan bir husus olarak görülmekteydi.
Değerlendirme ile ilgili bu eski imajları halen devam etmektedir. Ancak günümüzde
değerlendirme, sağlığı geliştirme programını birincil olarak iyileştirme amacıyla
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programın uygulanması, yürütülmesi ve etkililiğine dair sistemli sorgulama yapmakla
ilişkilidir. En faydalı şekliyle, programla beraber başlayarak tüm paydaşlarla işbirliği
halinde yürütülmesi gereken ve süreklilik arz eden bir süreçtir.
Değerlendirme Çeşitleri
İhtiyaç duyulan bilgiye göre farklı türde değerlendirme yapılmaktadır. Her
değerlendirme türünün anlaşılması paydaşların sorularını yanıtlayabilecek ve
programla ilgili kararlara yardımcı olabilecek bir değerlendirme yapılması açısından
çok önemlidir. Programın finansman dönemi içinde (genelde bir ila üç yıl) ölçülebilir
bir sonucu olan kapsamlı bir sağlığı geliştirme programında biçimlendirici, süreç,
etki ve sonuç değerlendirmelerinin tümü yapılabilir.
1.

Biçimlendirici değerlendirme programın planlanması ve geliştirilmesi esnasında
bilgi ve materyal toplamayı içermektedir. Programın planlama sürecinde toplanan
ihtiyaç değerlendirmesi verilerini anlamak için kullanılabilir (Gilmore & Campbell,
2005). Esasen, Green ve Kreuter (2005) biçimlendirici değerlendirmeyi; uygulama
için amaç, hedef ve stratejiler üretmeye yardımcı olan PRECEDE-PROCEED
modelinin ilk dört şamasının önemli bir parçası olarak görmektedir.
Fourney ve Williams (2003), sağlık inanç modeli ve sosyal bilişsel teorinin
yapıtaşları temelinde, eğitim seviyesi düşük Afro Amerikan kadın nüfusu arasında
HIV tedavilerine uyumu arttırmak için teoriye dayalı bir biçimlendirici değerlendirme
yapmıştır. Biçimlendirici değerlendirme, bir eğitim metni, resimli çizgi roman ve
çizgi romanın on dakikalık video kaydını hazırlamak amacıyla, uyum belirleyicilerini
tanımlayan odak gruplar oluşturmayı içermektedir. Odak grupları, diyalogların
kadınları yansıtıp yansıtmadığını, profesörlerin ve üst sınıflardaki öğrencilerin
teorik temeli belirleyip belirleyemeyeceğini, kadınların resimleri gerçekçi bulup
bulmayacağını ve sevip sevmeyeceğini görmek için kullanılmıştır. Biçimlendirici
değerlendirme, materyallerin etkili olduğu ve kadınlar tarafından amaçlanan şekilde
kullanılacağı yönünde güven sağlamıştır.

2.

Süreç değerlendirme programın uygulanması esnasında sistematik olarak bilgi
toplamayla ilgilidir. Sağlık eğitimi müdahaleleri, örgütsel politikalar, toplum
eylemi ve savunuculuğun ne ölçüde başarıldığını belirlemek ve değerlendirmek
için kullanılabilir. Süreç değerlendirme, resmi olarak izlemenin uygulanması;
uygulamada gerekli değişikliklerin belirlenmesi ve genel anlamda sağlığı geliştirme
programının veya bireysel stratejilerin herhangi birinin iyileştirilmesi açısından
faydalıdır. Kapsamlı bir süreç değerlendirme, aşağıdaki unsurları içermelidir:
•

Sürece katılan bireyler, toplum, geniş sosyoekonomik çevre ve zaman çerçevesi
dahil olmak üzere sağlığı geliştirme programının çevresini tanımlama,
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•

Toplantı tutanakları, raporlar, protokoller, bültenler ve Web sayfaları gibi
programla ilgili belgeleri toplama ve analiz etme,

•

Günlük etkinlik dahil olmak üzere, program müdahalesini tasarlamada ve
uygulamada kullanılan süreci tanımlama,

•

Mevcut program faaliyetleri karşısında planlanan program faaliyetlerini
(örneğin sağlanan hizmetler, ulaşılan katılımcılar, geliştirilen materyaller) takip
etme,

•

Uygulama esnasında toplumu mobilize ederken, mevzuat ve politikalarda
değişimi savunurken veya yeni politikaları uygularken karşılaşılan gerçekler
dahil olmak üzere planlananlardan neyin değiştiğini açıklama,

•

Dil sorunları veya hizmetlere erişimdeki sorunlar gibi uygulamayı ve sonuçları
etkileyebilecek uygulama önündeki engelleri belirleme ve tanımlama

Genel anlamda iyi tasarlanan ve izlenen süreç değerlendirme; program
yöneticisinin, sağlığı geliştirme programının başarısına katkıda bulunan unsurları
veya hedeflenen sonuçlara daha iyi ulaşmak için geliştirilebilecek yolları anlamasına
yardımcı olmaktadır. Süreç değerlendirmenin sonuçları, paydaşların istenilen
sonuçlara ulaşmasını sınırlayan dış faktörleri de belirlemesine yardımcı olmaktadır.
3.

Etki değerlendirmesi sağlığı geliştirme programının ivedi etkilerini ve programın
hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını, - yani, programı istenilen nihai sonucuna ulaştıracak
etkilerin başarılıp başarılmadığını (örneğin, istenilen sağlık durumu değişikliğine
götürebilecek artmış fiziksel aktivite) ölçmektedir. Etki değerlendirmesindeki
temel soru, programın katılımcılar üzerindeki ivedi etkisinin ne olduğudur.
Program planlamasının ilk dönemlerinde personelin, etki değerlendirmesinde
kullanılacak değerlendirme dizaynını belirlemesi gerekmektedir (Değerlendirme
dizaynı, bu bölümün ileriki kısımlarında daha detaylı olarak ele alınmaktadır). Etki
değerlendirmesi dizaynında kilit zorluk, programı alan ve almayan grup arasında
karşılaştırma yapabilmek için sağlığı geliştirme programının katılımcılarına benzer
(yaş gibi gözlemlenebilir yönlerden ve bilgi gibi gözlemlenemeyen yönlerden) bir
kontrol grubunun oluşturulmasıdır. Değerlendirme dizaynının (örneğin iki grubun
randomizasyonu) elvermesi halinde bu karşılaştırma; karıştırıcı faktörleri ortadan
kaldırmak kadar nedensellikle ilgili programa atfedilen gözlenen değişiklikler gibi
sonuçlara varılmasını sağlayabilir. Ancak kontrol gruplarının oluşturulması mümkün
olmadığında etki değerlendirmesinin, programın amaç ve hedefleriyle uyumlu
ölçütlerin belirlemesi gerekmektedir.
Etki değerlendirmesi sonucunda toplanan bilgi, sağlığı geliştirme müdahalesinin
belirli bir yönünü (politikaları uygulayıp uygulamama, savunuculuk faaliyetlerinin
odağını değiştirip değiştirmeme veya eğitim yöntemlerini değiştirip değiştirmeme
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gibi) genişletme, değiştirme veya ortadan kaldırıp kaldırmama ile ilgili kararlara
katkı sağlamaktadır. Ayrıca, etki değerlendirmeleri, aşağıdaki soruları ele alarak
programı iyileştirebilir:
•

Sağlığı geliştirme programı, istenen amacına ulaştı mı?

•

Etki, program müdahalesi ile açıklanabilir mi; yoksa etki, eşzamanlı oluşan
diğer faktörlerin bir sonucu mu?

•

Bilgi, davranış veya politikalar üzerindeki etki hedeflenen farklı faydalanıcı
grupları (örneğin, erkek, kadın, yerli halk), bölgeler veya zaman içinde
değişiklik gösteriyor mu?

•

Olumlu veya olumsuz, sağlığı geliştirme programının hedeflenmeyen etkileri
mevcut mu?

•

Alternatif müdahalelere kıyasla sağlığı geliştirme programı ne kadar etkilidir?

•

Hedef nüfus üzerindeki ara etkiler temelinde, sağlığı geliştirme programı, şu
ana kadar harcanan kaynaklara değer mi?

4. Sonuç değerlendirmesi insanlarda sağlığı geliştirme programına katıldıkları
esnada veya sonrasındaki değişimleri incelemektedir. Sağlığı geliştirme programlarının
nihai amacı, halkın sağlık durumunu iyileştirmek olmasına rağmen (örneğin,
akciğer kanserinin azaltılması) finansman ve süre sınırlaması, genellikle program
yöneticilerini uzun vadeli sonuçların yaklaşık ölçüt niteliğindeki bilgi kazanımı,
tutum değişiklikleri, beceri kazanma veya davranış değişiklikleri gibi sonuçları
seçmeye zorlamaktadır. Tasarlanmasına bağlı olarak sonuç değerlendirmesi, kısa
vadede (programa katılımdan sonraki saatler veya günler) orta vadede (bir ila altı ay)
veya uzun vadedeki (altı aydan birkaç yıla kadar) değişiklikleri inceleyebilmektedir.
Gerçekte, program sonuçları başarması on yıllar almasa bile uzun yıllar alan nihai
amaca ulaşmada gözlenebilir ve ölçülebilir kilometre taşlarıdır. Örneğin, ergenler için
sigarayı bırakma programının amacı, bir yıl geçtikten sonra program katılımcılarının
yüzde 75’inin sigarayı bırakması olmasına rağmen, bu gruptaki nihai sağlık sonucu
(örneğin akciğer kanserinin olması veya olmaması) yıllarca bilinmeyebilir. Bu belirli
programın sonuç hedefi, akciğer kanseri mortalitesinde düşüşten daha ziyade, bir yıl
geçtikten sonra sigara içmeyen katılımcıların yüzdesi olmalıdır. Bu sebeple sonuç
değerlendirmesi, programın bir yıllık sigarayı bırakma sonucuna ulaşan kişilerin
oranının izlenmesi ve ölçülmesine odaklanmalıdır.
Değerlendirme Terimleri
Değerlendirme çeşidinden bağımsız olarak, değerlendirmenin tartışılmasında çeşitli
terimler kullanılmaktadır. Bunlar, genelde değerlendirmenin ortak amacını - insanların



PROGRAM DEĞERLENDİRMENİN TANIMI, ÇEŞİTLERİ VE TERİMLERİ

265

sorularını yanıtlamak için en iyi bilgiyi sağlama ve iyi kararlar vermelerine yardımcı
olma - yansıtmaktadır. Aşağıda, en sık kullanılan terimlerin bazıları listelenmiştir.
Aynı terimlerin bazılarından, Dördüncü Bölümde de bahsedilmiştir. Dördüncü
bölümde, bireylerin sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir programı en iyi şekilde
tasarlamakla ilgili soruları yanıtlamak için onların sağlık ihtiyaçlarını anlamaya
yöneliktir. Bu bölümde terimler, programın bu ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığıyla
ilgili soruları cevaplamak için kullanılmaktadır.
•

Nicel yöntemler Sayısal verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içeren
araştırma yöntemleridir. Ardından programın veya müdahalenin sonuçlarını
yorumlamak için rakam veya skorların anlamlandırılması için çeşitli teknikler
kullanılmaktadır. Nicel yöntemler, nitel yöntemlerden daha yönlendiricidir
ve değerlendirici, değerlendirme sorularının kapsamını ve yönünü
belirlemektedir. Sayısal veriler, demografik değişkenlerin özetini, ön test ve
son test skorlarını, davranış ve öz yetkinlik puanlamalarını ve mevcut sayısal
verileri içerebilmektedir. Nicel yöntemler, sağlığı geliştirme programlarının
değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Örnekler arasında, kilo
yönetimi programındaki katılımcıların sayısını takip etmek, katılımcıların
meyve ve sebze tercihlerini değerlendiren araştırma skorlarını kaydetmek ve
ergenler için gebeliği önleme programının öncesinde ve sonrasında bilgiyi
ölçmek için ön test ve son test skorlarının karşılaştırılması yer almaktadır.

•

Nitel yöntemler Genellikle program katılımcılarının kendi görüş ve
tecrübelerini içeren program tanımlarını kapsayan ve sayısal olmayan verilerin
toplanmasını içeren araştırma yöntemleridir. Nitel veriler, temelde kilit
bilgi kaynakları (örneğin politikacılar) ile yapılan görüşmelerden, program
müdahale faaliyetlerinin gözlemlerinden (örneğin besleyici yemek hazırlama)
ve ortak değer veya tecrübeleri paylaşabilen insanlardan oluşan odak
gruplardan (örneğin gay ve lezbiyen odak gruplarının, tütün kullanımı ile ilgili
bilgi ve tecrübelerini GLBT topluluğu ile paylaşması) toplanan bilgilerden
oluşmaktadır. Nitel verileri analiz etmek için çeşitli yöntemler bulunmaktadır;
bunlar arasında görüşme kayıtlarından ,odak gruplarından veya video kayıtları
ve fotoğraflar gibi görsel materyallerden toplanan verilerden konular çıkaran
sabit karşılaştırma yöntemi de yer almaktadır.

•

Karma veya entegre yöntemler Değerlendirmede nitel ve nicel yöntemlerin
birleşimini içerir. Hangi karma yöntemin kullanılacağının seçimi, büyük
ölçüde değerlendirme soru ve amacıyla belirlenmektedir. Örneğin, sizin
değerlendirme sorunuz şu şekilde olsun; “Birden fazla seanstan oluşan stresi
azaltma çalıştayına katılan katılımcılar, kendi algıladıkları stres seviyelerini
azaltabildi mi?” Bu soruyu yanıtlamak için, program katılımcılarına bir dizi
soru sorarak Likert skalasında stres seviyelerini göstermelerini isteyen kısa
bir anket yapabileceğiniz bir ön test-son test nicel dizaynı kullanabilirsiniz.
Ardından, stresi azaltma programı tamamlandıktan sonra aynı anketi siz
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de uygulayabilirsiniz. Eğitimin öncesinde ve sonrasında ortalama stres
skorlarında istatistiki olarak anlamlı bir fark olup olmadığını karşılaştırarak
nicel değerlendirme yapabilirsiniz. Ancak eğitim faaliyetlerinin, katılımcıların
stresini azaltmaya yardımcı olmada ne kadar anlamlı olduğunu belirlemek
isterseniz tamamen farklı türde soru sorabilirsiniz. Nitel dizayn, katılımcıların
değerlendirici ile paylaşmak istediği şeyleri dilediği yoldan ifade etmesini
sağlayan ucu açık bir soru sorabilir. Örneğin, soru şu şekilde olabilir, “Dört
seanslık stresi azaltma çalıştayına katıldıktan sonra, stresinizi azaltmada hangi
faaliyetler faydalı oldu ve bunların neden faydalı olduğunu düşünüyorsunuz?”
Bu türden bir soru, katılımcıların değerlendiriciye eğitim çalıştayı bağlamındaki
tecrübeleri ile ilgili oldukça tanımlayıcı veriler sunma şansını vermektedir. Bu
süreç, yalnızca programın etkili olup olmadığını değil, neden etkili olduğunu ve
program katılımcıları için ne ifade ettiğini - daha geniş kapsamlı ve yardımcı bir
değerlendirme – belirleyerek genel anlamda program değerlendirmeye katkıda
bulunmaktadır.
•

Güvenilirlik, Değerlendirme araçlarının, her kullanıldığında tutarlı sonuç
verme yeterliliğini gösterir. Güvenilir araçların kullanılması, kanıta dayalı
uygulamaların ayrılmaz bir parçasıdır. Değerlendirme araçları,veri toplamada
kullanılır ve bu bölümün ilerleyen kısımlarında ele alınacaktır.

•

Geçerlilik, değerlendirme araçlarının, değerlendiricinin ölçmek istediği şeyi
doğru ölçebilme kapasitesidir (örneğin cinsel yolla bulaşan hastalıkların
nasıl önleneceğine dair bilgi). Geçerli araçların kullanılması, kanıta dayalı
programların ayrılmaz bir parçasıdır.

•

Kültürel ilgililik, değerlendirme araçlarının, kültürel farklılıkların (örneğin
dil veya inanç) nitel ve nicel soruların algılanışını ve cevaplanışını nasıl
etkileyebileceği dikkate alınarak geliştirildiği anlamına gelmektedir.

DEĞERLENDİRME ÇERÇEVELERİ
Türünden bağımsız olarak (örneğin biçimlendirici, süreç, sonuç veya etki)
değerlendirmeler, bir çerçeve tarafından yönlendirilmektedir. Çerçevenin bir diğer
adı da süreçtir, yani program katılımcılarının, personelin ve diğer paydaşların
değerlendirmeye giden düşünceyi, sorulan soruların türlerini, bilginin nasıl
toplandığını ve beklenen raporun türünü anlamasına yardımcı olan tutarlı bir
yaklaşım, yapı ve formattır. Bu bölümde üç çerçeve tartışılmaktadır.
Değerlendirmede kullanılmak üzere bir çerçevenin seçilmesi, diğer sağlığı
geliştirme programlarının değerlendirmesinde neler yapıldığına bakmayı içerir.
Değerlendirme türü ve yöntemler dahil olmak üzere, değerlendirmede kullanılan
sürece (çerçeve) bakın. Programın amaç ve hedefleri ile değerlendirmenin amacını
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düşünün. Benzer şekilde hangi sürecin; açık ve daha mantıklı bir programa, ortak
hedefleri başarmaya odaklanan işbirliklerine izin veren güçlü ortaklıklara, daha
sistematik ölçümleri destekleyen entegre bilgi sistemlerine ve çıkarılan derslerin
program ve hedef nüfustaki değişimlere rehberlikte etkili bir şekilde kullanılmasına
götüreceğini düşünün.
CDC Değerlendirme Çerçevesi
Hastalık Kontrol ve Önleme (CDC) Merkezlerinin değerlendirme çerçevesi (1999)
sağlığı geliştirme programlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu süreçteki altı
adım şu şekildedir:
1. Paydaşları katın, özellikle de programın operasyonlarına katılanları (örneğin
işbirliği yapanlar, fon yaratma görevlileri ve personel); programa hizmet eden
veya programdan etkilenenleri (örneğin katılımcılar, komşu kuruluşları, seçilmiş
görevliler ve rakipler) ve değerlendirme sonuçlarının birincil kullanıcılarını
katın. Tüm bu paydaşların birikimlerinden öğrenilebilecek ve öğrenilen bu
bilgiyle yapılabilecek şeyler vardır.
2.

Sağlığı geliştirme programını tanımlayın, misyon ve hedefleri; ele alınan
ihtiyaç veya sorunu; ihtiyaç veya sorun ile ilgili programın beklenen etkilerini;
müdahale stratejileri ve faaliyetleri; mevcut insan, para ve zaman kaynakları;
programın gelişme evresini; programın sosyal, siyasi ve ekonomik bağlamı
ve değişimi beraberinde getirmek için öngörülen olaylar sırasını açıklayan bir
mantık modeli içerecek şekilde tanımlayın.

3.

Değerlendirme dizaynına odaklanın, zamanı ve kaynakları etkili, doğru
ve etik olarak kullanırken paydaşlar için en önemli konuları değerlendirmek
için odaklanın. Özellikle, odaklı bir değerlendirme dizaynı, değerlendirmenin
amacını, sonuçları alacak kullanıcıları ve değerlendirmenin nasıl kullanılacağını
dikkate alır. Değerlendirme dizaynı aynı zamanda; cevaplanabilir değerlendirme
soruları ve mantıklı değerlendirme yöntemleri geliştirmeye ve değerlendirmeyi
yapanların görev ve sorumluluklarına dair anlaşma yapmaya odaklanmalıdır.

4.

Güvenilir kanıt toplayın, program ve uygulanması veya etkileri ile ilgili soruları
yanıtlamak için paydaşlar tarafından inanılır ve uygun olarak algılanacakları
toplayın. Değerlendirmeyi planlama ve veri toplama sürecine katılan paydaşların,
değerlendirmenin sonuçlarını kabul etme ve tavsiyelere göre hareket etme
ihtimalleri daha kuvvetlidir.

5.

Sonuçları gerekçelendirin, tavsiyeler de dahil olmak üzere, sonuçları
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toplanan kanıt ve paydaşlarla belirlenen değer veya standartlarla bağlantılı
olmasını sağlamak için gerekçelendirin. Bu stratejinin izlenmesi, paydaşların
değerlendirme sonuçlarını güvenle kullanmasını sağlayacaktır.
6.

Sonuçların kullanılmasını ve çıkarılan derslerin paylaşılmasını sağlayın
güçlü ve katılımcı bir değerlendirme dizaynına sahip olarak; paydaşları,
bulguların muhtemel olumlu ve olumsuz etkilerini araştırarak sonuçları
kullanmaya hazırlayarak; değerlendirme süreci boyunca düzenli aralıklarla
tartışmalar yaparak paydaşların geribildirimini teşvik ederek ve ara bulguları,
geçici yorumları ve taslak raporları rutin olarak paylaşarak; programla ilgili
kararlar verildiğinde bulguların kullanılmasını savunma yolunu paydaşlarla
izleyerek ve bulguları hedef kitleye uyumlaştırılmış ve değerlendirmenin odak
noktasını, sınırlamalarını, güçlü ve zayıf yönlerini açıklayan bir raporda herkese
açık ve tarafsız bir şekilde toplayıp yayarak sağlayın.

RE-AIM Değerlendirme Çerçevesi
RE-AIM (erişim, etkililik, benimseme, uygulama ve sürdürme) değerlendirme
çerçevesi, program müdahalelerinin değerlendirilmesinde (Glasgow, Vogt, &
Boles, 1999) gerek dış geçerliliğin (erişim ve benimseme) gerekse iç geçerliliğin
(etkililik ve uygulama) önemini kabul etmektedir. Bu çerçeve, halk sağlığı etkisini
tahmin etmede, farklı sağlık politikalarını karşılaştırmada, başarı ihtimali daha
yüksek politikalar tasarlamada ve politikaların diğer sağlığı geliştirme stratejileri
ile entegrasyon alanlarını belirlemede faydalıdır. Sağlığı geliştirme programlarının
değerlendirilmesi için RE-AIM çerçevesi kullanılırken sorulabilecek sorular Tablo
10.1’de gösterilmektedir.
Tıp Enstitüsü Obezite Değerlendirme Çerçevesi
2007’de, Ulusal Akademiler Tıp Enstitüsü (IOM), Çocuklukta Obezitenin
Önlenmesindeki İlerlemeye dair IOM Komitesi bir rapor yayınlamıştır. Bu raporda,
sağlıkla ilişkili disiplinler, toplum geliştirme ve mobilizasyon, özel sektör girişimleri
ve program değerlendirme gibi farklı disiplinlerden on üç uzman çalışmıştır.
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Sağlığı Geliştirme Programlarını Değerlendirmeye Yönelik
RE-AIM Boyutları ve Soru Şablonları

RE-AIM Boyutu

Değerlendirme Soruları

Erişim (bireysel düzey)

Potansiyel olarak uygun katılımcılar arasından hariç
tutulanların yüzdesi (1), katılanların yüzdesi (2) ve ne
kadar temsil edici oldukları?

Tıbbi Etkililik, etkililik (bireysel
düzey)

Müdahalenin aşağıdakiler üzerindeki etkisi nedir
(1) programa başlayan tüm katılımcılar,
(2) kısa vadeli ve ara sonuçlar ile (3) yaşam kalitesi de
içeren olumlu ve olumsuz (amaçlanmayan) sonuçlar?

Benimseme (nüfus düzeyi)

Ortamın ve müdahale aracılarının yüzde kaçı (örneğin
okullar ve eğiticiler, tıbbi ofisler ve hekimler) (1)
çıkarıldı, (2) kaçı katıldı ve bunların ne kadar temsil
edici oldukları?

Uygulama (nüfus düzeyi)

Çeşitli müdahale bileşenleri, uygulandıkları ortamlarda
özellikle farklı personel tarafından uygulandığında
(örneğin araştırmacı olmayanlar tarafından) ne ölçüde
protokolde istenilen şekilde yerine getirilmiştir?

Sürdürme (gerek bireysel gerek Bireysel düzey: (1) Uzun vadeli etkilerin ne olduğu
nüfus düzeyi)
(müdahaleden sonraki minimum altı ila on iki ay)?
(2) Yıpranma oranı nedir, programı bırakanlar temsil
edici midir ve yıpranma etkililikle ilgili sonuçları nasıl
etkilemiştir?
Nüfus düzeyi: (1) Farklı müdahale bileşenleri ne
ölçüde devam etmiş veya kurumsallaştırılmıştır? (2)
Orijinal program nasıl değiştirilmiştir?

Komitenin bulguları arasında, okullar, işyerleri, sağlık kuruluşları ve toplumlar dahil
olmak üzere farklı sektörlerde ve ortamlarda çocukluk çağı obezitesinin önlenmesine
yönelik çeşitli çabalardaki ilerlemeyi değerlendirmek için paydaşların kullanabileceği
bir değerlendirme çerçevesi yer almaktaydı (Koplan, Liverman, Kraak, & Wisham,
2007).
Bu çerçeve, müdahalenin potansiyel etkisine tesir eden kilit kavramsal faktörlerin
(örneğin çevresel, kültürel, normatif ve tarihsel faktörler) etkisini kabul etmektedir.
Şekil 10.1’deki değerlendirme çerçevesi; kaynak ve girdiler, strateji ve eylemler
ile çocukluk çağı obezitesinin önlenmesi için önemli olan çeşitli sonuçları temsil
etmektedir. IOM obezite değerlendirme çerçevesi, sonuçları değişimin doğasına

Programlar
Politikalar
Sürveyans ve izleme
Araştırma
Eğitim
Ortaklıklar
Koalisyonlar
Koordinasyon
İşbirliği
İletişim
Pazarlama ve tanıtım
Ürün geliştirme
Yeni teknoloji

Stratejiler ve
Eylemler

Çevresel
sonuçlar

Yapısal,
kurumsal
ve sistemik
sonuçlar
Davranışsal
sonuçlar:
• Beslenme
• Fiziksel
aktivite

Bilişsel
ve sosyal
sonuçlar

Sonuçlar

• Obezite ile ilişkili
mortalitenin
azalması

• Obezite
prevelansının
azalması

• Nüfusta BKİ
düzeyinin
azalması

Sağlık sonuçları:

Politikaların ve Müdahalelerin Değerlendirmesini Etkileyen Kesişen Faktörler
Yaş, toplumsal cinsiyet, sosyoekonomik statü, ırk ve etnik köken, kültür, göçmenlik statüsü ve kültürel uyum, biyodavranışsal ve gen-çevre etkileşimleri, psikososyal faktörler ile sosyal, siyasi ve tarihsel bağlamlar

Yeterli finansman
ve kapasite
geliştirme

Liderlik
Stratejik planlama
Siyasi taahhüt

Kaynaklar ve
Giriş

Kaynak: Koplan, Liverman, Kraak, & Wisham, 2007, sf. 43.

Hükümet
Endüstri
Toplum
Okul
Ev

Sektörler

ŞEKİL 10.1 Tıp Enstitüsünün Obezite Değerlendirme Çerçevesi
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göre kategorilere ayırmaktadır: (1) yapısal, kurumsal ve sistematik sonuçlar; (2)
çevresel sonuçlar; (3) nüfus düzeyinde veya bireysel düzeyde bilişsel ve sosyal
sonuçlar; (4) davranışsal sonuçlar (örneğin, beslenme veya fiziksel aktivite
davranışları); ve (5) sağlık sonuçları (Koplan, Liverman, Kraak, & Wisham, 2007).
Süreç, etki veya sonuç değerlendirmesinin yürütülüp yürütülmediği; programın
müdahale stratejileri ve eylemlerine, değerlendirme kaynakları ve uzmanlığın
varlığına (örneğin veri toplama ve analiz için) ve paydaşların ihtiyaçlarına bağlıdır.
(Koplan, Liverman, Kraak, & Wisham, 2007). Çerçevenin bir parçası olmamasına
rağmen programın zaman çizelgesi, değerlendirmenin derinliğini etkileyebileceğinden
oldukça önemlidir. Örneğin, kısa vadeli programlar fiziksel aktivite davranışlarındaki
artışı ölçerken orta vadeli müdahaleler, okullarda öğle yemeklerinde sağlıklı
gıdaların sunulması gibi çevresel değişiklikleri ölçmekte ve uzun vadeli müdahaleler
ise sağlıklı gıda ve egzersizi teşvik eden bir programa katılan çocukların BKİ’sinde
azalma gibi biyolojik değişiklikleri ölçebilmektedir.
Bu çerçeve, gıda ve fiziksel aktivite çevrelerini etkilemek için tasarlanan politika
ve toplum müdahalelerini değerlendirmeye odaklanmaktadır. Çerçeve, kararların
verildiği sosyal bağlamlar ile politika ve toplum eyleminin (örneğin, öngörülen sağlık
ve ekonomik etkiler, uygunluk (fizibilite), kabul edilebilirlik ve halkın talepleri) çoklu
belirleyicilerini açıkça dikkate alan bir sistem yaklaşımı ile yönlendirilmektedir.
Obeziteyi önlemeye odaklanırken bu çerçeve karmaşık, çok faktörlü halk sağlığı
sorunlarını (örneğin şiddet, HIV/AIDS ve tütün kontrolü) değerlendirme ve bilimsel
kanıtları kullanmada daha genel değerlendirme çalışmalarına rehberlik edebilir.

DEĞERLENDİRME DİZAYNLARI
Değerlendirici, kullanılacak değerlendirme çeşidini ve çerçeveyi bildiğinde, dikkatini
değerlendirme dizaynına odaklayabilmektedir. Değerlendirme dizaynının seçilmesi
iki temel görevden oluşmaktadır (Dignan & Carr, 1995).
Değerlendirme dizaynının seçilmesinde ilk görev, nitel yöntemlerin mi nicel
yöntemlerin mi yoksa bunların ikisinin birden mi kullanılacağına karar verilmesidir.
Önemli değişkenlerin, kaynakların ve kısıtlamaların belirlenmesi için programın
amaç ve hedefleri ile programın gelişme düzeyi gözden geçirilmektedir. Bunun
ardından, değerlendirme sonuçlarının nasıl kullanılacağı (örneğin, ilk uygulamaya
yardımcı olmak veya programın bilimsel geçerliliğine katkıda bulunmak için) da
dahil olmak üzere değerlendirmenin ihtiyaç ve beklentileri incelenmektedir. Eğer
gözden geçirilen nokta; program katılımcılarının motivasyonu, vaka çalışmaları,
engeller ile katılımcıların, paydaşların ve çalışanların diğer tanımlayıcı bilgilerini
anlamayı sağlayan bir programla ilgili tanımlamalara ve açıklamalara gereksinime

272

SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMINI DEĞERLENDİRME VE İYİLEŞTİRME

doğru giderse; nitel yöntemler seçilebilmektedir. İncelemelerde; sayılar, oranlar,
skorlar veya sınıflamalar (örneğin, beslenme bilgisi test skorları, BKİ ölçümleri veya
akciğer hastalıklarıyla ilgili mortalite oranları) gibi rakamsal verilere gereksinim söz
konusu ise, nicel yöntemler uygun olacaktır. Nitel ve nicel yöntemleri her yöntemin
güçlü yönlerinden faydalanmak için birleştirmek (karma yöntemler kullanmak)
de oldukça sık kullanılan ve avantajlı bir yöntemdir. Yönteme karar verildiğinde,
değişkenlerin nasıl ölçüleceği (örneğin araçlarla, görüşmelerle veya gözlemlerle)
ve verilerle bulguların nasıl analiz edileceği ve raporlanacağı ile ilgili kararlar da
verilebilmektedir.
Değerlendirme dizaynının seçilmesinde ikinci görev, değerlendirmenin
tamamlanmasını sağlayacak bir dizayn ile değerlendirmenin ihtiyaçlarına uygun bazı
kilit soruları cevaplamaktır (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 1999; Dignan
& Carr, 1995). Bu sorular, aşağıdakileri kapsamaktadır:
1.

Değerlendirmeyi yapmak için ne kadar zamanınız var?

2.

Değerlendirme ile ilgili bilgileri en iyi ne zaman toplayabilirsiniz –
program başlamadan önce mi, uygulama esnasında mı yoksa program
bittikten sonra mı?

3.

Değerlendirmeye kaç kişi (program katılımcıları, paydaşlar, personel)
katılacak?

4.

Veri analiz becerileriniz veya istatistik danışmanlarına erişiminiz var mı?

5.

Bulgularınızı diğer nüfuslara genellemek önemli mi?

6.

Paydaşlar, geçerlilik ve güvenilirlik konularıyla ilgili mi?

7.

Katılımcıları deney ve kontrol grubuna randomize etme becerisine sahip
misiniz?

8.

Bir karşılaştırma grubuna erişiminiz var mı?

Değerlendirme dizaynını seçmede bir diğer husus, değerlendirme bulguları
için gerekli olan güven düzeyidir. Yukarıdaki listedeki 5, 6, 7 ve 8. sorular,
değerlendirmenin bilimsel geçerliliğine veya güven düzeyine işaret etmektedir.
Geçerlilik dikkate alındığında, değerlendirmeyi tasarlarken üç temel yaklaşımı
düşünmemiz gerekmektedir (Tablo 10.2) (Cook & Campbell, 1979). Deneysel
tasarım, altın standart olarak kabul edilmektedir; bu tür değerlendirmede katılımcılar
rastgele seçilerek, müdahalenin uygulanacağı deney grubuna (tedavi ya da müdahale
grubu olarak da bilinir) ya da aynı demografik özelliklere veya başka özelliklere
sahip olan (örneğin yaş, toplumsal cinsiyet, ırk, alkol tüketim davranışı) ancak
sağlığı geliştirme müdahalesinin uygulanmayacağı kontrol grubuna girmektedir. Her
iki durumda da istenilen değişikliğin oluşup oluşmadığını görmek için katılımcılara
müdahaleden önce (ön test) ve müdahaleden sonra (son test) anket uygulanmaktadır.

Dizayn Örneği

T1 = ön test süresi;

T2 = son test süresi.

Küçük yaştakilere yasadışı yollardan tütün satışını
engellemek amacıyla California’da eyalet çapında
uygulanan programda, market satıcılarından tütün
almaya çalışan on beş ve on altı yaşından küçükler
gözlenerek bunlara tütün satan satıcıların yüzdesi
hesaplanmıştır. Bu temel gözlemden sonra,
eğitim müdahalesi yapılmış ve bunu takiben
yaklaşık dokuz ay sonra de takip gözlemi
gerçekleştirilmiştir (California Halk Sağlığı Birimi,
2007).

Bir programda, risk algılarını arttırmak ve böylece
üniversite öğrencileri arasında alkol ve diğer
uyuşturucuların kullanımını azaltmak amacıyla, planlı
davranış teorisini kullanmıştır. Program; müdahale
kampüsündeki ve aynı dönemde önleme
çabalarını uygulamayan benzer bir kontrol
kampüsündeki tüm öğrencilere, tekrarlanan
isimsiz rastgele örneklem anketleri yapılarak
değerlendirilmiştir. Ancak, kampüsler müdahale
ve kontrol grubu olarak rastgele belirlenmemiştir
(Miller, Toscova, Miller, & Sanchez, 2000).

Bir lisede rastgele seçilmiş 2.411 lise öğrencisi
arasında kondom kullanımını arttırarak cinsel yolla
bulaşan hastalıkları ve istenmeyen gebelikleri
önlemek için sosyal bilişsel teori, sosyal ağ ve sosyal
destek teorilerine dayanan okul temelli cinsel eğitim
müdahalesi geliştirilmiştir (Kvalem, Sundet, Rivø,
Eilertsen, & Bakketeig, 1996).

O = ölçüm (örneğin araştırma anketleri, anket); I = müdahale (örneğin eğitim, tedavi);

Zaman içinde çoklu ölçüm yaparak
güçlendirilebilir

Belirleyici gücü yok.

Sonuçların diğer grup veya durumlara
genellenmesinin zorluğu

Deney grubunun demografik
değişkenleri, kontrol grubu-nunkiyle
aynı olmayabilir.

Etik meseleler (programdan kimler
fayda sağlıyor, kimler sağlamıyor)

Yeterli katılımcı bulmada zorluk

Genellikle pahalı

Belirleyici (prediktif) gücü olabilir

Etkililiğe dair kanıt sunabilir

Dizaynla İlgili Etmenler

DEĞERLENDİRME DİZAYNLARI

Not:

Karşılaştırma grubu yok

Deney öncesi:
Rastgele ve kontrol grubu
yok:
Deney grubu
OT1 I OT2

Karşılaştırma grubu
OT1 OT2

Yarı deneysel:
Kontrol grubu ile rastgele
seçim yapılmamış
Deney grubu
OT1 I OT2

Kontrol grubu
OT1 OT2

Deneysel dizayn:
Rastgele seçim
Deney grubu
OT1 I OT2

Dizayn Türü

TABLO 10.2 Deneysel Dizayn Seçenekleri
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Yarı deneysel dizaynın yapısı, deneysel dizaynın yapısıyla aynıdır ancak katılımcılar
rastgele seçilmemektedir. Ön deneysel dizaynda ise randomizasyon ya da karşılaştırma
grubu yoktur. Bu farklı değerlendirme dizaynları, programın etkinliği ve başarısı ile
ilgili farklı güven düzeyleri sunmaktadır.

VERİ TOPLAMA VE ANALİZİ
Değerlendirme çeşidi, çerçevesi ve dizaynı ile ilgili karar verildikten sonra
değerlendiricinin odağı, istenen bilginin (veri) toplanması olmaktadır. Değerlendirme
esnasında toplanan veriler program süreçleri, ivedi etkisi ve nihai sonuçlarla ilgili
soruları yanıtlamak için kullanılmaktadır. Veri toplama, değerlendirmenin genel
sorularını yanıtlamak ve verileri anlamlandırmak için toplama, yönetme, düzenleme,
analiz etme, sentezleme ve özetleme süreçlerini içermektedir. Veri toplamak için
araçlar, gözlemler, görüşmeler ve odak grupları gibi değerlendirme yöntemleri
kullanılmaktadır. Sağlığı geliştirme programlarındaki en etkin değerlendirmeler,
doğrulanan ve güvenilir yöntemleri kullananlardır. Kanıta Dayalı Programlar
ve Uygulamalar Ulusal Kayıt Sistemi (http://www.nrepp.samhsa.gov) ve Ulusal
Kanser Enstitüsü’nün Araştırmayla Test Edilmiş Müdahale Programlarında (http://
rtips.cancer.gov/rtips/index. do) listelenen programların tümü bu tür yöntemleri
kullanmaktadır (bakınız Beşinci Bölüm, Şekil 5.1 ve 5.2). Ancak, tablo 10.3’te
gösterildiği gibi hangi veri toplama yönteminin kullanılacağı ile ilgili karar, neyin
ölçüleceğine bağlıdır. Neyin ölçüleceği de değerlendirme sorularına bağlıdır. Bir kez
bunları bildikten sonra, belirli araçlar veya odak gruplarının soruları seçilebilir.

DEĞERLENDİRME RAPORLARI
Değerlendirmenin sonucunu rapor etmek için genellikle değerlendirme raporu
kullanmaktadır. Raporlar farklı türde olabilir; ancak önemli olan paydaşlara
zamanında kullanıcı dostu bilgilerin verilmesidir. Biçimlendirici değerlendirme
veya süreç değerlendirmenin zamanlaması önemlidir; personel programı uygulamak
için çalışırken paydaşlara yararlı bilgilerin verilmesi için hızlı geribildirim ihtiyacı
vardır. Genelde, özetleyici değerlendirme veya sonuç değerlendirmesi, program
yılının sonunda yazılarak sunulmaktadır. Bazı durumlarda, yıl ortasında veya başka
bir dönemde program durum raporuna ihtiyaç duyulabilmektedir. Her durumda,
değerlendirmeye katılan değerlendiriciler ve program yöneticileri paydaşların
raporlama gereksinimlerini göz önünde tutmaları gerekmektedir.
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TABLO 10.3

Ölçülen
Nedir
Farkındalık

Bilgi

Tutum

Davranış

Beceriler

Ölçülen Değişiklikler ve Beslenme ile ilgili Veri Toplama
Yöntemlerine Örnekler
Nicel Veri

Nitel Veri

Sağlıklı yeme ile ilgili kamu
hizmeti duyurularının
farkındalığını ölçmek için yazılı
araçlar (evet-hayır şeklinde)

Sağlıklı yeme kampanyasındaki
farkındalığı ölçmek için yerel
süpermarketlerde görüşmeler (durdurup
anket yapma)

Sağlıklı beslenme sosyal
pazarlama kampanyasının
farkındalığını ölçmek için telefon
anketi

Beslenmeyle ilişkili sosyal pazarlama
kampanyasının farkındalığını ölçmek için
odak grupları

Beslenme eğitimi seminerinden
edinilen bilgiyi ölçmek için yazılı
veya sözlü bilgi anketi (Likert
skalasında ön test ve son test
veya çoktan seçmeli)

Sebze ve meyvelerin besin değeri ile ilgili
bilgiyi ölçmek için görüşmeler

Çocukların belirli meyve ve
sebze tercih ve tutumlarını ölmek
için yazılı araç (Likert skalasında
ön test ve son test veya değer
skalası)

Küçük çocuklu annelerle çocuklarını
taze meyve ve sebzelerle beslemelerine
yönelik tutumları belirlemek için görüşme

Sağlıklı yeme davranışlarının
sıklığını ve çeşitlerini ölçmek
için ölçekli yanıtların olduğu
bir aracın kullanıldığı öz
değerlendirme raporları

Beslenme davranışları ile ilgili bilgi almak
için bireylerle görüşmeler

Tüketilen farklı gıda türlerini
saymak için çocukların kafeterya
ortamında gözlenmesi

Yeme davranışları ile ilgili bilgi toplamak
için çocukların kafeterya ortamında
gözlenmesi

Beslenme eğitimi programındaki
çocukların ne ölçüde başarıyla
meyve sebze hazırlayıp
pişirdiğini ölçme

Belirli sebze ve meyvelerin besin değeri
ile ilgili bilgilerini ölçmek için bilgi toplama
amacıyla çocukların da yer aldığı odak
grupları

Belirli sebze ve meyvelere yönelik
tutumlarını belirlemek için onları içeren
odak grupları

Gençlerin alışılagelmemiş yeme
davranışlarını tartışmak üzere gençleri
kapsayan odak grupları

Beslenme eğitimi programındaki
kişilerin meyve ve sebzelerin olduğu
tarifleri hazırlarken gözlenmesine dayalı
yorumlar
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TABLO 10.3

Ölçülen
Nedir

Ölçülen Değişiklikler ve Beslenme ile ilgili Veri Toplama
Yöntemlerine Örnekler (Devamı)
Nicel Veri

Nitel Veri

Politika
değişiklikleri

Okul bölgesi okul
kafeteryalarında salata barların
olmasını gerektiren bir politika
uygulamadan önce ve sonra
sebze tüketen çocukların
sayısının ölçülmesi

Salata barlarla ilgili politikanın
çıkmasıyla, salata barı olan okullardaki
öğrenciler ile görüşerek salata barlarda
neyi sevdikleri ve sevmediklerinin
öğrenilmesi

Örgütsel
değişiklikler

Gıda için gıda bankasına giden
kişi sayısı ve demografik bilgileri
kaydetmekle birlikte nasıl
besleyici yemek hazırlanacağı
ve gıda pulu programına nasıl
erişim sağlanacağı ile ilgili bilgi
alma

Gıda bankasının yeni beslenme eğitimi
ve gıda pulu dağıtma faaliyetinin
müşteriler üzerinde olumlu etkisi olup
olmadığını ölçmek için gıda bankası
personeli ile görüşmeler

Çevresel
değişiklikler

İlçedeki pazarların büyüklüğü,
üretim çeşitleri ve ürünlerin
maliyetini belgelemek için anket
yapılması

Pazarla ilgili memnuniyet düzeylerini
belirlemek için yeni pazara giren
kişilerin gözlenmesi ve onlarla
görüşmeler

Sağlık
durumu

Kalp hastalığı durumunu ölçmek
için tıbbi testler ve taramalar

Genel sağlık durumlarına katkıda
bulunan faktörleri belirlemek ve fikirlerini
almak için hastalarla görüşmeler

Kalp hastalığı riskini ölçmek için
sağlık risk değerlemeleri
Yaşam
Kalitesi

Yaklaşık ölçümler (temiz gıda,
temiz su ve organik ürünlerin
varlığı)

Toplumdaki genel beslenme kalitesi
ile ilgili insanların fikirlerini almak için
görüşmeler

Değerlendirme raporunun temel kısımları şu şekildedir:
•

Kapak sayfası. Kapak sayfasında en azından değerlendirmenin
başlığı, raporun hazırlandığı tarih ve yazar(lar) yer alacaktır. İdeal
olanı, okurun kapak sayfasına göz gezdirdiğinde, değerlendirmenin odak
noktası ve zamanlaması ile ilgili fikir sahibi olabilmesidir. Değerlendirmenin
konusunu açıklamak ve ilgi çekmek için değerlendirme fotoğrafları veya
örgütsel logolar kapak sayfasında kullanılır. İletişim bilgisi veya fon sağlayıcı
ile ilgili bilgiler de kapakta yer alabilir.

•

Yönetici özeti. İsminden de anlaşıldığı gibi bu kısımda, fazla zamanı olmayan

ve kısaca ana konulara hızlıca bakmak isteyen “yöneticiler” için değerlendirme
raporu özetlenmektedir. Bu durum, esasında birçok kişiye uymaktadır; iyi
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yazılmış bir yönetici özeti, en azından değerlendirmenin en temel bulgularını
öğrenen hedef kitlenin büyüklüğünü ciddi oranda arttırabilir. Yönetici özeti,
değerlendirmenin amacı, yaklaşımı, kilit bulguları veya tavsiyeleri somut
şekilde ele almalıdır.

•

Giriş ve değerlendirme soruları. Bu kısım, önemli bir arka

•

Yöntemler ve bulgular. Yöntemler kısmında değerlendirmenin nasıl
yapıldığı açıklanmaktadır. Genelde değerlendirme dizaynı ile ilgili en
önemli detaylar, kullanılan bilgi kaynakları, bu bilginin nasıl toplandığı
ve analiz edildiğidir. Örneğin bu bölümde, anketler veya derinlemesine
mülakat kılavuzları gibi veri toplama araçlarının nasıl oluşturulduğu,
anket katılımcılarının nasıl seçildiği veya örneklendiği ve kullanılan analiz
tekniklerini açıklayacaktır. Değerlendirme bulguları, özet kısmından ve analiz
edilen bilgilerin sunumundan oluşmaktadır.

•

Sonuçlar ve tavsiyeler. Bu kısımda, değerlendirme ile nelerin öğrenildiği
açıklanmaktadır. Orijinal değerlendirme sorularının cevapları verilmektedir.
Bu bölüm genelde, değerlendirmenin sonuç ve bulgularını etkileyebilecek
sınırlamaların kabulünü de içermektedir. Tavsiyeler, sonuçlardan dolayı
önerilen gelecekteki eylemlerdir ve bu kısım, değerlendirmenin hedef kitlesine
göre hazırlanmaktadır. Geleneksel program değerlendirme paradigmasında,
tavsiyeler genelde dış değerlendiriciler tarafından hazırlanarak program
uygulayıcılarına yönelik “uzman” tavsiyeler olarak sunulmaktadır. Ancak,
daha katılımcı değerlendirme yaklaşımlarında, çeşitli program paydaşları
ve programın doğrudan katılımcıları, sonuçlar temelinde tavsiyelerin
geliştirilmesine de katılmaktadır.

plan bilgisi sunarak genel olarak raporun çerçevesini çizmektedir. Giriş
kısmında, değerlendirmenin neden, kim tarafından ve kimin için üstlenildiği
açıklanmalıdır. Ayrıca, değerlendirmenin yanıt bulmak için tasarlandığı belirli
soruların da net olarak belirtilmesi gerekmektedir. Etkili bir değerlendirme
yöntemi veya yaklaşımı, her zaman yanıtlamaya çalıştığı sorudan (veya sorular)
yola çıkmaktadır. İyi tanımlanmış ve zorlayıcı sorular, iyi bir değerlendirme
raporu için esastır. Giriş kısmında aynı zamanda, değerlendirilen program ya
da müdahalenin açıklaması yer almaktadır.

Değerlendirme raporları, raporun hedef kitlesi ve raporun nasıl kullanılacağı
temelinde farklı şekil ve formlarda olabilmektedir. Amaç,göz atıldığında ya da ele
alındığında bir oturuşta okunabilecek kadar kısa ve okurun bakmak için zamanını
harcamayı isteyebileceği kadar cazip bir yayın hazırlamaktır. Rapor “okunacaklar”
yığınına atılırsa ciddi olarak dikkate alınma fırsatı kaçabilir. Genelde, değerlendirmeye
dair genel bilgiler ve anlamlı bulguları içeren bir ya da iki sayfadan oluşan
değerlendirmenin önemli noktalarını hazırlamak yararlı olacaktır. (Değerlendirmedeki
önemli noktalar için Bakınız Örnek 10.1). Her zaman değerlendirme bulgularının
nasıl kullanılacağını düşünün. Değerlendirmenin hangi soruları yanıtladığını sorun.
Bu yanıtların hem kısa değerlendirmenin önemli noktalarında hem de değerlendirme
raporunun tümünde açıkça belirtilmesini sağlayın.
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Örnek 10.1
Yüksek Riskli Alkol Kullanımını Azaltmak için Toplum Müdahalesi
Araştırmalarına Yönelik Değerlendirmenin Önemli Noktaları
Yüksek Riskli Alkol Kullanımını Azaltmak için Toplum Müdahalesi
araştırmaları (RHRD), her yaştan insanın alkol kullanma alışkanlıklarını

değiştirmek – örneğin alkollü araç kullanma, küçük yaşta alkol kullanımı, akut (çok
miktarda) alkol tüketimi ve ilgili sorunlar - için geliştirilen çok bileşenli toplum tabanlı
bir programdır.Programın amacı; alkolle ilişkili çeşitli kazaları, şiddeti ve bunun
sonucundaki yaralanmaları azaltmak için toplumlara yardım etmektir.
Program, aşağıdaki çeşitli çevresel müdahaleleri kullanmaktadır:
•
•
•
•
•

Toplum farkındalığı
Sorumluluk bilinciyle alkol servisi (RBS)
Küçük yaştakilerin alkole erişimini engelleme
Kanun uygulama
Toplumu harekete geçirme

Hedef Nüfus

Kuzey ve güney California ve Güney Carolina’daki altı müdahale ve
karşılaştırma toplumunda yaklaşık 100.000 kişi vardır. Toplumlar ırk ve
etnik köken bakımından çeşitlilik göstermektedir ve şehir merkezi, banliyö
ve kırsal alandan karma katılım sağlanmıştır.
Faydalar
Program, aşağıdakileri beraberinde getirmektedir:
• Alkolle ilişkili kasıtlı ve kasıtsız yaralanmalarda (örneğin araba ve ev kazaları,
saldırılar) azalmalar
• Toplum üyelerinin ve kilit politika yapıcıların harekete geçmesi
• Alkollü araç kullanımına dair yasaların daha sıkı uygulanması
• Gençlerin resmi ve gayri resmi yollardan alkole erişiminin azaltılması
• Sorumluluk bilinciyle alkol servisi ve satış politikaları
Nasıl İşe Yarıyor
RHRD programının başarılı olması için, uygulayan kuruluşun öncelikle hangi
program bileşenlerinin toplum için istenilen sonuçları en iyi şekilde sağlayacağını
belirlemesi gerekmektedir. RHRD programı beş korunma ve sağlığı geliştirme
bileşenini kullanmaktadır:
• Alkole erişim: Alkol satılan yerlerin (örneğin barlar, içki dükkanları) yoğunluğunu
kontrol ederek alkole erişimi kısıtlamaya yönelik bölgelere ayırma ve belediye
yönetmeliklerini kullanma konusunda toplumlara destek sağlama
• Sorumluluk bilinciyle alkol servisi: Zehirlenme ve alkol aldıktan sonra araç
kullanımını azaltmak için politika ve prosedür geliştirmede alkol servisi yapan
kişilere ve perakendecilere destek sağlama
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• Alkollü araç kullanmanın riski : Kanunun daha sıkı uygulanması ve alkol
kontrol noktalarının arttırılmasıyla, alkollü araç kullananların gerçek ve
algılanan yakalanma riskini arttırma
• Küçük yaşta alkole erişim: Küçük yaştakilere alkol satışını yasaklayan kanunları
daha sıkı uygulayarak ve alkol perakendecileri ile bu şekilde alkol satanları,
küçük yaştakilere alkol satmama konusunda eğiterek gençlerin alkole erişimini
azaltma
• Toplumu harekete geçirme: Önceki dört korunma bileşeninin müdahalelerini
uygulamak ve desteklemek amacıyla gerekli koalisyonları kurmak için
toplumlara araçlar sağlama
Değerlendirme Tasarımı
Proje değerlendirmesi, üç müdahale topluluğu arasında uzunlamasına, çoklu
zaman serisi tasarımını kullanmıştır. Eşleştirilen karşılaştırma toplumları, tedavi
almayan kontroller olarak kabul edilmiştir. Bu tasarımda proje müdahalelerinin
etkileri; sonuçların, eşleşen toplumlarla karşılaştırılmasıyla belirlenebilir.
Veri kaynakları, aşağıdakileri içermektedir:
• Alkol kullanma ile alkollü araç kullanmada öz bildirim ölçeklerini içeren toplum
telefon anketi
• Trafik kazası kayıtları
• Acil serviste anketler
• Alkolle ilişkili konuların yerel gazetelerde yer alması
• Hafta sonları akşam vaktinde yol kenarında anket yapılması
Sonuçlar
• Karşılaştırma toplumlarına kıyasla müdahale toplumlarının kandaki alkol seviyesi
“yasal sınırların üstünde” araç kullanma öz bildiriminde %51 oranında düşüş
• Alkol tüketilen etkinliklerde bildirilen tüketim oranında %6 düşüş
• “Çok fazla içtim” diye belirtenlerin oranda %49 düşüş
• Gece yaralanmalı kazalarda %10 oranında düşüş
• Sürücünün alkollü olduğu kazalarda %6 oranında düşüş
• Acil servislerde saldırıdan kaynaklanan yaralanmalarda %43 oranında düşüş
• Hastaneye yatışla sonlanan saldırı sebepli yaralanmalarda %2 oranında düşüş
Kanıtlanmış Sonuçlar
•
•
•
•
•

Gençlere alkol satışında azalma
Alkollü araç kullanımını yasaklayan kanunların daha sıkı uygulanması
RBS politikalarının uygulanması ve güçlendirilmesi
Alkol satan işletmelerin yoğunluğunu sınırlayan politikaların kabulü
Alkolle ilişkili konuların yerel medyada daha fazla yer bulması
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Değerlendirme raporu en iyi şekilde; hedef nüfusun sağlık sorunlarını ele almaya
yardımcı olmak için program personeli, katılımcılar ve paydaşları bir araya getirmek
amacıyla kullanılmaktadır. Soruları, değerlendirmede yanıtlanan birey grupları ile
ilgili stratejik düşünün. Rapor hazırlanırken, bu bireyleri ve grupları rapor yazma
sürecine dahil edin. Örneğin, veri sunma formatıyla ilgili küçük detaylar (örneğin,
grafikler, pasta grafiği veya tablolar) kişilerin değerlendirme bulgularını nasıl
algıladığını ve kiminle paylaşacağını kavramasına yardımcı olacak alanlardan biridir.
Değerlendirme raporunu alan grupların çıkarlarına uygun farklı formatlarda (örneğin
bir ya da iki sayfalık önemli noktalar, tek sayfalık yönetici özeti, raporun tümü,
internet yayını) raporlar hazırlayın.
Değerlendiriciler, değerlendirme raporunu yaymak için web sitelerini veya diğer
medya araçlarını (örneğin, radyon, televizyon, internet yayını veya YouTube videoları)
düşünmek isteyebilir. Web sitelerinin geniş bir yayım ve erişim kolaylığı vardır; ancak
rapora erişmek isteyen ilgili grupların tümü için bilgisayara erişim (ve teknik destek)
gerekmektedir. Son olarak, raporun programın genel iletişim planına nasıl uyduğunu
(bakınız Sekizinci Bölüm) düşünün. Değerlendirme raporunun mesajını geliştirme
ve ön teste tabi tutma sürecinin programı geliştirmek için kullanılacak değerlendirme
bulgularını ve tavsiyelerini ne denli pekiştireceğini dikkate alın. Raporu; program
personeline, paydaşlara ve katılımcılara tutarlı ve etkili sağlık iletişimini sağlamaya
yönelik genel iletişim planının bir parçası olarak düşünün.

DEĞERLENDİRME VE PROGRAM DİZAYNI
Bu bölümde daha önce bahsettiğimiz gibi, sağlığı geliştirme programının
planlanmasında ve geliştirilmesinde değerlendirme, genelde program geliştirmenin
son aşaması olarak, program bittikten hemen sonra yapılan bir şey olarak
görülmektedir. Bu duruma bazen doğrusal değerlendirme modeli denmektedir.
Ancak değerlendirmenin yalnızca program bittikten sonra gerçekleştiğini düşünmek
bir hatadır. Esasen değerlendirme, program planlamasının bir parçası olmalıdır ve
planlama da değerlendirmenin bir parçası olmalıdır. İdeal olanı program personelinin,
sağlığı geliştirme programını geliştirilmesine ve şekillendirmesine yardımcı olacak
sürekli bilgi geribildirim döngüsü sağlamak için, değerlendirmenin sağlığı geliştirme
programının başında başlaması ve uygulama ile paralel olarak yürütülmesidir. Bu
geribildirim döngüsü, dairesel değerlendirme modelini belirlemektedir. Değerlendirme
geribildirim döngüsü (Şekil 10.2) bilgi sağlar, sonrasında diyalog ve yansıtma yoluyla
karar verme ve planlamaya katılır, bu da eyleme dönüşür. Ardından eylem planı yeni
bir bilgi döngüsü ve geribildirimi başlatmaktadır. İhtiyaç değerlendirmesi (Dördüncü
Bölümde ele alınan) ve program değerlendirme (bu bölümde ele alınmaktadır)
arasındaki terminoloji ve süreçlerdeki benzerlikler dairesel değerlendirme modeli
ile tutarlıdır. Ayrıca, ihtiyaç değerlendirmesi ile değerlendirme arasındaki bağlantıyı
da göstermektedir – yani programda değerlendirilen konu, ihtiyaç değerlendirmesi
sonucu ortaya çıkan önceliklerin bir ürünüdür ve değerlendirme de bu önceliklerin
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ne kadar etkili uygulandığını ve ele alındığını değerlendirmektedir. Bir başka deyişle
program değerlendirme, katılımcıların hangi ihtiyaçlarının program tarafından
karşılandığı ve hangilerinin halen üzerinde durulması gerektiğini değerlendirmektedir.
Böylece program değerlendirme, bir nevi ihtiyaç değerlendirmesidir.

ŞEKİL 10.2

Dairesel Değerlendirme Modelinde Program Değerlendirme
Geribildirim Döngüsü
Bilgi girdisi

Diyalog

Eylem

Değerlendirme

Karar
verme ve
planlama

Yansıtma

Sağlığı geliştirme programı, sağlıkta eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya çalıştıkça
dairesel değerlendirme modelinin önemi artmıştır. Örneğin, karma yöntemlerin
kullanıldığı bir süreç değerlendirme (katılımcıların programla ilgili memnuniyetini
öğrenmek ve programın lojistiği ile ilgili geribildirim almak için katılımcı verileri ve
kısa telefon konuşmaları) program personeline, paydaşlara ve katılımcılara programın
katılımcılar ile ne kadar iyi eşleştiğine dair hızlı bir geri bildirim sağlayabilir. Süreç
değerlendirme, programın kültürel yetkinliğini sağlamak için personelin ayarlamalar
yapmasına yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda program katılımcılarının meselelerini
yansıtabilmek için program değerlendirmenin de kültürel olarak yetkin olmasını
gerektirir (bakınız İkinci Bölüm).
Programın yaşam döngüsü süresince değerlendirmenin nasıl kullanıldığını
anlamanın yollarından biri, değerlendirmenin rolünü Üçüncü Bölümde ele alınan
(Şekil 3.2) PRECEDE-PROCEED model içinde incelemektir (Green & Kreuter,
2005). Tablo 10.4’te gösterildiği üzere model, ilk beş PRECEDE aşamasında
biçimlendirici değerlendirme ile başlayarak PROCEED aşamasında kişiler ve
ortamlarındaki değişiklikleri ölçmek ve belgelemek için süreç, etki ve sonuç
değerlendirmesini kullanmaktadır (Aşama 6–8).

Aşama 2: Epidemiyolojik değerlendirme
Literatürü inceleme veya yaşam kalitesini etkileyen
genetik, davranışsal ve çevresel faktörler dahil
olmak üzere sağlık göstergelerini değerlendirme ve
belgelendirme.
Aşama 3: Eğitim ve ekolojik değerlendirme

Genetik

Davranış

Literatürü inceleme veya sonrasında sağlığı
etkileyecek davranışları etkileyen bilişsel ve sosyal
etkileri değerlendirme ve belgelendirme.
Aşama 4a: Müdahalenin uyumlaştırılması
Aşama 4b: İdari ve politika değerlendirmesi
Literatürü inceleme veya eğitimsel ve çevresel
faktörleri etkileyebilen ve programın uygulanışını
şekillendiren idari kaynakları, düzenlemeleri ve
politikaları değerlendirme ve belgelendirme.
Aşama 5: Uygulama
Program kaynaklarını kullanarak faaliyetleri uygulama,
politika ve örgütsel değişimleri uygulama ile program
müdahalelerini koordine etme.

Sağlık programı

Eğitim stratejileri

Politika

Programın
uygulanması

Organizasyon

Yasal Düzenleme

Pekiştirici faktörler

Kolaylaştırıcı faktörler

Yatkınlık faktörleri

Çevre

Aşama 2: Epidemiyolojik değerlendirme
Literatürü inceleme veya morbidite, mortalite, engellilik
ve risk faktörleri dahil olmak üzere sağlık koşullarını
değerlendirme ve belgelendirme.

Literatürü inceleme veya yaşam kalitesini tanımlayan
duygular, ihtiyaçlar, endişeler, değerler ve toplum
kapasitesini değerlendirme ve belgelendirme.

Aşama 1: Sosyal değerlendirme

Aşamalar 1–5: Biçimlendirici Değerlendirme

Sağlık koşulları

Yaşam kalitesi

Değerlendirilecek
koşullar

Aşama 6: Süreç değerlendirme
Program kapasitesini, müdahaleyi oluşturan
faaliyetleri ve müdahalenin süreçlerine
uygulayıcıların ve katılımcıların yanıtlarını
belgelendirme ve ölçme.

Program kapasitesini ele alan süreç hedeflerini,
müdahaleyi oluşturan faaliyetler ve stratejiler
ile müdahalenin süreçlerine uygulayıcıların ve
katılımcıların yanıtlarını belgelendirme ve ölçme.

Aşama 7: Etki değerlendirmesi
Sağlıklı davranışları ve çevreleri geliştiren,
kolaylaştırıcı, pekiştirici ve uygun ortamı hazırlayıcı
faktörleri yansıtan etki hedeflerindeki değişimleri
ölçme.
Aşama 6: Süreç değerlendirme

Aşama 7: Etki değerlendirmesi
Sağlık durumunu etkileyen davranış ve çevresel
değişiklikleri temsil eden epidemiyolojik ve sosyal
göstergeleri ölçme ve tanımlama.

Aşama 8: Sonuç değerlendirmesi
Sağlık koşullarındaki değişimleri temsil eden
epidemiyolojik göstergeleri ölçme ve tanımlama.

Aşama 8: Sonuç değerlendirmesi
Yaşam kalitesindeki değişimleri tanımlayan
faktörleri ölçme.

Aşama 6, 7 ve 8: Süreç, Etki ve Sonuç
Değerlendirmesi

TABLO 10.4 PRECEDE-PROCEED Modeli Değerlendirme Aşamaları
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DEĞERLENDİRMEYİ UYGULAMA
Değerlendirmenin temel noktaları arasında değerlendirici bulma ve onunla birlikte
çalışma, maliyetleri yönetme, zaman çerçevesi ve katılımcı hakları yönetme yer
alabilmektedir.
Değerlendirici bulma ve onunla birlikte çalışma
Program yöneticilerinin çoğunun, resmi bir değerlendirme için zamanı, personel
kaynağı veya isteği yoktur; bu yüzden finansman kuruluşlarının (örneğin, federal
ve eyalet kuruluşları ve vakıflar) program yöneticilerinden dış değerlendirici ile
çalışmalarını talep etmesi sık rastlanan bir durumdur. Finansman kuruluşunun, dış
değerlendiricinin (ve tarafsız) daha güçlü bir değerlendirme sağlayacağını düşünmesi
halinde bu tür bir talepte bulunulabilmektedir. Program değerlendiricisinin
seçilmesi önemli bir idari görevdir. İyi bir değerlendirici, zamanında program
bilgilerinin sadeleştirilmesini ve programın istenilen doğrultuda tutulmasını sağlar.
Ayrıca iyi bir değerlendirici, programın tecrübelerini ve etkililiğini doğru şekilde
belgelendirmektedir. Bu bilgiler, program paydaşları ve gelecekte finansman bulma
açısından faydalıdır.
İdeal olanı, sağlığı geliştirme programının yöneticisinin ve paydaşlarının,
değerlendirmenin hedeflerinin ne olması gerektiğine karar vermesidir. Ardından,
program değerlendiricisi, program personeline değerlendirme yöntemlerinin ne
olması gerektiği ve sonuçta ortaya çıkan verilerin nasıl analiz edilerek program
ve paydaşlara raporlanması gerektiğine karar vermelerinde yardımcı olacaktır.
Değerlendiricinin katılım düzeyi, finansal kaynaklara bağlı olarak değişiklik
gösterebilir; ancak değerlendiricinin en azından uygun değerlendirme dizaynı ve
yöntemlerinin belirlenmesi ve verilerin nasıl toplanabileceğine yönelik ücretli
tutulması gerekmektedir. Program, yöntemleri uygulamak için daha az maliyetli bir
kaynak bulabilir (örneğin, görüşmeleri yapmak veya anket sonuçlarını göndermek ve
analiz etmek gibi).
Dışarıdan herhangi bir yardım alınamaması halinde, program personeli ve
paydaşları, veri toplama yöntemlerini uygulayarak ve sonuçları kendileri analiz
ederek çok şey öğrenebilir. Ancak veri analizinin programın iyi bir program olmasını
sağlayacak kişilerce yapılması halinde – yani program yöneticileri kendilerini kontrol
ederlerse- programın güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili objektif bir değerlendirme
yapılamama riski vardır. Buradaki önemli husus, program yöneticilerini suçlamak
değil programlarla ilgili rapora objektif ve herkesin gözü önünde (en azından
kuruluş içinde) bakarken işin doğasından kaynaklanan güçlü taraf tutmaların farkına
varmaktır Bu sebeple, değerlendirmenin sonuçlarını saptamak ve incelemek için
mümkün ise program yöneticileri dışındaki kişileri kullanın.
Dış değerlendirici arama sürecindeki, ilk adım, potansiyel değerlendiricilere
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dağıtılabilecek şekilde değerlendirme ihtiyaçlarının açık bir şekilde tanımlanmasını
sağlamaktır. Bu tanımlama; genel olarak programın yeri, amacı, hizmet verdiği nüfus,
programın hedef ve birleşenlerinin kısa açıklaması (müdahale, politikalar, toplum
eylemi veya savunuculuk) ile değerlendirmeye yönelik fon sağlayıcının ihtiyaçlarını
içermelidir.
Değerlendiriciler,
üniversitelerden,
yüksekokullardan
ve
Amerikan
Değerlendirme Derneği ve onun eyalet ve bölge düzeyindeki ağlarından bulunabilir.
Ayrıca, W. K. Kellogg Vakfı, Robert Wood Johnson Vakfı, eyalet ve federal sağlık
ve beşeri hizmetler daireleri gibi bazı vakıf ve kurumlarda da değerlendiricilerin
listesi mevcuttur. Değerlendirici bulmak için bir diğer yol da benzer programlardaki
meslektaşların tavsiyelerinden yola çıkmaktır.
Değerlendirici, genelde program personeli olarak görülmemesine rağmen
program ekibinin önemli bir üyesi olarak görülmelidir. Değerlendiricinin sürece
katılım düzeyi, değerlendirme bütçesine ve değerlendirme üzerine çalışmak için
sözleşmeyle belirlenen süresine bağlıdır. Örneğin aşağıdaki listede, değerlendiricinin
tamamlayacağı çeşitli faaliyetler yer almaktadır. Bütçe ve sözleşme sürecinin bir
parçası olarak değerlendiricinin her faaliyet için ihtiyaç duyduğu süre belirlenecektir.
•

Program toplantılarına veya konferans görüşmelerine katılma.

•

Program personeli ve ilgili paydaşların değerlendirmeyi tasarlamalarına yardım
etme.

•

Program personeli ve kilit paydaşlarla birlikte veri toplama araçlarını geliştirme.

•

Veri toplama yöntemlerinin tasarlanmasına yardım etme ve uygulanışını izleme.

•

Veri girişi personel tarafından yapılsa bile veri tabanının gözetimi.

•

Verileri analiz etme veya bu iş için alt sözleşme yapma ve analizin gözetimini
sağlama.

•

Değerlendirme raporu yazma.

•

Bulguları paydaşlara sunma.

Değerlendirme Maliyetleri
Değerlendirme maliyeti, değerlendirilen programın karmaşıklığı, iç kaynaklar ve
uzmanlık ile orantılıdır. Tek bir sağlık eğitimi müdahalesi olan küçük programlarda,
dış değerlendiriciye yalnızca değerlendirmeyi tasarlamak ve proje personelinin
kendi yöneteceği ve analiz edeceği veri toplama araçlarını geliştirmek ve ön teste
tabi tutmak için ihtiyaç duyulabilir. Bu çalışma, birkaç bin dolara mal olabilir. Bu
yaklaşımın ortak varyasyonu, değerlendirici; değerlendirme tasarımı, araç geliştirme,
veri analizi ve rapor yazma işlerini yaparken; personelin de koşuşturmayı gerektiren
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faaliyetlerde (örneğin araçların yönetimi, gözlem ve görüşme yapma ve veri girme)
çalışmasıdır. Bu türden değerlendirmeler, programın büyüklüğü, süresi ve müdahale
yöntemlerine göre 10.000 $ ila 25.000 $ arasında değişmektedir. Örneğin, birden
çok sahaya gitmeyi ve çok sayıda kilit bilgi kaynağıyla görüşmeyi gerektiren bir
program değerlendirme; katılımcıların sınıf ortamında ön teste ve son teste tabi
tutulduğu uygulamadan daha pahalı olacaktır. Vakıflar Konseyi (2003) değerlendirme
maliyetleri arttıran çeşitli faktörleri belirtmektedir. Bunlar:
•

Kontrol grubuyla deneysel tasarım kullanma (böylece daha fazla veri toplama
ve analiz) anlamına gelen programa nedensel etki katma isteği

•

Belirli birey gruplarına odaklanmak yerine toplumların tamamına odaklanan
programlar

•

Tek bir sahalı programlar yerine birden fazla sahası olan programlar

•

Sorunlarda nispeten küçük azaltmalar yapmaya çalışan programlarda, etkinin
fark edilmesi daha zordur.

•

Uygun kayıtların veya yayınlanan istatistiklerin olmaması halinde birincil veri
toplama ihtiyacı

•

Bizzat kişilerden veri toplamayı gerektiren tasarımlar

•

Zaman içinde çoklu noktalarda veri toplamayı gerektiren tasarımlar

•

Oldukça teknik prosedürler ile toplanması gereken veri ihtiyacı

Değerlendirmeye Yönelik Zaman Çizelgesi
Değerlendirmenin amacı programı geliştirmeyse; değerlendirmenin, program
paydaşları programı geliştirmeye çalıştığı sürece devam etmesi gerekmektedir.
Sürekli program geliştirme, genelde değerlendirmenin belirtilen bir amacıdır ve eğer
amaç bu şekildeyse, bir şekilde değerlendirmenin program yürüdükçe devam etmesi
gerekmektedir.
Ancak program değerlendirmeleri, nadiren programın ömrü boyunca finanse
edilmektedir. Değerlendirme bazen programın yalnızca ilk iki veya üç yılı finanse
edilir ve genelde bu zaman çerçevesi yeteri kadar uzun değildir. Yeni bir programdan,
kısa vadeli sonuçların bazılarına ulaşmayı beklemenin gerçekçi olmaması gibi iki
veya üç yıl gibi kısa bir sürede uzun vadeli sonuçların beklenmesi de gerçekçi değildir.
Bu gerçeklikten yola çıkarak çoğu program, paydaşlara sürekli bilgi akışı sağlamak
için değerlendirmeyi programın altyapısına yerleştirmektedir. Seçilen program
göstergelerinin belirlenmesi ve rapor edilmesi, sağlığı geliştirme programlarının
çoğunda kullanılan ortak bir strateji olup anahtar göstergelerin yıllık değerleri, yıllar
içinde karşılaştırma amacıyla gösterilir.
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Etik Meseleler
Programın değerlendirme süresince program katılımcılarından veri toplanmakta
ve analiz edilmektedir. Program katılımcılarının korunması gereken hakları vardır.
Üniversite araştırma ortamlarında ve artan bir şekilde akademik olmayan ortamlarda,
insanların katıldığı birçok araştırma ve değerlendirme projesinin, bağımsız kurumsal
inceleme kurulları (IRB) tarafından incelenmesi gerekmektedir. IRB; araştırmanın
etik olup olmadığı, bilgilendirilmiş onamın alınıp alınmadığı ve yeterli güvencenin
sağlanıp sağlanmadığı konularında yeterli tecrübesi, uzmanlığı ve çeşitliliği olan
üyelerden oluşmalıdır. Bilgilendirilmiş onam, katılımcılara veri toplama veya
araştırmanın şekli ile ilgili açıklamalarda bulunma ve onların katılım için onayını
alma anlamına gelmektedir (San José Eyalet Üniversitesi, 2007). Araştırma ve
değerlendirmeye katılması istenen bireyler aşağıdaki haklara sahiptir (San José
Eyalet Üniversitesi, 2007):
•

Açık, dürüst ve zorlayıcı olamadan, insan deneklerin kullanıldığı bir çalışmaya
katılmalarının sunulması

•

Projenin değerlendirme üzerine bir araştırma olduğunun söylenmesi

•

Çalışmanın neyi araştırdığının söylenmesi

•

Çalışmanın nerede ve ne zaman yapılacağı ile hangi materyal veya cihazların
kullanılacağını içerecek şekilde araştırmada ne gerekeceğinin tam olarak
açıklanması

•

Psikolojik stres, fiziksel stres veya zararlar dahil olmak üzere olası risk ve
olumsuzlukların net olarak bildirilmesi

•

Çalışmaya katılımdan beklenebilecek her türlü faydadan haberdar edilmesi

•

Uygun alternatif prosedürlerle ilgili bilgilendirilmesi

•

Çalışmadan önce veya o esnada konuyla ilgili soru sormalarının teşvik edilmesi

•

Kişinin, çalışmaya katılımı sürdürmesi konusunda istekliliğini etkileyebilecek
her türlü değişiklikten haberdar edilmesi

•

Zarar görme durumunda, psikolojik veya tıbbi yardımdan haberdar edilmesi

•

Çalışmaya katılmak istememesi durumunda, normal şartlar altında hakkı
olan hizmetlerden yoksun kalmayacağı veya hakkının tehlikeye düşmeyeceği
güvencesinin verilmesi

•

Kişinin çalışmaya ya da çalışmanın herhangi bir parçasına katılmamayı seçme
hakkının bildirilmesi

•

Katılan kuruluşlardan hiçbiri ile ilişkisini etkilemeden, çalışmadan istediği
zaman ayrılma

•

İmzalı ve tarihin yazdığı onam formunun bir kopyasını alma veya onam formu
kullanılmadıysa, zarar veya şikayet durumunda kullanılacak irtibat bilgilerinin
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listesinin verilmesi
Hassas konular ile ilgili, özellikle de cinsel davranışlar veya madde kullanımı
gibi konularda bilgi toplarken gizliliğin sağlanması veya isim verilmemesi gereklidir.
Katılımcıların gizliliğinin korunması veya isimlerinin ifşa edilmemesi için özen
gösterilmelidir. Gerekli olmadığı zamanlarda isim ve adres gibi kimlik bilgilerinin
toplanmaması gerekmektedir. Ayrıca, toplanan verilerin güvenli şekilde saklanması
(örneğin kilitli dolapta) ve kimlik bilgilerinin de artık bunlara ihtiyaç duyulmadığı
zaman derhal imha edilmesi gerekmektedir. Veri toplayıcıların gizlilik konularında
eğitimli olması gerekmektedir.
Son olarak, değerlendirmenin kültürel ve sosyal yetkinliği, çeşitli toplumlarda,
ırk, etnik köken, sosyoekonomik statü, cinsel yönelim engellilik, yaş, toplumsal
cinsiyet, diğer özellikler ne olursa olsun farklıkların kabul edilmesine ve güvene
dayanmaktadır. Çeşitliliğe duyarlılık; program katılımcılarından seçilen personelin
aktif katılımı (İkinci Bölüm) ve taraf tutmayı ortadan kaldırmak için kültürel
ve sosyal farklılıklara yönelik personelin tutumunun sürekli öz değerlendirme
kanıtlanmaktadır.

ÖZET
Program değerlendirme, sağlığı geliştirme programının istenen sonuçlara ulaşıp
ulaşmadığını değerlendirme yöntemidir. Program değerlendirme, değerlendirme
sorularını yanıtlamak ve programla ilgili karar vermek için sistematik olarak bilgi
toplamayı içermektedir. Başlangıçtan itibaren genel program tasarımına entegre edilen
değerlendirme; programı güçlendirmek için devam eden program değişikliklerine ve
karar verme sürecine sürekli bilgi geribildirim döngüsü sağlamaktadır. Son olarak,
program değerlendirmesi uygulamasının bir parçası olarak, program personeli ve
paydaşlar değerlendiricinin nasıl seçileceğini, değerlendirmenin zaman çizelgesi
ve maliyetleri ile katılımcıların haklarının korunduğunun güvence altına alınmasını
sağlamalıdır.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Değerlendirme çerçevesi, tasarımı ve yöntemleri arasındaki ilişkiler nedir?
Nicel ve nitel yöntemlerin avantaj ve dezavantajları nelerdir? Üçüncü bölümde
ele alınan sağlık teorilerinin değerlendirmedeki rolü nedir (bakınız Tablo 3.10)?

2.

Kanıta Dayalı Programlar ve Uygulamalar Ulusal Kaydından bir program
seçin (http://www.nrepp.samhsa.gov) ve bununla birlikte Ulusal Kanser
Enstitüsünün Araştırmayla Test Edilmiş Müdahale Programlarından da
bir program seçin (http://rtips.cancer.gov/rtips/index.do). Bu programların
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değerlendirme tasarımları ve yöntemleri nelerdir (örneğin araçlar, odak grupları
veya gözlemler)? Yöntemin geçerliliği ve güvenilirliği ile ilgili hangi kanıt
belirtilmiştir? Değerlendirmenin bulguları nasıl raporlanmıştır?
3.

Değerlendirmeyi programın son aşaması olarak görmekle (doğrusal model)
devam eden geribildirim ve girdi kaynağı olarak görme (dairesel model)
arasındaki farkları tartışın.

4.

300 çalışanın katıldığı, işyeri tabanlı beslenme ve fiziksel aktivite programını
değerlendiriyorsunuz. Programın ilk aşamasının bir parçası olarak her çalışan,
hekim tarafından fiziksel muayene, kan kolesterol taraması, beden kitle endeksi
(BMI) ölçümü ve sağlık risk değerlendirmesini içeren gizlilik esasına dayalı
sağlık muayenesinden geçiyor. Bu bilgi, çalışanların isimleri çıkarılarak,
değerlendirme için kullanılabilir.
a. Değerlendirmeyi yapmadaki etik meseleler nelerdir?
b. Değerlendirmenin kültürel olarak yetkinliğini nasıl sağlarsınız?
c. Ne tür nicel ve nitel ölçümleri kullanacaksınız (bakınız Tablo 10.3) ve neden?

5.

Örnek10.1’de değerlendirmenin önemli noktalarını kullanarak değerlendirme
kaynağının ve uygulama sorunlarının neler olabileceğini belirleyin.
Değerlendirme raporunun bulguları nasıl ve kim tarafından kullanılacak?

ANAHTAR TERİMLER
Değerlendirme raporu

Nicel yöntemler

Değerlendirme tasarımı

Nitel yöntemler

Doğrusal değerlendirme
modeli

PRECEDE-PROCEED
modeli

CDC değerlendirme
çerçevesi

Etki değerlendirmesi

Program değerlendirme

Geçerlilik

RE-AIM çerçevesi

Dairesel değerlendirme
modeli

Güvenilirlik

Sonuç değerlendirmesi

Kanıta Dayalı Programlar ve
Uygulamalar Ulusal Kaydı
(NREPP)

Süreç değerlendirme

Araştırmayla test edilmiş
müdahale programları
(RTIPler)
Biçimlendirici
değerlendirme

Değerlendirme etiği
Değerlendirme maliyetleri
Değerlendirmenin önemli
noktaları

Karma veya entegre yöntemler
Kültürel yetkinlik

Tıp Enstitüsü obezite
değerlendirme çerçevesi
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN
LİDERLİK
DAVID A. SLEET
SARA L. COLE

ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Etkili liderlik dâhil olmak üzere kaynak ve kapasite oluşturmak için değişimi
hızlandırma ve yönetmeyi açıklama
n Katılımcıları çekme süreci ve faydaları ile destek sağlamayı tartışma
n Sürekli eğitim ve belgelendirme ile sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme çalışanlarının
mesleki hazırlığını ve uygulamasını tartışma
n Sağlığı geliştirme programlarının etkisinin ve sürdürülebilirliğinin nasıl
arttırılacağını açıklama
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N ETKİLİ sağlığı geliştirme programlarında, tüm personel, paydaşlar ve
program katılımcıları liderlik sorumluluklarını paylaşmaktadır. Program
değerlendirmenin sürekli bir bilgi ve geribildirim döngüsünden oluştuğu ve
programın bitişiyle sınırlı olmadığı görüşüne uygun olarak; program, değişimle karşı
karşıya olduğundan ve sürdürülebilirliği aradığından program personeli, paydaşlar
ve katılımcılar kritik sabit bilgi (değerlendirme) kaynaklarıdır. Liderler programın
ulaşmak istediği resmin bütününü akılda tutarken, programın yürütülmesi ile ilgili
detaylara da dikkat etmektedir. Personelin, paydaşların ve katılımcıların liderliği
deneyimleyebileceği dört liderlik alanı vardır: (1) değişimi hızlandırmak ve yönetmek,
(2) sahada programa destek sağlamak, (3) sağlığı geliştirmede profesyonelliği
teşvik etmek ve (4) sağlığı geliştirme programlarının etkisini ve sürdürülebilirliğini
arttırmak. Liderlik genellikle her biri belirli görev, sorumluluk ve yetkisi olan resmi
yapılar ve unvanlar (örneğin başkan, yönetici veya amir) ile özdeşleştirilmektedir.
Liderlik, gayri resmi ve kişisel de olabilir. Kişilerin liderlik becerilerini tanımak,
etkili sağlığı geliştirme programlarında önemlidir.

DEĞİŞİMİ HIZLANDIRMA VE YÖNETME
Sağlığı geliştirme programları; misyonu, amacı ve yapısı gereği değişimi teşvik
etmektedir. Sağlığı geliştirme programlarının, program katılımcılarını etkileyen
sağlık üzerindeki çeşitli etkilere değişimi dâhil etmek için çeşitli stratejiler kullanması
gerekmektedir. Kişilerin sağlığı; içsel, kişiler arası ve nüfus düzeyleri dâhil olmak
üzere çok katmanlı düzeylerden etkilenerek birçok müdahalenin eşzamanlı olarak
kullanılmasına imkan sağlamaktadır (Birinci Bölüm, Tablo 1.1). İçsel düzey; bireyin
davranışı, bilgisi, tutumu, inançları ve kişisel mizacı ile ilişkilidir. Kişilerarası düzey,
insanlar arasındaki etkileşimlerle ilgilidir – örneğin aileler, arkadaşlar ve akranlar.
Nüfus düzeyi; kurumsal faktörler, sosyal sermaye faktörü ve kamu politikasını
kapsamaktadır. Kurumsal faktörler; davranışları sınırlayan veya teşvik eden kurallar,
düzenlemeler, politikalar veya gayri resmi yapılardır. Sosyal sermaye; bireyler,
gruplar ve kuruluşlar arasındaki sosyal ağları ve normları içermektedir. Kamu
politikası; erken teşhis, hastalık kontrolü ve hastalık yönetimi dâhil olmak üzere
hastalık önleme uygulamalarını düzenleyen veya destekleyen yerel, eyalet ve federal
düzeyde politika ve kanunları kapsamaktadır (McLeroy, Bibeau, Steckler, & Glanz,
1988).
Sağlığı geliştirme programına liderlik etmek, bireylerin davranışlarında
değişiklikleri teşvik etmekten, sosyal politika ve çevrede değişim savunuculuğuna
kadar farklı şekillerde müdahale fırsatları olan sağlık kaygılarının ekolojik bağlamının
farkındalığını gerektirmektedir. Aynı zamanda, programların bireysel veya sosyal
ihtiyaçlara ayak uydurması için yeterli veya yeterli hızda değişmesi gerekmektedir;
aksi takdirde programlar uygulanamayabilir veya uzun süre ayakta kalamayabilir.
Sağlığı geliştirme programları için değişimi yönetmek, programın elemanlarının ve
katılımcıların sağlık durumunu güçlendirmek, sağlığı geliştirmeye kendini adamış
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kişilerden ağlar oluşturmak ve sağlığı geliştirme programının sonuçlarını ve etkilerini
iyileştirmek için gelişen ve dinamik çevre bağlamında kişilerin ve kaynakların
katılımlarını sağlama ve destekleme sürecidir (Senge, 1999). McKenzie, Neiger ve
Thackeray (2009) sağlığı geliştirme programlarının değişim karşısında esnek ve
sağlam olma yetisini zorlaştıran altı gerçekliği belirlemiştir:
1.

Sağlık durumu değiştirilebilir, ancak yoğun bir çalışma ve sabır gerektirir.
Sağlığı geliştirme programları; çevrenin, bireylerin, ailelerin, toplumların,
işyerlerinin ve kuruluşların sağlığına katkıda bulunabilir; ancak bu zaman alan
bir süreçtir, çünkü değişim çok çalışmayı gerektirmektedir. Sağlık sorunlarına
çözüm bulmak, kısa mesafe koşudan ziyade maratona benzemektedir. Bunun
bir örneği, çiçek hastalığının yeryüzünden silinmesinin 200 yılı aşkın bir zaman
alması ve bunun da aşının bulunmasından sonra gerçekleşmesidir. Sağlığı
geliştirme programları bireysel değişime odaklanırken politikalar, kanunlar,
sosyal normlar, tüketici ürünleri ve çevredeki önemli değişiklikler de insanları
güvenli ve sağlıklı tutmak için gerekli olacaktır.

2.

Sağlığı geliştirme programlarını şekillendiren bir konsensüs oluşturma
zaman alan bir süreçtir. Sağlığı geliştirme programının başarısını tek bir kişi
belirlemez; aksine bu programlar, paydaşlar, uygulayıcılar ve hedef nüfus gibi
farklı grup ve bireylerin katkılarının bir sonucudur. Bu sürecin adı, konsensüs
oluşturmaktır: yani program katılımcıları ve paydaşlar arasında belirli bir
sorun, amaç ya da ortak çıkar konusunda genel bir anlaşmayı sağlama sürecidir.
Bu en iyi şekilde, insanların kaygılarının dinlendiği ve çözülmeye çalışıldığı
dürüst ve açık tartışma ortamlarında sağlanmaktadır. Tüm paydaşlarla işbirliği
yapmak ve onların desteğini almak süreci yukarılara taşımaktır. Paydaşların
katılımı, istenen çevresel değişimi kolaylaştırabilir; ancak bu gruplar arasında
konsensüs, fedakârlık gerektirmektedir – örneğin programın amaçlarına
ulaşmadan hedef nüfusun diğer ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir.

3.

Paydaşların katılımı kritiktir. Bu kitapta, paydaşların katılımının önemine
vurgu yapılmaktadır. Program katılımcıları ve personel, kilit paydaşlardır; ancak
katılımcıların aile fertleri, fon sağlayıcılar, meslektaşlar, program sahasındaki
diğer bireyler, devlet memurları, işçi sendikaları, sağlık hizmeti grupları
veya okullar da onlar kadar önemlidir. Bunların, sahadaki herkes için sağlık
ve güvenliğini iyileştirme konusunda ortak çıkarları vardır. Tüm paydaşların
belirlenmesi ve sürece katılması zor olabilir; ancak bu, kritik öneme sahiptir.
Bu süreç, paydaşları bulmak ve onları, ortak hedefleri destekleyecek şekilde
programda tutmak için özel kaynaklar-insan, zaman ve para-gerektirmektedir.

4.

Farklı ortakların değişim yaratma gücü eşit olmayabilir; ancak sürece
katkıları eşit derecede önemlidir. Örneğin, hipertansiyon kontrolü programı;
düşük gelirli azınlık toplumlarından, toplum sağlığı kuruluşlarından, inanç
temelli gruplar ve işletmelerden (örneğin berberler ve güzellik salonları) oluşan
ortakları, yüksek riskli bireyleri taramak ve yönlendirmek için koalisyonun
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bir parçası olarak sürece katabilir. Her grubun büyüklüğünde ve sunabileceği
kaynaklarda ciddi farklılıklar olabilmesine rağmen bunların her biri programa
değer katacak şekilde katkıda bulunmaktadır.
5.

Araştırmanın uygulamaya aktarılması gereklidir; ancak bu otomatik olarak
gerçekleşmez. Sağlığı geliştirme programlarının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesinin bir parçası olarak araştırmacılar ve uygulayıcılar arasında
sürekli bir geribildirim döngüsü gereklidir. Bir müdahalenin araştırmada işler
olması; onun okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplumda işler olacağı anlamına
gelmemektedir. Etkili sağlığı geliştirme programı personeli, araştırmanın
etkili müdahalelerle ilgili ne söylediğini takip edecek ve daha da önemlisi bu
araştırmanın nasıl etkili bir şekilde eyleme aktarılacağını bilecektir. Sağlığı
geliştirme personelinin üstlenebileceği bu rol bazen ortam için bilgi simsarlığı
olarak tanımlanmaktadır.

6.

Bireylerin ve kuruluşların direnç göstermesi ve isteksiz hareket etmesi
beklenmektedir. Sağlığı geliştirmede kilit odak noktası, insanların kendi
sağlıklarını iyileştirmek için isteyerek harekete geçmesidir. Bireylerin ve
kuruluşların ihtiyaçları ve geçmişteki tecrübeleri, onların programa katılımını
etkileyecektir. Değişim, zor bir süreç olduğundan ve eski alışkanlıkları
sürdürmek daha rahat olduğundan, bir dirençle karşı karşıya kalınması
beklenmelidir. Benzer şekilde, insanlar genellikle değişmeleri gerektiğini
bilmektedir; ancak algılanan engeller sebebiyle bu konuda isteksizdir. Genelde
değişimin transteorik model aşamalarının kullanılması, program personelinin
direnç ve isteksizliğin üstesinden gelmek için stratejilerini uyarlamalarına ve
böylece sahadaki hedef nüfusun sağlığını iyileştirmesine yardımcı olmaktadır.

Peter Senge’nin kitabı The Fifth Discipline (Beşinci Disiplin) değişimi başarıyla
ele alan ve nasıl değişileceğini öğrenen kuruluşların tecrübelerinin çoğunu derleyerek
kuruluşlarda öğrenme yetisi geliştirmek için beş pratik set geliştirmiştir (Senge,
1990). Kitapta program personelinin, paydaşların ve katılımcıların beş öğrenme
pratiğinden (Senge’in öğrenme disiplinleri olarak adlandırdığı) haberdar olması ve
bunları günlük yaşamlarında uygulaması tavsiye edilmektedir.
•

Kişisel uzmanlık. Bu özlemlerin disiplini, insanların birey olarak en çok
elde etmek istedikleri sonuçların tutarlı bir resmini çekmeyi (kişisel vizyon)
ve günlük yaşantılarının mevcut durumunun (mevcut gerçeklikleri) gerçekçi
bir değerlendirmesini içermektedir. Vizyon ve gerçeklik arasındaki gerilimi
ayarlamayı öğrenmek, insanların daha iyi seçimler yapma ve seçtikleri
sonuçların daha fazlasını elde etmelerine yönelik kişisel kapasitelerini
genişletebilir.

•

Zihinsel modeller. Bu derinlemesine düşünme ve sorgulama disiplini,
düşünce ve etkileşimi etkileyen tutum ve algılarda farkındalık oluşturmaya
odaklanmaktadır. İnsanlar, sürekli olarak yorum yaparak, dünyanın içsel
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görüntüleri hakkında konuşarak ve yeniden düşünerek hareketlerini ve
kararlarını daha etkili biçimde yönetme yetisi kazanmaktadır.
•

Ortak vizyon. Bu kolektif disiplin, ortak amaca odaklanmaktadır. İnsanlar
oluşturmak istedikleri gelecekle ilgili ortak resimler çizerek, amaçlarına
ulaşmak için ilkeler ve yönlendirici uygulamalar oluşturarak, programa yönelik
bir bağlılık duygusu geliştirmektedir.

•

Ekiple öğrenme. Bu disiplin, grupla etkileşimi içermektedir. Personel, grup
dinamiklerine ve süreçlere katılarak kolektif düşünmeyi, enerji ve faaliyetlerini
ortak amaçlara ulaşmak için seferber etme ve sorunları yaratıcı ve iyi bir şekilde
çözmek için sinerji yaratmaya dönüştürülebilir.

•

Sistemli düşünme. Bu disiplinde insanlar bağımlılık ve değişimi daha iyi
anlayarak eylemlerinin sonucunu şekillendiren güçlerle daha etkili baş etmeyi
öğrenmektedir. Geribildirimin ve karmaşıklığın değerlendirilmesi programa
liderlikte ve program geliştirmede önemlidir.

KATILIMCILARI SÜRECE KATMA VE DESTEK SAĞLAMA
Sağlığı geliştirme programında liderlik; program katılımcıları, personel ve paydaşları
sürece katmak için stratejilerin kullanılmasını gerektirmektedir. Etkili programlar;
ortamından bağımsız olarak (örneğin, okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplum),
sağlığı geliştirmek için insanları sürece katar ve destek sağlar. Bu kısımda insanların
sağlığı geliştirme programına katılımı için en yaygın kullanılan beş strateji ele
alınmaktadır: ortaklıklar; koalisyonlar; ağ oluşturma, sosyal paylaşma ve yönlendirme;
çevrimiçi toplumlar ile toplum güçlendirme ve organizasyon. Stratejilerin tümü,
toplumu ilgilendiren belirli bir konuda, özellikle sağlık konularında (bakınız Üçüncü
Bölüm) bireylerin eyleme geçmesi ile toplum mobilizasyonu kavramından köken
almaktadır. Bu stratejiler proaktiftir ve bireylerin programa katılımını ve faydalarını
maksimuma çıkarmak için dürüstlük, güven ve saygı çerçevesinde ilişki kurmaya
odaklanmaktadır. Stratejilerin, Yedinci Bölümde ele alınan savunuculuk stratejileriyle
bazı ortak yönleri vardır. Savunuculuk stratejileri, geniş olarak çevreye (yani kamu
politikası) odaklanırken, kuruluşları etkilemek için yerel ortamlarda da kullanılabilir.
Benzer şekilde, bu bölümde tartışılan stratejiler bir ortamda güven oluşturmak için
geliştirilmiş olsa da geniş anlamda çevreyi etkilemek için de kullanılabilir. Böylece
burada tartışılan beş strateji ve Yedinci Bölümdeki savunuculuk stratejisi birbirini
tamamlamaktadır.
Ortaklıklar
Ortaklıklar, güven ve bağlılık temelinde karşılıklı faydalı ilişkiler içinde olan
kuruluşları kapsamaktadır (Örnek 11.1). Ortaklıklar, programın erişimini ve
etkililiğini arttırabilmektedir. Ortaklıklarda, üye kuruluşlar genellikle ilişkilerinde
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eşit konumda olup amaç ve hedeflerinde karşılıklı bir mutabakat söz konusudur.
Örneğin Chicago Bölge Barınma Hizmetleri, Chicago’daki genç ailelere ve yaşlılara
güvenli, yüksek kalitede ve uygun fiyatta barınma sağlamak amacıyla bankalarla,
diğer barınma kuruluşları ve şehir idaresiyle ortaklıklar kurmaktadır.

ÖRNEK 11.1
Ortaklıkların Faydaları
Ortaklıklar, kuruluşların tek başına başaramayacağı amaçlara ulaşmaktadır.
•

Yerel kanunlar, politika ve normları değiştirmek için üyelerin güçlerini
birleştirmesi

•

Kaliteyi ve duyarlılığı iyileştirmek için korunma hizmetlerinin entegrasyonu ve
koordinasyonu

•

Hizmetlerde tekrara düşmenin en aza indirgenmesi

•

Çeşitli fikir ve yeteneklerin teşvik edilmesi

•

Kaynakların harekete geçirilmesi

Ortaklıklar, yeni yaklaşımları denemeleri için toplumları şu şekilde etkilemektedir:
•

Daha önce hiç birlikte çalışmamış kuruluşların katılımını teşvik ederek

•

Çeşitli ortaklık kuruluşları arasında benzersiz bir işbirliği oluşturarak

•

Sağlığı geliştirmeye yeni yetenek ve yaklaşımları biraraya getirerek

Ortaklıklar aşağıdakileri
kolaylaştırmaktadır:

yerine

getirerek

kuruluşların

birlikte

çalışmasını

•

Sağlık sorunlarını bilmeleri ve sorumluluk almaları için toplumlara yardım
etme

•

Sağlık sistemi dışındaki kuruluşları bu alanda çalışmaya motive etme

•

Normalde birbiriyle rekabet halindeki gruplar arasında iletişimi ve güveni
iyileştirme

Kaynak: Madde Kullanımını Önleme Merkezinden uyarlanmıştır, b.t.
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Barınma hizmetleri bazen tek başına çalışırken bazen de ortaklarla birlikte
çalışmaktadır. Chicago Bölge Barınma Hizmetleri genellikle bir veya birden fazla
ortakla (yani ortaklıklarla) ortak projeler yürütmekte, kaynakları paylaşmakta ve
birbirlerine yönlendirme yapmaktadır. Ortaklıkların oluşturulması, sahada ortakların
sahip olduğu etkiyi desteklemekte ve artırmaktadır. Sağlığı geliştirme programlarının
ortak amaca ulaşmak için kurum ve kuruluşlarla ortaklık kurması sayesinde daha fazla
işler başarılabilmektedir. Güçlü ortaklıkların kurulması ve sürdürülmesinin, sağlığı
geliştirme programlarının etkinliğini arttırdığı gösterilmiştir. Örneğin, toplumun
iyilik haliyle ilgili ortak çıkarları olan eyalet kurumları, huzur evleri, sendika, Ticaret
Odaları, işletmeler, Head Start, kanun uygulayıcı kuruluşlar veya okullar gibi kurum,
kuruluş veya programlarla ortaklık kurulması, toplum tabanlı sağlığı geliştirme
programının hazırlanmasına veya sürdürülmesine yardımcı olabilir (Harden, 1995).
Ortaklıklar aynı zamanda özen gösterilmeye, desteğe ve bilgi paylaşımına da
ihtiyaç duymaktadır. Ortaklıklar, program katılımcılarına ve kuruluşlara sağlıkla
ilgili görüşlerini paylaşmaları ve birbirlerinden bir şeyler öğrenmeleri için fırsatlar
yaratmaktadır (Butterfoss, 2007). Bunların da ötesinde, ortaklıkların karşılıklı
faydaya dayanması gerekmektedir. İşletmelerle, endüstriyle, kamu kuruluşları veya
kar amacı gütmeyen kuruluşlarla ortaklık geliştirmek, yerleşik müdahale çerçevesinde
programın yeni bir müdahaleyi omuzlaması için üretken bir zemin sağlayabilir.
Örneğin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Meals on Wheels (Gezici Yemek)
ile ortaklık kurarak eve bağımlı yaşlılar için güvenlik eğitimi verirken bir yandan da
bu kişilerin evlerine besleyici yemekler götürmektedir (Sleet, 2007).
Koalisyonlar
Koalisyon, ortak bir amaç için çalışan kuruluşlar (ve bireyler) arasındaki resmi, uzun
vadeli birlikteliktir (Butterfoss & Whitt, 2003). Koalisyon kurma, sağlığı geliştirmede
önemlidir. Koalisyonun ve çalışmalarının yönetimi ve gözetimi, birçok ortamdan
ve kuruluştan temsilciler ile bireylerin işbirliğini yansıtmalıdır (Harden, 1995).
Yukarıda bahsedilen ve genelde ilişkilerinde eşit olup, amaç ve hedeflerinde mutabık
olan ortaklıkların aksine koalisyonlar genelde belirli bir grup tarafından kurularak bu
grup tarafından idare edilmektedir. Ayrıca, koalisyonlar genelde belirli bir amaç için
kurulmaktadır. Koalisyonun üyeleri, kendilerini koalisyonun amaçlarına ulaşmak
için aktif çalışanlar olarak görmesi gerekmese de de bir sağlık meselesinin çözümü
için mücadele eden grubu desteklemek ve görüş bildirmek isteyebilir. Koalisyon
üyeleri genelde kaynak, personel veya materyal paylaşımında bulunmaz; ancak
kilit karar vericilere kolayca mektup yazabilir, e-posta atabilir ve onlarla telefon
görüşmesi yapabilir. Örneğin, Alkollü Araç Kullanmaya Karşı Steel Valley (Çelik
Vadisi) Koalisyonu güneydoğu Pennsylvania’nın eski küçük çelik kasabalarında
gençler arasında alkollü araç kullanımıyla ilgili çalışmaları destekleyen kuruluşların
sayısını arttırmak için kurulmuştur.
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Koalisyon kurmak, sağlığı geliştirme programının başarıyla uygulanması için kilit
bir unsurdur. Koalisyon üyeleri; programın hangi bölgede yürütüleceği, işyerindeki
hangi birimin programa rehberlik edeceği, belirli bir ortamda programı uygulamanın
önündeki engellerin nasıl aşılacağı veya programın hedeflerine ulaşmasında
başarı şansını arttırabilecek hangi kaynakların toplanabileceğine karar verilmesine
yardımcı olmaktadır. Koalisyonlar, yalnızca değişim için önemli bir siyasi güç
olmayıp program uygulanışındaki etkililiği arttırabilir, kuruluş ve katılımcı alımını
geliştirebilir ve kapasiteyi arttırabilir. Güçlü bir koalisyon, programı ilk uygulayanlar
görevden ayrıldıktan sonra da programı uygulamaya devam ederek sürdürülebilirliği
arttırabilir.
Koalisyon kurmak ve işbirliği kolay değildir. Sağlığı geliştirmek için
koalisyonların nasıl başarıyla kullanılacağına dair birçok seçenek vardır. Bunların
arasında, yerel destek ve kapasiteyi arttırmak için on dört kavram ile yirmi üç test
edilebilir öneriden oluşan resmi toplum koalisyon eylem teorisi yer almaktadır
(Butterfoss, 2007). Sonuç olarak program (ve potansiyel sağlık sonuçları) koalisyonun
her üyesince değerli görülmelidir (Harden, 1995). Aşağıda, Gay-Heteroseksüel Birlik
Ağı’nın (b.t) koalisyonun başarılı olması için bazı kılavuzları yer almaktadır:
•

Birleştirici konuları seçme. En etkili koalisyonlar, ortak bir konu etrafında
birleşmektedir. Grubun amaçları oluşturulurken, bu amaçlara karar verecek bir
ya da iki üyeyi değil tüm üyelerin katılımını sağlayın ve ardından diğerlerini
katılmaya davet edin.

•

Her grubun kendi çıkarını anlam ve saygı duyma. Koalisyonun amaç ve
ihtiyaçları ile bireysel kuruluşların amaç ve ihtiyaçları arasında bir denge
olmalıdır.

•

Her grubun iç sürecine saygı duyma. Gruplar arasındaki farklılıkları anlamak
ve bunlara saygı duymak çok önemlidir. Bu farklılıklar, genellikle karar verme
süreçlerinde veya emir komuta zincirlerinde görünür farklılıklardır ve bu
sebeple karar verme sürecinin dikkatlice yapılandırılmalıdır. Bazen hemfikir
olamama üzerine hemfikir olma tavsiye edilmektedir. Diğer grupların ve
kuruluşların benzersiz değerleri, tarihi, çıkarları, yapıları ve gündemleri ile
ilgili bilgi sahibi olmak için çalışın.

•

Takdiri adil dağıtma. Katkıların çok çeşitli olacağını unutmayın ve her türlü
katkıyı takdir edin. Her kuruluşun sunabilecekleri farklıdır. Her katkı önemlidir
ve gönüllüler, toplantı yeri, finansman, kopyalama, tanıtım, broşür, geçiş
kararları ve diğer kaynaklardan gelen katkıların tümünü takdirle karşılayın.

•

Verme ve alma. Diğer kuruluşlarla mevcut ilişkileri sürdürmek ve bağlantılar
kurmak önemlidir. Sadece destek istemeyin ya da beklemeyin, aynı zamanda
bunu vermeye de hazırlıklı olun.

•

Ortak bir strateji geliştirme. Koalisyonun gücü, bütünlüğündedir. Herkes için
anlamlı bir strateji geliştirmek için diğer kuruluşlarla birlikte çalışın. Seçtiğiniz
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taktikler, tüm üyelerin onaylayabileceği taktikler olmalıdır. Taktiklerin tüm
üyelerce onaylanmaması halinde, koalisyondan bağımsız olarak bireysel
kuruluş tarafından uygulanmalıdır.
•

Stratejik olma. Koalisyon kurmanın kendisi iyi bir stratejiyi gerektirmektedir.
Hangi kuruluşların isteneceği, kimin isteyeceği ve hangi sırayla isteneceği,
cevaplanması gereken sorular arasındadır.

•

Tutarlılığı sağlama. Tutarlılığı sağlamak için kuruluşların her koalisyon
toplantısına aynı temsilcileri göndermesi gerekmektedir. Bu uygulama,
toplantıların daha akıcı geçmesine yardımcı olmaktadır. Bu bireylerin, temsil
ettikleri kuruluşlar adına karar alma yetkisi de olması gerekmektedir.

•

Koalisyonu resmileştirme. Açık anlaşmalar yapmak en iyisidir. Herkesin,
üyelerin haklarını ve sorumluluklarını anlamasını sağlayın. Çatışmaları
engellemek için açık ve net olun.

Ağ oluşturma, Sosyal Paylaşma ve Yönlendirmeler
Ağ oluşturma, sosyal paylaşma ve yönlendirmelerin kökeni, soysal ağ ve sosyal
destek teorisine dayanmaktadır (Üçüncü Bölümde ele alınmıştır). Araştırmalardan
bilindiği üzere, sosyal ağlar ve sosyal destek sağlığı etkileyebilir (olumlu veya
olumsuz). Sağlığı etkileyişine göre en az beş temel yol belirlenmiştir: (1) sosyal
destek sağlama, (2) sosyal etki, (3) sosyal bağlanma (4) yüz yüze irtibata geçme ve
(5) kaynaklara ve maddi olanaklara erişim (Ayres, 2008; Csorba ve tayfası 2007;
Twoy, Connolly, & Novak 2007).
Sağlığı geliştirmede ağ oluşturma, sağlık sorununu veya endişesini ele almak için
ittifak kurma eylemidir. Bu durum, sorunun ortaya çıkmasını beklemekten ziyade;
insanları, kaynakları ve kuruluşları tanımaya yönelik bilinçli bir eylemdir. Ancak ağ
oluşturmanın, dikkatlice planlamış bir şekilde insanlarla bir araya gelme ve buluşma
süreci olmasına gerek yoktur. Resmiyet daha az tutulursa daha iyi olacaktır; fakat
hatırlanmalıdır ki ağ oluşturma iki yönlü bir yoldur. İki tarafa da faydalı olması
(bireyler, programlar veya kuruluşlar) ve en etkili hale gelmelerine yardımcı olunması
gerekmektedir; ihtiyacınız olduğunda ağınızdan yardım istemeniz için, karşılığında
onlar da bir şey istediğinde iyilik yapmaya hazırlıklı olun. Ağ oluşturmanın; odak
noktası daha zeki ve bilgi yönünden donanımlı bir sağlık hizmeti ortamı oluşturmak
için farklı düşünceleri, yöntemleri ve stratejileri olan paydaşları bir araya getirme
gücü vardır (Berkowitz, 2002).
Programda sosyal paylaşma; programla ilgili bilgilerin, belirli bireyler ve
gruplarla, onları programla ilgili eğitmek ve katılımcılara destek vermek amacıyla
kasıtlı olarak paylaşılmasıdır. Sosyal paylaşmada kullanılacak standart materyaller
broşür, program personelinin kartvizitleri ve çıkartmalardır. Tüm sosyal paylaşma
materyallerinde irtibat kişilerinin adları, telefon numaraları, e-posta adresleri, web
siteleri ve sokak adlarını (yönleriyle birlikte) içeren iletişim bilgileri açık ve net
olarak yer almalıdır. Genelde bu materyaller, Sekizinci Bölümde ele alınan iletişim
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planının bir parçası olacaktır. Ayrıca, bu materyaller, Sekizinci Bölümde ele alınan
süreçleri takiben geliştirilmektedir.
Yönlendirme, bir kişiyi programa alma sürecidir. Program personeli, potansiyel
program katılımcılarının nerede olduğunu ve bu bireyleri programa kimin
yönlendirebileceğini belirlemektedir. Örneğin okulda öğretmenler, hemşireler,
danışmanlar ve ebeveynler öğrencileri sağlık programlarına yönlendirmektedir.
Öğrenciler, yetişkinlerden bağımsız olarak da kayıt olabilmektedir (bu sürece
öz yönlendirme denir). İş ortamında, amirin çalışanları sağlık programlarına
yönlendirmesi yaygındır, ayrıca iş ortamındaki bireylerin çoğu işyerinde sağlık
taramasının sonucunda kendilerini yönlendirmektedir. Aynı ağ oluşturma gibi
yönlendirme de iki yönlü bir süreçtir. Bireyler genellikle bir programı cazip bulur;
ancak ardından bu programın ihtiyaçlarına değinmediğini fark eder. Bu durumda
program personeli diğer program ve kaynakların personelinin oluşturduğu ağ
aracılığıyla yönlendirme yaparak bireylere yardımcı olabilmektedir. Ayrıca bireyin
kendi sağlık sorununu çözmesine yönelik sağlık programıyla irtibat kurmasına ve
potansiyel olarak kaydedilmesine yardımcı olmaktadır.
Ağ oluşturma, sosyal paylaşma ve yönlendirmeler, uygulamayı geliştirmenin
etkin yöntemlerindendir. Günümüzde birçok insan Facebook ve LinkedIn gibi
gerek bireysel düzeyde gerekse gelişen bir program düzeyinde ağ oluşturma,
sosyal paylaşma ve yönlendirmeleri teşvik eden ve destekleyen siteler aracılığıyla
teknolojinin etkisinin farkındadır. Ancak sağlığı geliştirmek için mevcut teknolojinin
ötesine geçmek demek; sağlığı geliştirme programının paydaşlarının (personel
ve katılımcıları içeren) sağlık sorunlarını daha iyi anlaması, bilgi ve tecrübelerini
diğerleriyle birleştirmesi ve çeşitli ortamlarda bireysel sağlık sorunlarını çözmek için
ortak yöntemler geliştirmesine yönelik her düzeyde ekolojik sağlık modelinde çalıştığı
anlamına gelmektedir. Telefon görüşmeleri, toplantılar ve sosyal buluşmalar;sorunları
çözmek için multidisipliner bir takım yaratmaya yönelik kuruluş ve kurum ile
tecrübesi, kaynakları ve yeteneği olan insanları bir araya getiren program personeli
alanını oluşturma fırsatı sunmaktadır.
Çevrimiçi Toplumlar
İnterneti kullanarak çevrimiçi sağlığı geliştiren toplumların kurulması; toplumların
oluşturulmasındaki en son yeniliklerden biridir. Sosyal ağ teknolojileri, bilgi paylaşımı
ve destek için fırsatlar sunmaktadır. Çevrimiçi toplum, bir sorun ile ilgili endişeleri
paylaşmak için bileşenlerin bir araya getirilmesinde güçlü bir araç olabilmektedir.
Çevrimiçi toplum terimi, sanal ortamda uygun insanlar kavramını ifade etmekte; bir
araya gelerek elektronik işbirliği, ağ oluşturma, web tabanlı tartışmalara ve elektronik
posta listelerine katılma gibi çeşitli çevrimiçi faaliyetleri tanımlamaktadır.
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Sağlığı geliştirme programının bir parçası olarak çevrimiçi toplum, aşağıdakileri
gerçekleştirmek için çeşitli yollarda kullanılabilir:
•

Endişe duyulan konuların görünürlüğünün arttırılması.

•

İlgili vatandaşların siyasi gündemi savunmak için harekete geçirilmesi.

•

Bileşenler, personel ve benzer fikirdeki bireyler ve kuruluşlar arasındaki ortak
öğrenmenin kolaylaştırılması.

•

Bağışçılar veya üyeler ile bağlantı kurarak fon yaratma çalışmalarının
desteklenmesi.

•

Mevcut etkinliklerin halka duyurulması.

•

Kuruluş için gönüllülerin bulunması.

•

Zorlukların, meslektaşlarla ve eş konumdaki kişilerle tartışılması.

Toplumu Güçlendirme ve Organizasyon
Toplumun güçlendirilmesi, sahadaki bireylerin kendi durumlarını değiştirebilecek
güçte olduklarını hissetmesiyle başlamaktadır. Friedman’a göre (1992), bireyin
kendini güçlü hissetmesi için sosyal, siyasi ve psikolojik olarak üç farklı düzeyde
güç sahibi olması gerekmektedir. Sosyal güç; bireyin bilgi ve becerilere erişimi
olması halinde kazanılmaktadır. Sosyal güç, aynı zamanda mali kaynakları ve sosyal
organizasyonlara katılımı da içermektedir. Sosyal güç kazanıldığında, siyasi güç de
mümkün olabilmektedir (Friedman, 1992).
Siyasi güç, sesin ve kolektif hareketin gücüdür. Bu kolektif ses, toplum içinde
değişim yaratmaya yardımcı olmaktadır. Psikolojik güç, bireyin değişimi yaratmak
için kişisel gücü olduğuna inanması durumunda kazanılmaktadır (Friedman, 1992).
Bu üç tür güç kazanıldığında, toplumun harekete geçirilmesi gerçekleşebilmektedir.
Toplum organizasyonu, sahadaki bireylerin sağlık sorunlarının önlenmesi
için ihtiyaçlarının belirlenmesinden, korunma programlarına destek sağlanmasına
kadar çeşitli faaliyetlere katılma çabalarıyla ilişkilidir. Bu bölümde ele alınan
stratejilerin tümü (ortaklıklar, koalisyonlar, vb) sahada insanları organize ederken
kullanılabilir. Süreç, ortak hedeflere ulaşmak için bileşenlerle birlikte sonuna kadar
çalışmayı kapsamaktadır. Organizasyon, sağlığı etkileyen sosyal ve ekonomik
yapıları vurgulamaktadır. Organizasyon, tabandan tavana (tabandan veya vatandaşın
başlattığı) stratejiler ile tavandan tabana (dışarıdan içeriye veya lider tabanlı)
stratejileri içerebilmektedir. Tabandan tavana stratejilerde, sahadaki kişiler sorunları
belirleyerek çözümlere karar verirken; tavandan tabana stratejilerde dışarıdan bir
uzman (dışarıdan veya kendi kendini atamış bir lider) değişimi kolaylaştırmaktadır.
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Sahadaki liderler (örneğin okul, işyeri, sağlık kuruluşu veya toplum) kendi
kültürlerini, siyaseti ve gelenekleri dışarıdan gelen kişilerden daha iyi anladıklarından,
korunma programlarının yerel ihtiyaçlara uyarlanmasında onların katılımı esastır
(McKenzie, Pinger, & Kotecki, 2008).
Program personeli, sahada bir grup insanı güçlendirmek ve organize etmek
için çeşitli adımlar atmaktadır. Bunlardan ilki, sorunun veya meselenin sahadaki
kişiler tarafından (tabandan) veya dışarıdan bir planlayıcı ya da danışman tarafından
belirlenmesi gerekliliğidir. Tabandan yaklaşım daha başarılı olduğundan, sahadaki
kişilerin kendi meselelerini belirleyip önceliklendirmesi en iyi yöntemdir. Meselenin
dışarıdan biri tarafından belirlenmesi halinde, bu kişinin genelde resmi ya da gayri
resmi lidere yaklaşarak sahaya girmesi gerekmektedir. Dışarıdan gelen kişinin kendi
konusu ile ilgili yerel lider ile buluşması gerekmektedir (McKenzie, Pinger, &
Kotecki, 2008).
Erişim izni verildiğinde insanların organize olması gerekmektedir.
Organizasyon, diğerlerini grubun çalışmalarına dahil eden temel gönüllüler grubu
tarafından başlatılmaktadır. Belirli çıkarları ele almak için grup koalisyonları
da kurulabilmektedir. Organizasyon veya toplumun problemi çözmeye yönelik
kapasitesini belirlemek için varlıklar, kaynaklar, güçlü yönler ve zayıf yönler
değerlendirilmektedir. Önceliklerin ve amaçların belirlenmesi, sürecin ilerlemesine
yardımcı olacak ve böylece bir müdahale de oluşturulabilecektir. Ortak teklif ve
projeler üzerinde çalışmak için de ortaklıklar kurulabilmektedir (McKenzie, Pinger,
& Kotecki, 2008).
Toplum ortamında organizasyonun bir örneği Gielen, Sleet, ve Green (2006)
tarafından alkolle ilişkili travmayı azaltmak için başarılı çabayı özetlerken
tanımlanmıştır. Toplum kuruluşları ve üniversite araştırmacıları tarafından alkol
kullanımının sosyal ve kültürel bağlamlarındaki değişimine odaklanmak için ki
bu bireysel davranış değişikliğini kolaylaştıracaktır, bir ortaklık kurulmuştur.
Araştırmacılar toplumlardan, yerel ilgi ve kaygılar temelinde kendi girişimlerini
hazırlamalarını ve önceliklendirmelerini istemiş ve kanıta dayalı önleme politikaları
ve faaliyetlerini uygulamak için çalışmışlardır. Harekete geçirme çabasının spesifik
bileşenleri; sorumluluk bilinciyle alkol servisi ile alkollü araç kullanımını, küçük
yaşta alkol kullanımını ve alkole erişimi önlemeye yöneliktir. Halk ve karar vericiler
arasında etkili politikaları desteklemek ve farkındalığı arttırmak için koalisyonlar,
görev güçleri ve medyada savunuculuk kullanılmıştır. Harcanan çabaların etki
değerlendirmesi; alkol tüketimi, alkollü araç kullanma, gece vakti yaralanmaya yol
açan kazalar, alkolle ilişkili kazalar ve saldırılarda belirgin bir azalmayla gösterilmiştir
(Holder ve tayfası, 2000).
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Kaliteli bir sağlığı geliştirme programını sürdürmek için, gerekli olan yetkinliklere
sahip program personeli önemlidir. Tıp Enstitüsüne göre “Halk sağlığı altyapısındaki
zayıf yönler belirginleştikçe, halkın işgücünün sertifikasyonu ve belgelendirilmesi
ihtiyacı artmaktadır” (Tıp Enstitüsü, 2003, s. 206). Sağlığı geliştirmede
profesyonelliğin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi; tüm elemanların mesleki belgelere
sahip olmasını bekleme ve talep etme gereksinimi duyan program personelinin,
paydaşların ve katılımcıların sorumluluğundadır. Tüm sağlık ve tıp mesleklerinin
benzer belgelendirme süreçleri vardır. Bu kısımda, sağlık eğiticilerine yönelik
belgelendirme süreci bir model olarak detaylarıyla anlatılmaktadır.
Meslek olarak sağlık eğitimi, sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi yetkinliklerinde
belgelendirilmiş uygulayıcılara doğru yönelmiştir. Sağlık eğitimi ile sağlığı geliştirme
(eşanlamlı terimler değildir) “kişilerin, sağlığın belirleyicileri üzerinde kontrol
kurmasını ve sağlığı destekleyen çevreler yaratmasını sağlayan ve destekleyen
çabalar” (Allegrante ve tayfası, 2009) anlamına gelmektedir. Sağlık eğitimcilerini
belgelendirme, sağlığı geliştirme programlarının planlanması, uygulanması ve
değerlendirilmesi için yetkin bir işgücü oluşturma aracıdır.
Amerika Birleşik Devletlerinde, ikili bir kalite güvencesi sistemi vardır: bireyler
sağlık eğitimi uzmanı olarak belgelendirilirken yükseköğrenim kurumlarındaki
programlar da belirli akreditasyon kurumlarınca akredite olmaktadır (Şekil 11.1).
Devlet okullarındaki sağlık eğitimi öğretmenlerinin öğretmenlik yaptıkları eyaletten
alınan öğretmenlik lisansına sahip olması gerekmektedir. Devlet okulları sisteminin
dışında çalışan sağlık eğiticileri, Ulusal Sağlık Eğitimi Belgelendirme Komisyonu
Şti’nin (NCHEC) yaptığı sınavı geçerek isteğe bağlı olarak sertifika alabilmektedir.
Çoğu sağlık eğitimi öğretmeni ayrıca bu sertifikaya sahiptir.
Sertifikalı sağlık eğitimi uzmanları (CHES), NCHEC’in yaptığı yeterlilik sınavını
başarıyla geçen sağlık eğiticileridir. NCHEC, sağlık eğitimi uzmanlarına sertifika
vererek, mesleki gelişimi teşvik ederek, mesleki hazırlığı ve pratiği güçlendirerek
sağlığı geliştirmeye katkıda bulunmaktadır. Bu hedefler, sağlık eğiticilerini eğiten,
ulusal çapta sınavlar düzenleyen ve geliştiren, sağlık eğitimcileri için sürekli eğitim
fırsatları yaratan üniversite programları için standartlar geliştirerek başarılmaktadır
(Ulusal Sağlık Eğitimi Belgelendirme Komisyonu, b.t).
Yetkinliklerin ve alt yetkinliklerin temel aldığı CHES sorumluluk alanları, genel
hatlarıyla sertifikalı sağlık eğiticisi için gerekli olan beceri setidir ve sağlığı geliştirme
programını yürütenler için faydalıdır.

Meslek Kontrollü
(Ulusal Halk
Sağlığı
Muayene Kurulları)

Halk Sağlığında
Sertifika Sahibi

Kaynak: Cottrell ve tayfası, 2009’dan uyarlanmıştır.

İleri Düzey

Meslek kontrolünde
(Ulusal Sağlık eğitimi
Belgelendirme
Komisyonu)

Eyalet kontrolünde
(Eğitim birimleri)

Giriş Düzeyi

Sertifikalı Sağlık
Eğitim Uzmanı

Öğretmen
Lisasnsı sahibi

Sağlık eğitiminde
Lisans programları
ve Halk sağlığı
yüksek lisans
programları

Halk Sağlığı
Eğitim Konseyi

Amerikan Sağlık
Eğitimi Derneği
aracılığıyla
öğretmen eğitimi
lisans
programları

Öğretmen Eğitimi
Ulusal
Akreditasyon
Konseyi ve
Öğretmen Eğitimi
Akreditasyon
Konseyi

Ulusal Akreditasyon Görev gücü

Sağlık eğitiminde
mesleki hazırlık
lisans programları

SOPHE/AAHE
Lisans Programı
Onaylama Komitesi

Mesleki Hazırlık Programı
Akreditasyon ve Onay

Amerika Birleşik Devletleri’nde Bireysel Sağlık Eğiticilerinin Belgelendirilmesi ve
Mesleki Hazırlık Programları

Bireysel Düzeyde Belgelendirme ve Lisanslandırma

ŞEKİL 11.1

304
DEĞİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN LİDERLİK



BELGELENDİRME İLE YETKİNLİĞİ SAĞLAMA

305

CHES’in sorumluluk alanları şu şekildedir:
•

Sağlık eğitimi için bireysel ihtiyaçların ve toplum ihtiyaçlarının değerlendirmesi

•

Sağlık eğitim stratejileri, müdahaleleri ve programlarının etkin planlaması

•

Sağlık eğitim stratejileri, müdahaleleri ve programlarının uygulanması

•

Sağlık eğitimi programlarının etkisi ile ilgili değerlendirme araştırması
yapılması

•

Sağlık eğitimi programlarının yönetilmesi ve bütçelenmesi

•

Sağlık eğitimi kaynak kişisi olarak hizmet verilmesi

•

Sağlık ve sağlık eğitiminde iletişim ve savunuculuk

Temel CHES yetkinliklerinin, alanda beş yıldan az tecrübesi olan ve lisans ve yüksek
lisans programından mezun olanlar tarafından karşılanması gerekmektedir. Bir
yazılı sınav yapılmaktadır ve bu sınavı geçenler, sertifikalı sağlık eğitimi uzmanı
olmaktadır. CHES sınavına girmek isteyen adayın (1) bölgesel olarak akredite olmuş
bir yükseköğrenim kurumundan lisans, yüksek lisans ya da doktora derecesine sahip
olması; (2) sağlık eğitimindeki kurs başlıklarını gösteren resmi bir transkript belgesi
ve (3) sağlık eğitiminde en az yirmi beş sömestre saati ya da otuz yedi çeyrek saatlik
kurs çalışmasını tamamlamış olması gerekmektedir (Cottrell ve tayfası, 2009).
CHES statüsü alan bireylerin, sertifikasyonlarını devam ettirmek için her beş yılda
bir, yetmiş beş saatlik sürekli eğitim kredisi alması gerekmektedir. Sağlık eğiticileri
için belgelendirme zorunluluğu olmamasına rağmen, sertifikasyon genellikle bir
gereklilik olarak ya da iş ilanlarında tercih edilen bir nitelik olarak belirtilmektedir.
Belgelendirme ileriye dönük olarak sağlık eğitimi çalışanlarından beklenebilecek
beceri ve yeterlilikleri olma potansiyeli olan çalışanlarla ilgili bilgi verir.
NCHEC, giriş düzeyindeki sertifikasyonun, birçok sağlık eğiticisinin uygulama
kapsamını yansıtmadığı konusunda alanda artan farkındalığa cevaben artık ileri
düzey sertifikasyon da uygulamaktadır. 2011’de uygulanacak master sertifikalı
sağlık eğitimi uzmanı (MCHES) süreci, alandaki tecrübenin incelenmesi ile bir sınavı
içermektedir.
2008’de tüm halk sağlığı çalışanlarına (sağlık eğiticileri dahil) sunulan bir
diğer belgelendirme kaynağı, halk sağlığı programında yüksek lisans veya doktora
derecesidir. Bu yeni belgelendirme, halk sağlığında sertifika sahibi olma (CPH),
Halk Sağlığı Eğitimi Konseyi (CEPH) tarafından akredite edilmektedir. 2005 yılında,
CEPH tarafından akredite olmuş kurumların mezunlarının halk sağlığı konusunda
başarılı olabilmek için bilgi ve beceri sahibi olmalarını garantilemeye yönelik
amacıyla Ulusal Halk Sağlığı Denetleme Kurulu (NBPHE) kurulmuştur. NBPHE
de tıpkı NCHEC gibi bunu gönüllülük esasında bir sınav oluşturup uygulayarak
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gerçekleştirmektedir. Sınava girmek için bireyin CEPH tarafından akredite olmuş bir
program veya okuldan mezun olması gerekmektedir.
CPH sınavı, halk sağlığındaki beş temel yetkinliğe odaklanmaktadır: biyoistatistik,
çevre sağlığı bilimleri, epidemiyoloji, sağlık politikası ve yönetimi ile sosyal bilimler
ve davranış bilimleri (Gebbie ve tayfası, 2007). Bu yetkinliklerin her biri, bireyin
uzmanlık alanı veya disiplininden bağımsız olarak başarılı bir halk sağlığı (ve sağlığı
geliştirme) uygulaması için oldukça önemlidir. CHES ve CPH sertifikasyonlarının
birbiriyle nasıl bütünleştiği şu anda tam olarak çözülememiştir (Taub, Allegrante,
Barry, & Sakagami, 2009).

PROGRAMIN ETKİSİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ
ARTTIRMA
Kaynakların sınırlı olduğu bir dönemde, programın sürdürülebilirliği önemlidir.
Etkili olmayan programların sürdürülmemesi çok açıkken diğer taraftan henüz
sürdürülebilir olmayan ama etkili olan birçok program mevcuttur. Mükemmel
dünyada, programın destek ve kaynak almaya devam etmesi için hem etkili hem de
sürdürülebilir olması gerekmektedir. Etkili olmasa dahi sürdürülen program örnekleri
olmasına rağmen, sağlığı geliştirme programında liderlik, etkin programları koruma
ve sürdürme becerisini gerektirmektedir.
Swerissen ve Crisp (2004), sağlığı geliştirme programını sürdürmek için neyin
gerekeceğini anlama yaklaşımlarından birinin; sürdürülebilirliği, müdahale ve
kullanılan stratejiler düzeyi bağlamında düşünmek olduğunu ileri sürmektedirler.
Swerissen ve Crisp’in seviyeleri ve ilgili stratejileri Beşinci Bölümde Tablo
5.1’de gösterilmiştir. Tablo 11.1, sağlığı geliştirmede dört müdahale düzeyini,
ilgili stratejileri ve sürdürülebilirlik faktörlerini göstermek için Tablo 5.1’e bir
sütun eklemiştir. Örneğin, sigara içme, beslenme ve fiziksel aktivite gibi bireysel
davranışlara odaklanan programların nispeten kısa bir uygulama süresi vardır;
ancak bunlar sürekli olarak kaynağa ve desteğe ihtiyaç duymaktadır. Savunuculuk
aracılığıyla kurumsal değişime adanmış sağlığı geliştirme programları çok fazla
zamana ve kaynağa mal olurken, istenilen değişim sağlandığı zaman, program
bittikten sonra da istenilen sağlık davranışı desteklenmeye devam etmektedir. Bu
tür program örnekleri, dumansız iş yerleri oluşturan mevzuatlar ve sürücüler için
kandaki alkol seviyesinin daha düşük olması yönünde yaptırımları olan politikalardır.
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TABLO 11.1 Sağlığı Geliştirme Programı Müdahaleleri ve Sürdürülebilirlik
Faktörleri
Müdahale Düzeyi

Müdahale Stratejileri

Programın
Sürdürülebilirliği

Bireyler için
sağlığı geliştirme
müdahaleleri

Sigara içme, beslenme, fiziksel
aktivite ve yaralanmaları önleme
gibi sağlık riskleri ile ilgili bilgi,
tutum, inanç ve davranış
değişikliğini teşvik etmek için bilgi,
eğitim ve öğretime odaklanma

İlk uygulama için nispeten kısa
bir zaman çerçevesini gerektirir;
ancak programın sürdürülmesi
halinde sürekli kaynak ihtiyacı
vardır

Kuruluşların politika
ve uygulamaları

Bireylerin riskli davranışlarını
değiştirmek ve sosyal, eğitim ve
sağlığı geliştirme kaynaklarına
daha fazla erişim sağlamak için
ve kurumsal politikaları (kurallar,
roller, yaptırımlar ve teşvikler)
ve uygulamaları değiştirmek
için kurumsal değişikliğe ve
danışmanlığa odaklanma

Kurumsal değişim uygulandıktan
sonra birkaç sürekli kaynağa
ihtiyaç vardır; ancak programın
kurulması ve kaynakların
sistemli olarak çekilmesi süreci
için daha uzun süreli bir zaman
çerçevesi söz konusudur

Sahadaki çevresel
faaliyetler ve sosyal
değişim

Kuruluşlarda değişiklik yapmak
ve sağlığı etkileyen kaynakları
yeniden dağıtmak için mevcut
sahalarda ve yeni oluşturulan
sahalarda (örneğin kuruluşlar,
ağlar veya ortaklıklar) sosyal
faaliyete ve sosyal planlamaya
odaklanma

Genellikle genişletilmiş bir
zaman çerçevesine yayılmış
ciddi kaynaklara ihtiyaç
vardır; ancak yeni sahalar
oluşturuldukça kaynaklar
sistematik olarak çekilebilir ve
kaynaklar yeniden dağıtılabilir

Halk savunuculuğu

Topluluğu, kurumsal ve bireysel
düzeyleri etkileyen yasal, bütçesel
ve kurumsal ortamları değiştirmek
için sosyal savunuculuğa
odaklanma

Genellikle genişletilmiş bir
zaman çerçevesine yayılmış
ciddi kaynaklara ihtiyaç vardır;
ancak kurumsal değişiklik
sağlanınca kaynaklar çekilebilir

Kaynak: Swerissen & Crisp, 2004’ten uyarlanmıştır.

Dutton (2000) program personeli, paydaşlar ve katılımcıların etkili bir program
sürdürmesine yardımcı olmak için sorulacak bazı soru önerilerinde bulunmuştur:
•

Sağlığı geliştirme programı, kendi mevcut gerçekliğini net ve dürüstçe
anlıyor mu? Program personeli; aktif olarak bilgi ve değerlendirme sağlamalı;
hükümeti, fon sağlayıcıları veya paydaşların onları istemesini beklememelidir.
Personel, katılımcılarla konuşarak, onların nasıl hissettiğini, ne düşündüğünü,
ne tür iyileştirmelerin yapılabileceğini sorarak geribildirimde bulunmalıdır.
Program personelinin sürekli programın altta yatan çıkarımlarını dikkate alması
ve gerektiğinde tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir.
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•

Mevcut gerçeklik anlayışı, sağlığı geliştirme programı genelinde paylaşıldı
mı ve programı sürdürebilmek ve iyileştirmek için kullanıldı mı? Program
personeli bilgiyi paylaşmalı, mevcut bilginin üstüne eklemeli, katılımcıların,
personelin ve paydaşların öğrenmesini desteklemelidir. Programlar, ilgili
modifikasyonları yapmak için geribildirim kullanılarak zaman içinde
iyileştirilmelidir.

•

Bilgi, arzu edilen geleceğe yönelik etkili faaliyete dönüştürüldü mü?
Personel, paydaşlar ve program katılımcıları, sağlıklarını geliştirmek için yeni
bilgilerden faydalanmalıdır. Katılımcılara aktarılan bilginin konu ile alakalı
olması gerekmektedir. Programın, amaçlara yönelik ilerlemeyi ölçmek için
ölçütlere veya göstergelere ihtiyacı vardır. Program personelinin, programın
önceliklerini belirlemesi ve personel ile katılımcıların da bu öncelikleri
paylaşması gerekmektedir.

ÖZET
Liderlik; sağlığı geliştirme personelinin, paydaşların ve katılımcıların sorumluluğudur.
Sağlık programında liderlik; kişilerin, değişimi programı sürdürmenin bir parçası
olarak görmesini gerektirmektedir. Program paydaşlarının, sağlığı geliştirme
programlarını geliştirmek ve sürdürmek için birçok seçeneği mevcuttur. Program
için destekleyici ve vaat edici bir ortam yaratmak, profesyonel, belgelendirilmiş
ve nitelikli personel ile çalışmak, personel, paydaşlar ve program katılımcıları
tarafından programın amaç, hedef ve stratejilerinin net, dürüst ve paylaşımcı olarak
anlaşılmasını sağlamak, başarıyı artırmanın anahtarlarıdır.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Sizin toplumunuzdaki sağlığı geliştirme programları değişim karşısında ne
yapıyor? McKenzie, Neiger, ve Thackeray (2009) tarafından tanımlanan sağlığı
geliştirme programlarının altı gerçekliğinin, sizin yerel sağlığı geliştirme
programınız üzerindeki etkileri nedir?

2.

Bu bölümde ele alınan katılımcıların sürece katılma stratejileri, farklı sağlığı
geliştirme programlarında nasıl farklı şekilde kullanılabilir? Okulların, iş
yerlerinin, sağlık kuruluşlarının ve toplum sağlığı programlarının, değişime ve
sürdürülebilirliğe yaklaşımını karşılaştırın.

3.

Kültürel olarak yetkin sağlığı geliştirme programlarının oluşturulması, bireylerin
(personel, paydaşlar ve katılımcılar) programla ilgili görüşlerini ve düşüncelerini
(değerlendirme) paylaşmada liderliği üstlenmesini gerektirmektedir. Personel
ve diğer paydaşlar, kültürel olarak yetkin ve sağlıkta eşitsizliklerin üstesinden
gelen programları yapmada paylaşılan bir liderlik ortamına nasıl çağrı yapabilir
ve geliştirebilir?
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4.

Diğer sağlık meslekleri için (örneğin hekimler, hemşireler, diyabet
eğiticileri veya fizyoterapistler) belgelendirmeyi araştırın. Hangi kuruluşlar
bireysel düzeyde sertifikasyon ve lisanslandırmayı içermektedir?
Hangi kuruluşlar profesyonel hazırlık programlarının akreditasyonunu
içermektedir? Bu kuruluşlar, sağlık eğitiminde belgelendirme ve akreditasyon
sağlayan kuruluşlardan hangi yönleriyle benzer ve farklıdır?

5.

Sağlığı geliştirme programının personeli, paydaşlar ve katılımcılar programın
mevcut gerçekliği ve arzu edilen geleceği arasındaki boşluğu nasıl kapatabilir?
İlerlemenin ölçütlerini nasıl belirleyebilir?
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ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirme programlarının sunulmasının
öğretim üyelerine, personele ve öğrencilere sağladığı sağlık faydalarını ve diğer
faydalarını tartışma
n Okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirme programları ve hizmetleri sunmanın
zorluklarını ve fırsatlarını tartışma
n Okullardaki ve üniversitelerdeki sağlığı geliştirme programları ve hizmetlerinin
tarihçesini açıklama
n Okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirme programlarının tasarlanması,
uygulanması ve sunulmasındaki mevcut yaklaşımları tanımlama
n Öğrenciler için ücretli ve gönüllü fırsatlar dâhil olmak üzere okullarda ve
üniversitelerde sağlığı geliştirmede idari, klinik ve akademik kariyerleri tanımlama
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merika Birleşik Devletlerinde ilk ve ortaokul ile liseye giden öğrenci
sayısı 55.5 milyon; koleje giden öğrenci sayısı da 18 milyondur (Ulusal
Eğitim İstatistikleri Merkezi, 2007). Bu sebeple, okullar ve üniversiteler,
neredeyse tüm K-12 çocukları ve ergenleri ile çok sayıda genç yetişkine ulaşmak için
etkili yerler olduğundan, sağlığı geliştirme için ideal sahalardır. Ancak öğrenciler,
okul ve üniversitelerdeki sağlığı geliştirme faaliyetlerinin tek hedef kitlesi değildir.
Okullar ve üniversiteler, yetişkinler için de sağlığı geliştirme girişimleri için etkin
sahalardır. Okullar, 9.8 milyon öğretim üyesi ve personel için iş sahalarıdır (Ulusal
Eğitim İstatistikleri Merkezi, 2007) ve işyerinde sağlığı geliştirme için de ideal
sahalar olarak teşvik edilmektedir; çünkü okul ve üniversite personeline sağladığı
sağlık faydalarının ötesine geçerek, bu personel daha sonra öğrenciler için sağlıklı rol
modelleri olabilmektedir. Sağlıklı okullar ve üniversiteler oluşturma, uzun yıllardır
çok istenen bir durum olmuştur ve sağlığı geliştirme programlarının çok sayıda kişiye
ulaşma fırsatlarından dolayı gelecekte de böyle olmaya devam edecektir.

OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE SAĞLIĞI GELİŞTİRMENİN
GEREKÇESİ
Okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirmenin gerekçesi, okulların ve
üniversitelerin sağlığı geliştirme programlarını yürütmede çok etkin sahalar olması
gerçeğinin de ötesindedir. Okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirme programları;
yalnızca çok sayıda gencin bu ortamlarda toplanması sebebiyle değil aynı zamanda
bu çocukların, ergenlerin ve genç yetişkinlerin çok sayıda ciddi sağlık tehdidi ile karşı
karşıya kalmasından dolayı sağlığı geliştirme programlarına ihtiyaç duyulmaktadır
(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2009a). Bu tehditler arasında astım, aşırı
kilolu olma ve obezite, diyabet, sakatlık ve şiddet, istenmeyen gebelikler, cinsel yolla
bulaşan hastalıklar ve HIV enfeksiyonu bulunmaktadır. Okullarda ve üniversitelerde
sağlığı geliştirme önemlidir çünkü çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler, çocukluktan
ergenliğe geçerken sağlıkla ilgili davranış ve tutumlarını pekiştirmektedir. Ayrıca,
okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirmenin önemli olmasının sebeplerinden
biri de gençlerin gerek şimdiki gerekse gelecekteki sağlıklarını etkileyecek seçimler
yapmasıdır (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2009a). Hastalık Kontrol
ve Önleme Merkezleri, (2009a), Amerika Birleşik Devletleri’nde ergenlerde ve
yetişkinlerde morbidite ve mortalitenin başlıca sebepleri ile ilgili altı risk davranışını
tanımlamıştır: alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin kullanımı; HIV’e sebep olan
cinsel davranış, diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve istenmeyen gebelikler;
kasıtlı veya kasıtsız sakatlık ile sonuçlanan davranışlar, tütün kullanımı, fiziksel
aktivitede bulunmama ve bilinçsiz beslenme davranışları. Ayrıca, okullarda sağlığı
geliştirme programlarının yürütülmesi, kaliteli okul sağlığı programları ile akademik
başarı arasında bir bağ olması nedeniyle de değerlidir (Hastalık Kontrol ve Önleme
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Merkezleri, 2009b).
Sağlık ve akademik başarı ayrılmaz bir bütündür. Akademik başarı, sağlıkta
eşitsizliklerin azaltılması ve sağlık risk davranışlarında azalma ile ilişkilidir
(bakınız İkinci Bölüm). Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (2009b) gençlerin
genel sağlığının başlıca göstergelerinden ve yetişkin sağlık sonuçlarının temel
belirleyicilerinden birinin akademik başarı olduğunu vurgulamaktadır. Bunun
aksine, kronik hastalık, fiziksel ve duygusal istismar veya açlık; devamsızlığa, derse
konsantre olamamaya, sınavlarda düşük sonuç almaya ve akademik başarısızlığa
sebep olabilmektedir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2009b). Ayrıca,
yüksek riskli davranışlarda bulunmakla düşük not almak arasında da mükemmel bir
bağıntı vardır. D ve F alan öğrenciler; A ve B alan öğrencilere kıyasla daha fazla risk
davranışında bulunmaya meyillidir (Şekil 12.1). Sağlık ve akademik başarı arasındaki
bağlantıdan yola çıkarak, milli eğitim kurumları; sağlık programları ve politikalarını
tüm öğrencilerin eğitim çevresine dâhil etme ihtiyacını belirlemiştir (Amerikan Okul
İdarecileri Birliği, 2009; Eyalet Üst Düzey Okul Yöneticileri Konseyi, 2004; Ulusal
Eyalet Eğitim Kurulları Derneği, 2009; Ulusal Eyalet Eğitim Kurulları Derneği,
2009).

ŞEKİL12.1

Notlar ve Risk Davranışları Arasındaki İlişki

Seçilen Sağlık Risk Davranışlarında Bulunan
Genelde A veya B alan ve Genelde D veya F alan
ABD’deki Lise Öğrencilerinin Yüzdesi*

Öğrencilerin Yüzdesi

100

Genelde A veya B

75

66.9

66.1
45.8

50
34.7
25
12.9

39.7

Genelde D veya F

41.2

39.4
30.7
20.8

15.7

11.2

0
Son otuz
gün içinde
silah taşıma

Sigara
kullanma
(şu anda)

Alkol
kullanma
(şu anda)

Cinsel
ilişkiye
girme

Kilo
kontrolü
için
aç kalma

Son yedi gün
içinde
yetersiz
fiziksel aktivite

* Öğrenciler tarafından rapor edildiği şekilde.
Kaynak: www.cdc.gov/HealthyYouth/health_and_academics/index.htm
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OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE SAĞLIĞI GELİŞTİRMENİN
DEĞİŞEN ROLÜ
Okulların ve üniversitelerin sağlığı geliştirme için kullanılması, siyasi liderler ile sağlık
ve eğitim liderlerine kadar uzanmaktadır. Sömürge döneminde, Benjamin Franklin
(1749) sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve alkolden uzak durma ile ilgili önerilerin
yer aldığı bir eğitim planı tasarlamıştır. 1836’da Mount Holyoke, sağlık konusunda
ders veren ilk kolej olmuştur (Lockhart & Spears, 1972). Aynı dönemde, Amerikan
eğitim sisteminin babası, Horace Mann (1838) öğrencilerin, sağlığı korumak için
gerekli olan beslenme ve egzersiz ile ilgili kavramları anlaması gerektiğini ortaya
koymuştur. Bundan birkaç yıl sonra, halk sağlığında dönüm noktası olarak kabul
edilen Shattuck Raporu’nda, çocukların okullarda sağlıkla ilgili ders görmesi tavsiye
edilmiştir. Shattuck, Banks ve Abbott (1850), okullara ve üniversitelere kaydolan
öğrenciler arasında hastalık değerlendirmesi yapılmasını, okula kaydolmak için aşı
kaydının bir gereklilik olmasını, sağlıklı ve güvenli okulların oluşturulması için
kılavuzların kullanılmasını ve kolejler ile tıp okullarına hijyen (sağlık) profesörlerinin
alınmasını tavsiye etmiştir.
“Yirminci yüzyılın başı itibariyle, öğrencilerin sağlığını geliştirmek için
okullarda ve üniversitelerde çeşitli stratejiler bulunmuştur. Bunlar arasında her yaştan
öğrenciye yönelik hijyen (sağlık) ders kitapları (örneğin, Johonnot & Bouton, 1889)
ile çocuk ve ergen sağlığına ve hijyenin (sağlığın) nasıl öğretileceğine dair geleceğin
öğretmenlerine yönelik ders kitaplarının (örneğin, Terman 1914) kullanılması yer
almaktadır. İlave sağlığı geliştirme stratejileri arasında; doktorların okullara sağlık
görevlisi olarak atanması (Lincoln, 1886), okulların tıbbi açıdan denetlenmesi için bir
sistemin geliştirilmesi (Burks & Burks, 1913), öğrencilerin sağlık sorunları açısından
taranması (Gulick & Ayres, 1917), okullarda doktorların çalışmalarını desteklemek
için hemşirelerin kullanılması (Brainard, 1922), okul öğle yemeği programının
oluşturulması (Gunderson, 1971) ve okul psikolojisi mesleğinin uygulanması ve
pratiği (Wallin, 1914) yer almaktadır. Zaman içerisinde bu girişimler, okullardaki ve
üniversitelerdeki öğrencilerin sağlığını ve öğrenimini geliştirmek için yerel, eyalet
düzeyinde, ulusal ve uluslararası düzeyde girişimlere dönüşmüştür.

OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE SAĞLIĞI GELİŞTİRMENİN
GÜNÜMÜZDEKİ ROLÜ
Okullarda ve üniversitelerde sağlığı geliştirmede güncel yaklaşımlar, okulların
ve üniversitelerin sorumluluk rolüyle ilgili uzun yıllar önce yapılan önerileri
yansıtmaktadır. Günümüzde okullarda sağlığı geliştirme, sekiz bileşenli modele
dayanmaktadır. Bu modeli takip eden programlar, ilk olarak kapsamlı okul sağlığı
programları olarak etiketlenmiştir (Allensworth & Kolbe, 1987; Allensworth,
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Lawson, Nicholson, & Wyche, 1997; Kolbe, 1986); ancak artık koordineli okul
sağlığı programları olarak anılmaktadır.
Koordineli Okul Sağlığı Programları
Koordineli okul sağlığı programlarının sekiz bileşeni (Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri, 2008b; ayrıca bakınız Şekil 12.2) birçok okulun sahip olduğu disiplin
ve hizmetlerdir; ancak birlikte kullanılmak için organize edilmemiştir. Aşağıda, her
bileşenle ilgili kısa bir açıklama bulunmaktadır:
1. Sağlık eğitimi: sağlığın fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal boyutlarını
ele alan derstir; bilgi, davranış ve becerileri teşvik eder ve her yaşa veya
gelişimsel düzeye uyumlaştırılmıştır – öğrencileri; sağlıklarını korumaları ve
iyileştirmeleri ve risk davranışlarını azaltmaları için motive etme ve destekleme
amacıyla tasarlanmıştır.
2. Beden eğitimi: yaşam boyu fiziksel aktiviteyi teşvik eden planlı ve birbirini
izleyen derstir – temel hareket becerileri, spor becerileri, fiziki kondisyon ile
zihinsel, sosyal ve duygusal yetkinliği pekiştirmek için tasarlanmıştır.

ŞEKİL 12.2

Koordineli Okul Sağlığı Programları

Sağlık eğitimi
Aile ve
toplum
katılımı

Personel için
sağlığı
geliştirme

Beden
eğitimi

Öğrenci
Sağlığı ve Eğitimi

Sağlıklı
okul
ortamı

Sağlık
hizmetleri

Beslenme
hizmetleri
Danışmanlık,
psikolojik ve
sosyal hizmetler
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3. Sağlık hizmetleri: öğrencilerin sağlığını geliştiren, sağlık sorunları ve
sakatlıkları belirleyip önleyen, uygun koruyucu hizmetler, acil bakım, sevk
veya akut ya da kronik sağlık durumlarının yönetimini sağlayan hizmetlerdir.
4. Beslenme hizmetleri: besleyici, uygun fiyatlı ve cazip yemekler ile
beslenme eğitiminin, sağlıklı yeme alışkanlıklarını teşvik eden bir çevreye
entegrasyonudur.
5. Danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler: sorunları önleyen
ve ele alan, pozitif öğrenmeyi ve sağlıklı davranışı kolaylaştıran, öğrencilerin
bilişsel, duygusal, davranışsal ve sosyal ihtiyaçlarına odaklı destek sağlayarak
sağlıklı gelişimi pekiştiren hizmetlerdir.
6. Sağlıklı okul çevresi: öğrenmeyi kolaylaştıran ve okulun fiziksel, duygusal
ve sosyal iklimine hitap eden güvenli bir fiziki tesis ile sağlıklı ve destekleyici
bir çevre sağlamak için tasarlanan ortamdır.
7. Personel için sağlığı geliştirme: okulun öğretim görevlileri ve personeli
için değerlendirme, eğitim ve fitness faaliyetleridir – çocuklar için rol modeli
olan okul personelinin sağlığını ve iyilik halini korumak ve iyileştirmek için
tasarlanmıştır.
8. Aile ve toplum katılımı: okul, aileler ve toplum grupları ve bireyler
arasındaki ortaklıklar - çocukların, gençlerin ve onların aile fertlerinin sağlıklı
gelişimini ele almada kaynakları ve uzmanlığı maksimum düzeye çıkartmak
için tasarlanmıştır.
Koordineli kelimesi, her bileşenin öğrencilerin sağlığına ve öğrenmesine katkısını
maksimum düzeye çıkarmak için bu sekiz bileşen arasında ihtiyaç duyulan etkileşimi
vurgulamak için kullanılmaktadır. Koordineli okul sağlığı programı, “öğrencilerin
optimum fiziksel, duygusal, sosyal ve eğitimsel gelişimini teşvik etmek için
tasarlanan planlı, sıralı ve okulla bağlantılı strateji, faaliyet ve hizmetlerin entegre seti
olarak tanımlanmaktadır. Program; aileleri kapsamakta ve desteklemektedir ve yerel
toplumun ihtiyaçları, standartları ve gereksinimleri ile belirlenmektedir. Bu program,
disiplinler arası (multidisipliner) bir ekip tarafından yürütülmekte ve bu ekip de
programın kalitesi ve etkililiği ile ilgili topluma karşı sorumludur” (Allensworth,
Wyche, Lawson, & Nicholson, 1995).
Koordineli okul sağlığı programları, öğrencilerin sağlığını ve öğrenimini teşvik
etmek için halk sağlığı amaçları ile eğitim amaçları arasında bağlantı kurmaktadır.
Kolbe’e (2002) göre, koordineli okul sağlığı programlarının amaçları öğrencilerin
sağlık bilgisi, tutum ve becerilerini (örneğin, karar verme) iyileştirmek; öğrencilerin
sağlık davranışını iyileştirmek (örneğin, emniyet kemeri gibi güvenlik ekipmanlarını
kullanmak); öğrencilerin sağlık sonuçlarını iyileştirmek (örneğin, motorlu araç
kazaları sonucu ölümleri azaltmak); öğrencilerin eğitim sonuçlarını iyileştirmek
(örneğin, liseyi veya koleji bitirme) ve onların sosyal sonuçlarını iyileştirmektir
(örneğin, istihdam).
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Örnek 12.1, K-12 okullarındaki çok çeşitli koordineli sağlık programlarını
göstermektedir. Listelenen bileşenler, okulun sağlık eğitimi, beden eğitimi,
danışmanlık ve rehberlik müfredatlarına ek olarak sunulmaktadır. Şekil, K-12
programı için hazırlanmıştır; ancak aynı konuların çoğunu, kolej öğrencilerinin
ihtiyaçlarıyla eşleşen, yaşa uygun programları olan üniversiteler de ele almaktadır.
•

Okul sağlığı programının koordinasyonunda çok önemli olan farklı süreçler
arasında aşağıdakiler yer almaktadır:

•

İdarecilerin desteğini ve taahhüdünü güvence altına almak

•

Bölge düzeyinde okul sağlığı konseyi kurmak ve okul düzeyinde okul sağlığı
ekipleri kurmak

•

Okul düzeyinde okul sağlığı lideri belirlemek ve okuldaki faaliyetleri koordine
etmek için ilçe düzeyinde okul sağlığı koordinatörü belirlemek

•

Koordineli okul sağlığı programının sürekli olarak iyileşmesini sağlamak için
yıllık eylem planı geliştirmek

•

Çok katmanlı stratejiler uygulamak (yüksek riskli öğrenciler için genel
müdahaleler ve hedefli müdahaleler)

•

Öğrenciler arasında sağlık riskini ve koruyucu faktörleri ele almak

•

Öğrencileri sağlığı geliştirme girişimlerine katmak

•

Tüm okul personelini, sağlığı geliştirme girişimlerine dahil etmek

Eyalet düzeyinde, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), okul sağlığı
programlarının koordinasyonundaki kritik süreçleri uygulamada yerel eğitimi
ve sağlık kurumlarını desteklemek için eyalet eğitim kurumları ve eyalet sağlık
birimlerinin işbirliği içinde çalışmasını önermektedir. Kurumlar arası işbirliğine
ek olarak CDC, eyalet sağlık ve eğitim kurumlarını; çocukların ve gençlerin
sağlığını ve öğrenimini teşvik etmek için diğer eyalet kurumlarını, eyalet gönüllü
sağlık kuruluşlarını ve diğer meslek kuruluşlarını, eyalet koordinasyon konseyine
katılması için teşvik etmektedir. Ayrıca, yerel düzeyde okul sağlığı programlamasını
destekleyen faaliyetleri uygulamak için CDC çeşitli eyaletlere ve büyük şehirlere
finansman sağlamaktadır. Çoğu eyalette CDC aynı zamanda HIV önleme ile ilgili
faaliyetleri ve Gençlik Risk Davranışı Anketinin yapılmasını desteklemektedir.
Sağlığı Geliştiren Üniversiteler
Koordineli okul sağlığı programlarının temel bileşen ve ilkeleri, kolej ve üniversite
kampüslerinde öğrenci sağlığını geliştirme için de geçerlidir. Dünya Sağlık
Örgütü, sağlığı geliştiren okullar (Dünya Sağlık Örgütü, Kapsamlı Okul Sağlığı ve
Geliştirilmesi Uzman Komitesi, 1997) ve sağlığı geliştiren üniversiteler (Tsouros,
Dowding, Thompson, & Dooris, 1998) kavramını teşvik etmektedir.
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ÖRNEK 12.1

Okul Müfredatlarına ek olarak K-12 Bileşenlerini Gösteren
Koordineli Okul Sağlığı Programı
Sağlık Eğitimi
• Obezite önleme programları
• Öğrenci sağlık savunuculuğu programları
• Diyabet önleme programı
• Profesör Barış (Professor Peace) (çatışma çözme programı)
• Özel odak haftaları için programlar: beslenme, astım, dental
Beden Eğitimi
• SPARK (Çocuklar için Spor, Oyun ve Aktif Rekreasyon)
• Kızlar Koşuyor (Girls on the Run) (kızlar için okul sonrası beden eğitimi)
• Wii fitness konsolları
• Koşu ve yürüyüş kulüpleri
• Kalp atış hızı monitörleri
Sağlık Hizmetleri
• Mobil diş kliniği
• Bağışıklama
• Okul ve spor eğitimi (jimnastik)
• Astım eğitimi
• Okul sağlık kliniğine ilaveten yerel hastanelerle ortaklıklar
Beslenme Hizmetleri
• Okulda kahvaltı ve öğle yemeği programı
• Devlet Okuluna Giden Çocuklar için Daha Sağlıklı Seçeneklerin uygulanması;
sağlıklı gıda (örneğin meyve) ve içeceklerin (örneğin su) satışını arttırmak ve
daha az sağlıklı olan gıda (örneğin kurabiyeler) ve içeceklerin (örneğin, soda)
satışını azaltmak için yiyecek ve içeceklerin yerleştirilmesi ve sunulmasıyla
ilgili değişiklikler önermiştir
• Fritözlerin okul mutfaklarından çıkarılması
• Bireyselleştirilmiş öğrenci ve aile beslenme koçluğu
• Çok kültürlü gıda seçenekleri
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Danışmanlık, Psikolojik ve Sosyal Hizmetler
• Öğrenci Destek Programı
• Yerel toplum akıl sağlığı ve uyuşturucu ve alkol programlarıyla ortaklıklar
• Sosyal, duygusal ve davranışsal destek
• Sınıfta pozitif davranışı teşvik etme
Sağlıklı Okul Çevresi
• İyilik hali politikalarında sürekli iyileştirmeler
• Çocuk mahkum irtibat görevlileri
• Güven oluşturma
• İsimsiz polis ihbar hattı
• CPR eğitimi
• İlk yardım eğitimi
• Okul iklimi iyileştirme eylem planı
Personel için Sağlığı Geliştirme
• Yerel tıp merkezlerinde sağlık taramaları
• Sağlık risklerinin değerlendirmesi
• Sağlık bülteni
• Öğretim görevlileri ve personel için bölgenin sağlık hizmet paketinin bir parçası
olarak işyerinde iyilik hali ve sağlığı geliştirme programı (sigarayı bırakma gibi
kurum içi bir programın da dahil edildiği)
Aile ve Toplum Katılımı
• Aile fitness gecesi
• Toplum yürüyüş programı
• Yaz fitness ve oyun programı
• Aile sağlık fuarları
• Giysi bankası
• Okula Dönüş Kursu (okul programına hazırlanma)
• Okul sonrası ve okul gününü aşan programlar
• Toplum sağlığı kuruluşları ile hizmet anlaşmaları (örneğin fiziksel sağlık
muayeneleri, akıl sağlığı hizmeti)
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Sağlığı geliştiren üniversitenin sonuçları ya da amaçları, koordineli okul sağlığı
programlarının sonuçları ya da amaçlarına benzemektedir. Bu amaçlar; öğrencilerin,
üniversite personelinin ve daha geniş anlamda toplumun sağlığını iyileştirerek
sağlığı; üniversitenin kültürüne, yapısına ve süreçlerine entegre etmeyi içermektedir
(Tsouros, Dowding, & Dooris, 1998). Bu amaçlara ulaşmadaki kilit hedefler şunları
içermektedir: üniversitede sağlıklı ve sürdürülebilir planlamayı ve politikaya karar
vermeyi teşvik etme, sağlıklı iş çevreleri sağlama, öğrenciler, personel ve yerel
toplum için sağlıklı ve destekleyici soysal çevreler yaratma, temel sağlık hizmetlerini
oluşturma ve güçlendirme, öğrenciler ve personel arasında kişisel ve sosyal gelişimi
kolaylaştırma, sağlıklı ve sürdürülebilir (yani yeşil) fiziksel çevre sağlama, sağlığı
geliştirmeye ve araştırmaya daha geniş bir akademik ilgiyi teşvik etme (örneğin, sağlık
eğitimi dersleri), sağlık için toplum ortaklıkları yaratma (Tsouros, Dowding, & Dooris,
1998). Sağlığı geliştiren üniversite girişiminin başlatılmasında ve sürdürülmesinde
önemli bulunan unsurlar şu şekildedir: girişimi savunacak ve bunun başlatılması
için finansmanı sağlayacak kıdemli bir savunucu, girişimin oluşturulmasını ve
uygulanmasını kolaylaştıracak koordinatör için finansman, ilk başarılar ve girişim
için uzun vadeli finansmanın güvence altına alınması, bir yönlendirme komitesinin
kurulması ve koordinatör ile komite tarafından girişim için geniş tabanlı meşruluk,
mülkiyet ve hesap verebilirlik sağlamak için sürekli ağ oluşturma; geliştirildiği ve
uygulandığı bağlama dinamik olarak yanıt veren bir girişim (Dooris & Martin, 2002).
Okullarda ve Üniversitelerde Sağlığı Geliştirme Girişimleri
Okullardaki ve üniversitelerdeki sağlığı geliştirme girişimleri, öğrencilerin sağlığını
çeşitli şekillerde korumakta ve geliştirmektedir. Sağlık eğitimi ve beden eğitiminde
kurs çalışması, öğrencilere sağlıkla ilgili bilgi, beceri ve sağlıklı yaşam tarzına
yönelik motivasyon sağlamaktadır. Maalesef tüm K-12 okullarının yalnızca yüzde
56.6’sı öğrencilerin belirli bir kurs veya dersin bir parçası olarak sağlık dersi almasını
gerektirirken zorunlu tutmaktadır ve okulların yalnızca yüzde 78.3’ü öğrencilerin
belli oranda beden eğitimi dersi almasını gerektirmektedir (Kann, Brener, &
Wechsler, 2007). Sağlık eğitimi ve beden eğitimi için güven oluşturmak amacıyla
Amerikan Kanser Derneği, Amerikan Diyabet Derneği ve Amerikan Kalp Derneği
(2008a, 2008b, 2008c, 2008d) okullardaki sağlık eğitimi ve beden eğitiminin
faydalarını vurgulayan ortak bildiriler ve belgeler yayınlamak için işbirliği yapmıştır.
Müfredatlardaki kaliteli sağlık ve beden eğitimi programları, öğrencilerin çoğunun
sağlığı geliştiren davranışları seçmesine yardımcı olabilirken, daha önceden riskli
sağlık davranışında bulunmaya başlayan bazı öğrenciler bu yüksek riskli davranışların
üstesinden gelmek için ek ve daha yoğun sağlığı geliştirme stratejilerine ihtiyaç
duyabilir (bakınız Beşinci Bölümdeki Tıp Enstitüsü’nün koruyucu müdahale modeli).
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Üniversite ortamı, çok sayıda gence ulaşmak ve onlara yalnızca kendi sağlıklarını
değil kuracakları ailelerin ve yaşayacakları toplumların da sağlığını pekiştirecek
bilgi, beceri ve tutumları kazandırmak için bir fırsattır (Kupchella, 2009). Bazı
üniversiteler, temel müfredatlarının bir parçası olarak tüm öğrencilerin sağlık eğitimi
ve beden eğitimi dersi almasını zorunlu tutarken; diğer üniversiteler öğrencilere
genel eğitim gereksinimlerini karşılamak için bu dersleri alma fırsatı tanımaktadır.
Fiziksel aktiviteyi teşvik etmeye yönelik girişimler, okul sağlığı programlarının
beden eğitimi bileşenine entegre edilmiştir ve üniversitelerde sağlığı geliştirmenin
önemli bir hususudur. Okul ortamlarında, fiziksel aktivite fırsatları yalnızca beden
eğitimini değil aynı zamanda teneffüs, okul içi faaliyetler, fiziksel aktivite kulüpleri ve
okullar arası sporları da kapsamaktadır. Ayrıca, bazı okullarda öğrencilerin tesislere
(örneğin fitness merkezleri), sahalara (örneğin tenis kortları) ve ekipmana (örneğin
koşu bandı) erişimi vardır. Üniversiteler fiziksel aktivite ve egzersiz için öğrencilere
sıklıkla geniş çaplı fırsatlar sunmaktadır. Fitness merkezlerinin yanında, öğrencilerin
çok çeşitli sayıda fiziksel aktiviteye katılmasını sağlamak için okullar arası, okul içi
ve kulüp sporları ile kredisiz egzersiz dersleri ile kulüpler (örneğin swing dansı) gibi
fırsatlar da yer almaktadır.
Okullardaki ve üniversitelerdeki sağlık hizmetleri; öğrencilere sağlığı geliştiren
davranışlarda bulunmaları ve sağlık risklerinden kaçınmaları için bilgi, beceri ve
tutum kazandırmak amacıyla akran eğitim programları da dahil olmak üzere sağlık
eğitimi sunmaktadır. Okul ve üniversitelerdeki sağlık hizmetleri aynı zamanda
öğrenmeyi engelleyen sağlık sorunlarını belirlemek (örneğin, görme problemleri)
için taramalar yapmakta ve ani sağlık sorunları ve sakatlıkları tedavi etmek amacıyla
geleneksel sağlık hizmeti sunmaktadır.
Okullardaki ve üniversitelerdeki beslenme hizmetleri, geleneksel okul
öğle yemeği programlarından ve yurtlardaki yemek planlarından daha fazlasını
içermektedir. Çoğu okul artık okulda kahvaltı programları sunmaktadır ve sınıfta
atıştırmalık yiyecekler, okulda öğle yemekleri, otomatlar ve okul marketleri gibi okul
günü içinde daha sağlıklı gıda seçenekleri sağlamaya çalışmaktadır. Birçok üniversite
daha geniş yemek seçeneği sunmaktadır (örneğin, vejetaryen) ve girişime katılan
bazı kampüsler, kampüste yetişen veya yerli yetiştirilen ve üretilen gıdaları kullanma
girişimlerine katılmaktadır. Maalesef okul ve üniversite kampüslerinde satılan içecek
ve yiyecekler genelde sporcu içecekleri, gazoz, %100 gerçek meyveden yapılmayan
meyve suları ile yağ, tuz ve şeker oranı fazla olan atıştırmalıkları içermektedir.
Koordineli okul ve üniversite sağlık programlarının kalan bileşenleri de
öğrenci sağlığı ve öğrenimi açısından önemlidir. Okullardaki ve üniversitelerdeki
danışmanlık, psikolojik ve sosyal hizmetler; öğrencilere kişisel ve akademik
rehberlik sağlamakta, akıl sağlığı sorunlarını engellemek ve azaltmak için hizmet
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sağlamakta, sağlığı (örneğin, sağlık hizmetleri için düşük fiyatlı seçenekler sunma) ve
öğrenmeyi (örneğin, ders kitabı veya diğer eğitim materyallerini almak için finansal
destek) engelleyebilen sosyal durumları ele almak için hizmetler sağlamaktadır.
Sağlıklı okul ve üniversite çevreleri, sağlıklı ve güvenli fiziksel ve sosyal öğrenme
ile çalışma çevresini sağlayacak hizmetlerle sağlıklı davranışı destekleyen ve
sağlayan politikaları (örneğin, alkolsüz, tütünsüz ve uyuşturucusuz okul ve üniversite
kampüsleri) kapsamaktadır. Okullardaki ve üniversite kampüslerindeki sağlığı
geliştirme hizmetleri yalnızca personelin sağlıklı davranışta bulunmasını ve model
olmasını sağlamaz; aynı zamanda verimliliği arttırarak personelin devamsızlığı ile
sağlık sigortası masraflarını da azaltmaktadır. Okullarda aile ve toplumun katılımı, aile
fertlerinin sınıfta öğrenmeyi desteklemesi (örneğin, alkol, sigara veya uyuşturucuyu
reddetme becerilerini denemek için ev ödevi), aile ve toplum fertlerinin okul sağlığı
konseylerine davet edilmesi ve toplum hizmetleri ile kaynakların, öğrencilerin sağlık
ve öğrenimini desteklemek için kullanılmasını kapsamaktadır (örneğin, hizmet
öğrenme fırsatları). Ailenin üniversite kampüslerine katılımı, yalnızca aile fertlerini
üniversite etkinliklerine dahil etmek için tasarlanan faaliyetleri değil (örneğin, aile
hafta sonları) aynı zamanda bazı kampüslerde ailelerin ve öğrencilerin kampüs
hayatına adapte olmasına yardımcı olmayı da kapsamaktadır. Toplum katılımı;
sağlığı geliştirme ve üniversite öğrencilerindeki yüksek risk davranışlarıyla ilişkili
sağlık sorunlarının engellenmesi için koalisyonlar kurulmasını kapsamaktadır.

KAYNAKLAR VE ARAÇLAR
Okul ve üniversite ortamında sağlığı geliştirme programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesinde çeşitli benzersiz kaynaklar mevcuttur. Bu
kaynakların birçoğu, son yirmi beş yıl içinde okullara ve üniversitelere, ele almaları
istenen çeşitli sağlık sorunları konusunda yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir.
Gençlik Risk Davranışı Araştırması
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, yılda iki defa, bir tek sayı ile biten yıllarda
(örneğin 2009) Gençlik Risk Davranışı Anketi (YRBS) yapmaktadır (Brener ve
arkadaşları, 2004). Bu anket, eyalet ve bazı büyük şehirler bazında lise öğrencilerinin
altı CDC risk davranışına katılma oranını belirlemektedir. YRBS, yerel planlayıcılar
tarafından yerel sorunların belirlenmesi ve öğrencilerini bulundukları eyalet ya da
ulustaki diğer öğrenciler ile karşılaştırmak için kullanılabilmektedir. Yerel öğrenciler,
eyalet düzeyindeki veya ulusal kohortlarından daha yüksek düzeyde bir ya da
birden fazla risk davranışında bulunduğunda (örneğin, tütün kullanımı) planlayıcılar
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bu risk davranışlarını ele almak için yerel toplumdaki paydaşları motive edebilir.
Anketin tümü, herhangi bir yerel okul tarafından kullanılabilmesine rağmen zaman
sınırlaması veya anketteki bazı soruların hassasiyeti sebebiyle (örneğin, öğrencilerin
cinsel risk davranışları) sağlık anketini öğrencilere uygulama konusunda genellikle
isteksizlik hakimdir.
Benzer verileri elde etmenin alternatif yollarından biri de sağlık dersi alan
öğrencilere anket yapma veya anketten sınırlı sayıda soruyu kullanmaktır. Örneğin,
öğretmenler, anketin belirli bir sağlık dersi ile en yakından ilişkili kısmını kullanarak
veya kitlesel yanıt sistemi ile öğrencilerin isim vermeden yanıtlamalarını istemiştir.
Öğrenciler, kitlesel yanıt sistemi ile elde edilen ivedi sonuçları faydalı ve düşünceye
sevk eder nitelikte bulmaktadır. Sonuçların dönem boyunca derse veya sınıflara göre
tablo haline getirilmesi, okul sağlık ekibine okulda ihtiyaç duyulan ve hedeflenen
sağlığı geliştirme girişimleri için gerekli verileri sağlayabilmektedir.
Okul Sağlığı Profilleri
Gençlik Risk Davranışı Anketini, Okul Sağlığı Profilleri anketi tamamlamaktadır
(Balaji ve arkadaşları, 2008). Yılda iki defa yapılan bu anket CDC tarafından Gençlik
Risk Davranışı Anketi’nin yapıldığı yıllar arasında, çift sayı ile biten yıllarda (örneğin
2010) yapılmaktadır. Okul Sağlığı Profilleri anketi halihazırda, sağlık eğitimi ile
ilgili ortaokul programlarını, sağlık eğitimi ile ilgili hizmetleri ve politikaları; beden
eğitimi ve fiziksel aktiviteyi; sağlık hizmetlerini, sağlıklı ve güvenli okul çevrelerini;
ortaokullarda aile ve toplum katılımını değerlendirmektedir. Anket, ortaokullarda
sağlık programları ve politikaları ile ilgili girişimleri tanımlamak ve uzun ve kısa
vadeli trendleri belirlemek için kullanılmaktadır (Balaji ve arkadaşları, 2008). Yerel
okul çalışanları – örneğin, okul sağlığı konseyi üyeleri – anketi, öğrencilerine sağlanan
programlama, hizmet ve kaynakların, diğer okulların kendi eyaletlerinde öğrencilerin
sağlığını ve öğrenmesini pekiştirmek için nasıl kullanıldığıyla karşılaştırma amacıyla
kullanabilir.
Okul Sağlığı Politikaları ve Programları Çalışması
Ortalama her altı yılda bir CDC, okullardaki, bölgelerdeki ve eyaletlerdeki okul sağlığı
programları ve politikalarının derinlemesine incelendiği Okul Sağlığı Politikaları
ve Programları Çalışmasını (SHPPS) yapmaktadır (Kann, Brener, & Wechsler,
2007). SHPPS, elli eyalet eğitim birimi ile bölgelerin ve ilk, ortaokul ve liselerin
temsili ulusal örneklerini inceleyerek koordineli okul sağlığı programlarının tüm
sekiz bileşenini değerlendirmektedir. Sonuçlar, okul ve halk sağlığı uygulayıcıları
ile gençlerin sağlığını ve güvenliğini düşünen kişilere mevcut okul sağlığı
programlamasının analizini sunmaktadır. Anket, Sağlıklı Halk hedefleri ile ilgili bilgi
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toplamakta ve eyaletlerin ve bölgelerin koordineli okul sağlığı programları ile ilgili
teknik destek ve mesleki gelişim ihtiyaçlarını ve önceliklerini belirlemesine yardımcı
olmaktadır. SHPPS; okul idarecilerine, öğretmenlere ve diğer toplum üyelerine,
kendi okul sağlığı politikaları ve programlarını ülke çapında uygulananlarla nasıl
karşılaştıracakları konusunda yardımcı olmaktadır. SHPPS aynı zamanda yerel okul
ve toplum personeline, bölgelerinin etkililiği kanıtlanmış politika ve uygulamaları
ne ölçüde uyguladığını belirlemek için yardımcı olmaktadır. SHPPS, 1995’ten bu
yana uygulandığından dolayı okul sağlığı politika ve programlarının zaman içinde
nasıl değiştiğini değerlendirmek de mümkün olmaktadır (Kann, Brener, & Wechsler,
2007).
Okul Sağlığı İndeksi
CDC’nin Okul Sağlığı İndeksi, okulların koordineli okul sağlığı programları ile
ilgili yerel girişimlerini geliştirmek için kullanabilecekleri bir öz değerlendirme ve
planlama aracıdır (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2005a, 2005b). Okul
Sağlığı İndeksi, koordineli okul sağlığı programlarının sekiz bileşeninin her biri ile
bağlantılı modüller içermektedir. Her bir modül, genel olarak bileşenle ilgili (örneğin,
sağlık eğitimi) okulun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek için sorular ile beş
spesifik sağlık başlığını içermektedir: güvenlik, fiziksel aktivite, beslenme, tütün
kullanımı ve astım. Her modül ayrıca okul personelinin öz değerlendirme sürecini
yaptıktan sonra tamamlaması gereken planlama faaliyetini içermektedir. Yerel okul
personeli, koordineli okul sağlığı programlarının bileşenlerinden herhangi birini veya
tümünü değerlendirmek ve iyileştirmeler planlamak için Okul Sağlığı Endeksini
kullanabilir.
Okul Sağlığı Endeksinin iki basılı versiyonu vardır—biri ilkokullar için (Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2005a) biri de diğer ortaokul ve liseler içindir
(Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2005b). Kağıt (basılı) versiyonların yanı
sıra, aracın elektronik versiyonu da bulunmaktadır.
Etkili Sağlık Eğitimi Müfredatının Özellikleri
Halk sağlığı ve eğitimi, kanıta dayalı programların ve müfredatların kullanımını
vurgulamaktadır. Kanıta dayalı sağlık eğitiminin kullanımını kolaylaştırmak için
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (2008a), etkili programları gözden geçirmiş
ve etkili sağlık eğitimi müfredatının özelliklerini belirlemek için okul sağlığı eğitimi
uzmanlarından girdi talep etmiştir. On dört CDC özelliği; etkili sağlık eğitimi
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müfredatlarının fonksiyonel bilginin öğretilmesini (yani temel sağlık kavramları),
sağlıklı davranışlar için kişisel değerlerin ve grup normlarının şekillendirilmesini
ve öğrencilerin sağlıklı davranışları benimsemek ve sürdürmek için ihtiyaç duyduğu
temel becerilerin geliştirilmesini vurgulamaktadır. CDC’nin özellikleri, Ulusal Sağlık
Eğitimi Standartları ve buna eşlik eden performans göstergelerinin (Ulusal Sağlık
Eğitimi Standartları Ortak Komitesi, 2007) gözden geçirilmesini sağlayarak etkili
sağlık eğitimi müfredatlarının geliştirilmesine önayak olmuş ve değerlendirilmesi
için önemli bir rehberlik sağlamıştır.
Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları
Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları (Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları Ortak Komitesi,
1995, 2007) eyalet düzeyinde ve yerel girişimler için okul sağlığı eğitimi müfredatı,
talimat ve değerlendirme ile ilgili çerçeve sunmaktadır. Performans göstergeleri;
öğrencilerin bilmesi veya yapması gereken kilit kavram, beceri ya da beceri unsurları
ile her bir standardın başarıldığını göstermek için öğrenci tarafından benimsenmesi
gereken inanç, değer ve normları sağlamaktadır. Orijinal Ulusal Sağlık Eğitimi
Standartları (Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları Ortak Komitesi, 1995) okul sağlığı
eğitiminde, öğrencilerin bilmesi gereken doğrular ve kavramlara odaklanılmasından,
sağlık dersleri sonucunda öğrencilerin göstermesi gereken sağlıkla ilişkili becerilere
odaklanılmasına doğru bir paradigma değişimini yansıtmıştır. Revize edilen Ulusal
Sağlık Eğitimi Standartları (Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları Ortak Komitesi,
2007) sağlık okuryazarlığından öğrencilerin sağlık dersi sonucu sağlığı geliştiren
davranışlara katılma yeteneğine doğru bir değişimi yansıtmaktadır (Tappe, Wilbur,
Telljohann, & Jensen, 2009). Sekiz ulusal standart ile her standartla uyumlu
performans göstergeleri, öğrencilerin sağlığı geliştiren davranışlarda bulunması
ve sağlık risklerinden kaçınması için ihtiyaç duyduğu önemli kavram, beceri ve
tutumları belirlemektedir. Sekiz standart, Örnek 12.2’de gösterilmektedir.
Ulusal Sağlık Eğitimi Standardı 1 ve bununla uyumlu performans göstergeleri,
sağlıklı davranışlarda bulunmak için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu fonksiyonel bilgiyi
vurgulamaktadır. Standart 2, 3, 4, 5 ve 6 ile bunlarla uyumlu performans göstergeleri,
öğrencilerin Standart 7’de açıklandığı biçimde sağlığı iyileştiren davranışlarda
bulunmak için ihtiyaç duyduğu beceri ya da beceri unsurlarını vurgulamaktadır.
Standart 8 ve ilgili performans göstergeleri de öğrencilerin kişisel, aile ve toplum
sağlığını savunma unsurlarını vurgulamaktadır (Tappe, Wilbur, Telljohann, & Jensen,
2009).
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ÖRNEK 12.2

Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları
1. Öğrenciler, sağlığı geliştirmek için sağlığı geliştirme ve hastalıkların
önlenmesi ile ilgili kavramları anlayacaktır.
2. Öğrenciler; ailenin, akranların, kültürün, medyanın, teknolojinin ve
diğer faktörlerin sağlık davranışları üzerindeki etkisini analiz edecektir.
3. Öğrenciler, sağlığı geliştirmek için geçerli bilgiye, ürünlere ve
hizmetlere erişim becerisi gösterecektir.
4. Öğrenciler, sağlığı geliştirmek ve sağlık risklerini önlemek veya
azaltmak için kişiler arası iletişim kurma becerilerini kullanma
kapasitesini gösterecektir.
5. Öğrenciler, sağlığı geliştirmek için karar verme becerilerini kullanma
kapasitesini gösterecektir.
6. Öğrenciler, sağlığı geliştirmek için amaç belirleme becerilerini
kullanma kapasitesini gösterecektir.
7. Öğrenciler, sağlığı geliştirmek davranışlarını uygulama ile sağlık
risklerinden kaçınma veya bunları azaltma yeteneğini gösterecektir.
8. Öğrenciler, kişisel, aile ve toplum sağlığı için savunuculuk yeteneğini
gösterecektir.
Kaynak: Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları Ortak Komitesi, 2007.

Birçok eyalet, orijinal veya gözden geçirilmiş Ulusal Sağlık Eğitimi Standartlarını
eyalet sağlık eğitim standartları olarak kabul etmiş ya da adapte etmiştir. Ayrıca,
birçok eyalet ve bölge; bölgelerin ve okulların ulusal, eyalet düzeyinde veya yerel
eğitim standartlarını kullanmasını gerektiren politikaları kabul etmiştir (Kann,
Telljohann, & Wooley, 2007).
Sağlık Eğitimi Müfredatı Analiz Aracı
Sağlık Eğitimi Müfredatı Analiz Aracı (HECAT) (Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri, 2007) okul bölgelerine, okullara ve diğerlerine, Ulusal Sağlık
Eğitimi Standartları (Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları Ortak Komitesi, 2007)
ve CDC’nin etkili sağlık eğitimi müfredatının özellikleri (Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri, 2008a) temelinde sağlık eğitimi müfredatını analiz etmelerine
yardımcı olan bir araçtır. HECAT, müfredatın genel özellikleri ile müfredatta yer
alan sağlıkla ilişkili belirli davranışlar, fonksiyonel bilgi, beceri ve alt becerilerin
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analizinde yardımcı olacak sorular içermektedir. HECAT’ın sonuçları, sağlık eğitimi
müfredatının seçilmesinde veya geliştirilmesinde ve yerel okullarda sağlık eğitiminin
iyileştirilmesinde kullanılabilir.
ACHA-Ulusal Kolej Sağlık Değerlendirmesi
1998’de Amerikan Kolej Sağlık Derneği (ACHA), çeşitli öğrenci sağlık davranışları ve
algıları ile ilgili bilgi toplama aracı olan ACHA-Ulusal Kolej Sağlık Değerlendirmesini
(ACHA-NCHA) geliştirmek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur. 2000 yılının
ilkbaharından bu yana ACHA-NCHA, yıllık olarak yaklaşık 400 yükseköğrenim
kurumundaki 450.000’den fazla kolej öğrencisinden veri toplamıştır (Amerikan Kolej
Sağlık Birliği, 2008). ACHA-NCHA sigara içme, doğum kontrolü, akıl sağlığı, ilişki
zorlukları, cinsel davranışlar, egzersiz, koruyucu sağlık uygulamaları, uyuşturucu
ve alkol kullanımı ile ilgili algı ve akademik performans ile sağlık bağlantıları
ile ilgili veri toplamaktadır. ACHA-NCHA’nın verileri, Sağlıklı Kampüs 2010
hedeflerinin oluşturulmasında kullanılmıştır (Amerikan Kolej Sağlık Birliği, 2002).
Öğrenciler tarafından kurs çalışmasında akademik başarı karşısındaki en büyük
engeller stres, soğuk algınlığı, grip veya boğaz ağrısı, uyku sorunları, depresyon,
anksiyete, sorunlu bir arkadaş veya aile ferdi için endişelenme, İnternet kullanımı
veya bilgisayar oyunları, bir arkadaş ya da aile ferdinin ölümü, sinüs enfeksiyonu,
kulak enfeksiyonu, bronşit veya streptokok kaynaklı boğaz ağrısı ve alkol kullanımı
olarak rapor edilmiştir (Amerikan Kolej Sağlık Birliği, 2008).
Yükseköğrenim Standartları ve Kılavuzları
CAS Profesyonel Yükseköğrenim Standartları; kolej düzeyinde sağlığı geliştirme
personeli tarafından kendi kampüslerini ideal kampüsle karşılaştırmak (Yükseköğrenim
Standartlarını Geliştirme Konseyi, 2009) ve kendi kampüslerinde sağlığı geliştirme
programlarının oluşturulmasını desteklemek amacıyla kullanılabilen bir araçtır.
Yükseköğrenim Standartlarını Geliştirme Konseyi (2008) öğrenci işleri, öğrenci
hizmetleri ve öğrenci gelişim programlarına yönelik standartları teşvik etmektedir.
Standartların amacı öğrencilerin eğitimini, gelişimini ve başarısını desteklemektir.
2005’te sağlığı geliştirme hizmetleri, standartlar arasındaki otuzu aşkın fonksiyonel
alandan biri haline gelmiştir (Allen ve arkadaşları, 2007). Standartlar; yükseköğrenim
kurumunun misyonu, programları, liderliği, organizasyonu ve yönetimi, insan
kaynakları, finansal kaynakları, yasal sorumlulukları, hakkaniyet ve erişim, kampüs
ilişkileri, dış ilişkiler, çeşitlilik, etik konular, ölçme ve değerlendirme ile ilgili
kriterleri kapsamaktadır (Allen ve arkadaşları, 2007).
Yükseköğrenimde Sağlığı Geliştirmeye Yönelik Uygulama Standartları
Yükseköğrenimde Sağlığı Geliştirmeye yönelik Uygulama Standartları (Amerikan
Kolej Sağlık Birliği, 2005a), üniversite ortamında sağlığı geliştirmeye yönelik
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kılavuzlar sağlamaktadır. 2001’de yayınlanan standartların ilk baskısı, ACHA’nın
atadığı Yükseköğrenimde Sağlığı Geliştirme görev gücünün çalışmasının sonucudur.
(Amerikan Kolej Sağlık Birliği, 2005a; Zimmer, Hill, & Sonnad, 2003). Bundan
üç yıl sonra ACHA, standartların gözden geçirilmiş baskısını yayınlamıştır (Allen
ve arkadaşları, 2007; Amerikan Kolej Sağlık Birliği, 2005a). Standartlar, aşağıdaki
başlıklara değinmektedir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Yükseköğrenimin öğrenme misyonu ile entegrasyon
İşbirlikçi uygulama
Kültürel yetkinlik
Teoriye dayalı uygulama
Kanıta dayalı uygulama
Mesleki gelişim ve hizmet (Amerikan Kolej Sağlık Birliği, 2005a)

Vizyondan Eyleme: Standartları Eyleme Dönüştürme
ACHA, 2005 ilkbaharında, standartlara eşlik eden (Amerikan Kolej Sağlık
Birliği, 2005b) bir eser olarak Vizyonu Eyleme Dönüştürme: Yükseköğrenimde
Sağlığı Geliştirme Uygulama Standartları Temelinde Mesleki Gelişim ve Program
Geliştirmeye yönelik Araçlar’ı yayınlamıştır (Amerikan Kolej Sağlık Birliği, 2005a).
Bu yayın, ilk kapsamlı sağlığı geliştirme değerlendirme aracını içermektedir. Yayın,
mesleki değerlendirme ve öz değerlendirme ile gelişim çalışma sayfaları ile bir CD
içermektedir.
Veri Kaynakları
Tablo 12.1’de, okul ve üniversite ortamlarında programları planlayanlar ve
idare edenler için faydalı olabilecek çevrimiçi sağlık veri kaynakları ve sağlık
politikalarının özeti yer almaktadır. Listelenen her Web sitesinde, güncel projeler,
konferans duyuruları ve finansman fırsatlarının raporlarını bulacaksınız.

ZORLUKLAR
Ölçek ekonomisi, sağlığı geliştirme programlarını hem okullarda hem de
üniversitelerde uygulamak için iyi bir sebep olmasına rağmen bu tür girişimlerin
zorlukları vardır — örneğin okul ve üniversitelerin kültürünün ve amaçlarının
anlaşılması, öğrencilere erişim sağlanması ve desteklerini almak için öğretmenlerle
ve öğretim görevlileri ile iletişim kurulması. Bunlardan ilki ve en önemlisi,
öğrencilere sağlığı geliştirme programlaması sağlamak isteyen halk sağlığı veya
toplum kuruluşlarının, eğitim kurumlarındaki temel amacının ve misyonunu, eğitim
ve öğretim olduğunu, sağlık olmadığını anlaması gerekmektedir.

Son yedi gün içinde tavsiye
edilen düzeyde fiziksel
aktiviteye katılan lise
öğrencilerinin prevelansı
Son otuz gün içinde tütün
ürünleri kullanan 9-12.
sınıflardaki öğrencilerin
prevelansı
Eyalet sağlık eğitimi yetkileri
HIV, cinsel yolla bulaşan
hastalıklar ve gebeliğin
önlenmesiyle ilgili eyalet
eğitim yetkileri

Kasıtlı olmayan sakatlıklar ve şiddet
Tütün kullanımı
Alkol ve diğer uyuşturucuların
kullanımı
İstenmeyen gebelikle sonuçlanan
cinsel davranışlar ve HIV enfeksiyonu
dahil cinsel yolla bulaşan hastalıklar

Sağlıksız beslenme davranışları
Fiziksel hareketsizlik
Yasal kanun, kural ve standartlar
İdari emirler, yetkiler, kararlar
Diğer otorite uygulama yolları

Lise öğrencilerinin
sağlık risk davranışları

Eyalet düzeyinde okul
sağlığı politikaları
arama yapılabilir
veritabanı

Ulusal Eyalet Eğitim Kurulları
Derneği, Eyalet Okul Sağlığı
Politikası Veritabanı
http://www.nasbe.org/
healthy_schools/hs/index.php

Beden eğitimi gereksinimi
olan liselerin yüzdesi
Öğrencilerin veya personelin
HIV enfeksiyon ve AIDS’e
karşı haklarını koruyan yazılı
politikası olan okulların
yüzdesi
Otomat makinelerinde
sağlıklı gıda olan okulların
yüzdesi

Bulgulara Örnekler

Gençlik Risk Davranışı Anketi
http://www.cdc.gov/yrbs

Okul sağlığı eğitimi gereklilikleri ve
içerik
Beden eğitimi gereklilikleri
Astım yönetimi faaliyetleri Kapsamlı
gıda uygulamaları ve politikaları
Aile ve toplum katılımı
Okul sağlığı politikaları

İçerik

Ortaokullardaki
sağlık politikaları ve
faaliyetleri

Kaynak tarafından
Tanımlanan

Okul Sağlığı Profilleri
anketi http://www.cdc.gov/
healthyyouth/profiles/index.
htm

Kaynak

TABLO 12.1 Sağlık ve Sağlığı Geliştirmeye İlişkin Dış Veri Kaynakları
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Kolej öğrencilerinin
sağlık risk davranışları

ACHA-Ulusal Kolej Sağlık
Değerlendirmesi

http://www.acha-ncha.org

Eyalet ve
yerel düzeyde
öğrencilerin, diğer
gençlik gruplarının,
ebeveynlerin ve toplum
gruplarının sağlıkla
ilişkili bilgi, tutum,
beceri ve davranışları

Kaynak tarafından
Tanımlanan

Alkol, tütün ve diğer uyuşturucuların
kullanımı
Cinsel sağlık
Kilo, beslenme ve egzersiz
Akıl sağlığı
Kişisel güvenlik ve şiddet

Herhangi bir tütün ürünü
kullanımını rapor eden
ortaokul öğrencilerinin
yüzdesi
Ailelerinin alkol ve
uyuşturucu kullanımıyla ilgili
net kuralları olduğunu bildiren
öğrencilerin yüzdesi
Son otuz gün içinde
uyuşturucu kullandığı
bildirilen öğrencilerin yüzdesi

Öğrencilerin ve ebeveynlerin sağlık ve
sağlık riskleri ile ilgili çeşitli tutum ve
davranışları
Anketin odak noktasına bağlıdır

Yorucu aerobik egzersizlerine
katılan öğrencilerin
prevelansı
Son otuz gün içinde tütün
ürünü kullanan öğrencilerin
prevelansı
Akademik performans
önündeki engellerin
prevelansı

Okulda kendini güvende
hisseden öğrencilerin yüzdesi
Okullarda HIV önleme
eğitimini onaylayan
ebeveynlerin yüzdesi

Bulgulara Örnekler

İçerik

Sağlık ve Sağlığı Geliştirmeye İlişkin Dış Veri Kaynakları (Devamı)

Eyalet ve yerel düzeyde
sağlık anketleri (örneğin
Gençlik Tütün Anketi,
Gençlik Anketini
Önemseyen Toplumlar)
http://www.cdc.gov/
tobacco/ data_statistics/
surveys/nyts/ index.htm
http://ncadi.samhsa.gov/
features/ctc/resources.
aspx

Kaynak

TABLO 12.1

332
OKULLARDA VE ÜNİVERSİTELERDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME



ZORLUKLAR

333

Ayrıca, son yıllarda okullar; Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu’nca
çıkarılan eyalet düzeyindeki ve ulusal düzeydeki önemli sınavları geçen öğrenciler
için hesap verebilirliği vurgulayarak akademik çalışmalara odaklanma üzerindeki
baskıyı arttırmıştır ve böylece müfredatta yeni programlar, özellikle de okulların
rolü açısından merkezi olarak görülmeyebilecekler için pek fazla zaman kalmamıştır.
Böylece, okul veya üniversitenin dışında çalışan ve sağlığı geliştirme için ders süresini
güvence altına almak isteyen sağlığı geliştirme programı personeli, müdahalenin
eğitimsel etkisi üzerine odaklanmalı ve ortaklığa yönelik argümanları, eğitimsel
sonuçlar ile sağlık sonuçları açısından şekillendirmelidir (örneğin, öğrencilerin
sağlık sorunlarının ve endişelerinin ele alınma yollarını vurgulayarak öğrencilerin
tam olarak çalışmalarına odaklanmaları önündeki engellerin ortadan kaldırılması).
Sağlığı geliştirme programı personelinin, K-12 öğrencilerine erişim sağlamanın
üniversite öğrencileriyle çalışmaktan daha resmi bir süreç olduğunu anlaması
önemlidir. Okul dışındaki ortamlarda sağlığın geliştirme programı personelinin
okullardaki hiyerarşiye saygı göstermesi gerekmektedir. Öğrencilerle ve
öğretmenlerle çalışmak için müdürün onayının alınması gerekmektedir. Bölgede
çalışmak için müfettişin onayının alınması gerekmektedir. Bölge düzeyinde, okulun
veya bölgenin sağlığı geliştirme girişimine desteğini güvence altına almak amacıyla,
sağlık ve beden eğitimi için koordinatöre de gidilmelidir (veya okul hemşireliği
için bölge koordinatörü veya rehberlik için bölge koordinatörü). Yükseköğrenim
kurumlarındaki öğrencilere erişim genelde bölüm başkanlığı düzeyinde onay
alınmasına bağlıdır. Belirli bir kurstaki öğrencilere erişim gerekiyorsa, onay almak için
bölüm başkanına veya bireysel olarak öğretim görevlisine gidilmesi gerekmektedir.
Doğrudan öğrencilerle çalışmak isteyen sağlığı geliştirme personelinin izin almak
için yurt müdürü veya öğrenci işleri dekanıyla irtibat kurması gerekebilir.
Eğitim personeli ile iletişim, kısa ve öz şekilde ve sağlığı geliştirme jargonundan
arındırılmış olmaktadır. Halk sağlığı görevlilerinin kullandığı dil ara sıra eğitim
personelinin kullandığı dilden farklıdır. Örneğin, sağlık çalışanları için sürveyans,
morbidite ve mortalitenin değerlendirilmesi anlamına gelirken; K-12 eğiticileri için
öğrencilerin davranışlarını izlemek için kamera kullanmak anlamına gelmektedir.
Farklılık gösteren tanımın farkında olmanın ötesinde, eğitim personeline dışarıdan
ulaşan sağlığı geliştirme personelinin, sağlamak istediği müfredat veya dersler ile
eyalet düzeyinde veya milli eğitim standartları ve performans göstergeleri arasındaki
bağlantı konusunda konuşmaya hazırlıklı olması gerekmektedir. Ayrıca, sağlığı
geliştirme programı personelinin kullanılacak olan, kanıta dayalı araştırma tabanlı
iyi uygulamaları ve başarılı sonuçlara işaret eden önerilen girişimin özelliklerini
belirlemesi gerekmektedir. Kolej ve üniversite personeli tarafından düzenlenen
sağlığı geliştirme girişimlerinde bile çeşitli engellerle karşılaşılmaktadır.
Kampüste sağlığı geliştirme, genelde sınırlı kaynaklar ile yapılmaktadır. Ayrıca,
kampüste sağlığı geliştirme için kullanılan stratejiler genelde farkındalık yaratma
faaliyetleri, yazılı bilgiler ve didaktik sunumlarla sınırlıdır (Zimmer, Hill, &
Sonnad, 2003). Kolej ve üniversite kampüslerinde sağlığı geliştirmeyi iyileştirmek
için bireysel ve toplumsal değişimi teşvik etmek için en iyi uygulamalar ve etkili
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stratejilerin daha iyi anlaşılmasına dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca,
kolej ve üniversite kampüslerinde sağlığı geliştirme üniversite kliniklerinde çalışan
klinik sağlık çalışanları tarafından değil; sağlık ihtiyaçlarını değerlendirme, planlama,
uygulama ve müdahaleleri değerlendirme becerisi olan profesyoneller tarafından
idare edilmelidir.

KARİYER FIRSATLARI
Zaman içerisinde çeşitli meslek kuruluşları, okullardaki sağlık çalışanlarını
desteklemeye başlamıştır — örneğin, sağlık eğitimci, okul hemşireleri, hekimler, beden
eğitimi öğretmenleri, danışmanlar, psikologlar, sosyal çalışmacılar, diyetisyenler
ve çocuklar ile ergenlerin sağlığını ve öğrenmesini teşvik etmekle ilgilenen diğer
kişiler. Bu kişilerin toplum kuruluşları ile kuvvetli bağlantılarından yola çıkılırsa,
bu profesyonellerin çoğu sağlık birimlerinde veya diğer toplum kurumlarında
çalışabilecekken bunun yerine mesleki uygulamalarının çoğunu okullarda veya
kolejlerdeki öğrencilerin sağlığını ve iyilik halini iyileştirmeye yönlendirmektedirler.
K-12 öğrencilerinin sağlığını geliştirmekle ilgilenen mesleki sağlık eğitimi
kuruluşları arasında Amerikan Halk Sağlığı Derneği, Halk Sağlığı Eğitimi Derneği,
Eyalet Sağlık Beden Eğitimi ve Rekreasyon Yöneticileri Derneği, Amerika Sağlık
Eğitimi Derneği (Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon ve Dans Derneği
içindeki bir kuruluş) ve Amerikan Okul Sağlığı Derneği yer almaktadır. K-12
okullarında çalışan sağlık eğitimcilerinin, Amerikan Sağlık Eğitimi Derneği veya
Amerikan Okul Sağlığı Derneği’nin üyesi olması kuvvetle muhtemeldir. Amerikan
Kolej Sağlık Birliği, kolej ve üniversite sağlık hizmetleri alanında çalışan sağlık
eğitimcilerinin başlıca mesleki kuruluşudur. Eyalet sağlık birimlerinde çalışan sağlık
eğitimcileri en iyi şekilde Eyalet Sağlık Beden Eğitimi ve Rekreasyon Yöneticileri
Derneği, tarafından temsil edilmektedir. Ancak sağlık eğitimcilerinin birden fazla
ulusal sağlık eğitimi kuruluşu ile bu kuruluşların bağlantılı birimlerine bağlı olması
da olağan bir durumdur.
Çeşitli diğer ulusal kuruluşlar, üniversite personeli ile sağlığı geliştirme
faaliyetlerine katılan diğer kişileri temsil etmektedir. K-12 okullarındaki girişimlerle
ilgilenenlere hizmet veren kuruluşlar arasında: Ulusal Spor ve Beden Eğitimi
(Amerikan Sağlık, Beden Eğitimi, Rekreasyon ve Dans Derneği içindeki bir kuruluş),
Ulusal Okul Hemşireleri Derneği, Ulusal Spor Eğitimi Birliği,
Amerikan Okul Gıda Hizmeti Derneği, Ulusal Okul Psikologları Derneği,
Amerikan Okul Danışmanları Derneği, Amerika Okul Sosyal Çalışma Derneği,
Ulusal Sosyal Çalışmacılar Derneği, Ulusal Okul Taşımacılık Derneği, Ulusal Eğitim
Derneği, Amerikan Öğretmenler Federasyonu, Denetim ve Müfredat Geliştirme
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Derneği, Amerikan Okul İdarecileri Derneği, Eyalet Üst Düzey Okul Görevlileri
Konseyi, Ulusal Eyalet Eğitim Kurulları Derneği, Ulusal Okul Kurulları Derneği ve
Ulusal Veli Öğretmen Derneği bulunmaktadır. Kolej ve üniversitelerdeki girişimlerle
ilgilenenlere hizmet sağlayan kuruluşlar arasında; Ulusal Öğrenci İşleri Çalışanları
ve NASPA: Yükseköğrenimde Öğrenci İşleri İdarecileri yer almaktadır.
Okul ve üniversite ortamlarında öğrencilerin sağlığını geliştirmeyle ilgili kariyer
yapmak isteyen bireyler için çok çeşitli mesleki fırsatlar mevcuttur. K-12 ortamlarında
öğrencilere eğitim vermek isteyen bireylerin, ilköğretim, sağlık eğitimi veya beden
eğitimi programlarını veya derecesini tamamlayarak öğretmen sertifikasyonu eyalet
standartlarını karşılamalarını sağlayacak derecelere sahip olması gerekmektedir.
K-12 ortamlarında, öğrencilerin sağlığını ve öğrenmesini doğrudan etkileyen
okul tabanlı veya okulla bağlantılı diğer çalışanlar arasında müdürler, müfettişler,
müfredat direktörleri, okul hemşireleri, okul hekimleri, sporcu çalıştırıcıları, okul
gıda hizmeti direktörleri, diyetisyenler, okul rehberleri, okul psikologları, okuldaki
sosyal çalışmacılar ve okul personeli için sahada sağlığı geliştirmeye katılan sağlık
eğitimcileri yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarında (örneğin, Amerikan Kanser
Derneğine bağlı yerel birimler) veya kurumlarında (örneğin, yerel halk sağlığı
birimleri) çalışan toplum sağlığı eğitimcileri, okul çalışanları ile bireysel olarak veya
okul sağlığı konseyi üyeleriyle toplu olarak işbirliği yaparak veya gençliğin sağlığını
veya öğrenimini etkilemek için tasarlanan toplum tabanlı programlar sunarak ortaklık
kurabilmektedir. Okul ve toplum sağlığı eğitmenleri, sağlık eğitimi merkezlerinde
çalışarak da öğrencilerin sağlığını ve öğrenimini etkileyebilmektedir (örneğin,
Robert Crown Sağlık Eğitimi Merkezi; bakınız www.robertcrown.org). Ayrıca,
okul ve toplum sağlığı eğitimcileri gençliğin sağlığını ve öğrenimini etkilemek için
eyalet kurumları ve (örneğin eyalet eğitim veya sağlık birimleri) kuruluşları ile
(örneğin, Amerikan Kalp Vakfının eyalet veya bölgesel birimleri) ve ulusal kurumlar
ile (örneğin, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) ve kuruluşlar ile (örneğin
Amerikan Diyabet Derneği) çalışabilir.
Üniversite ortamında sağlığı geliştirme alanında kariyer fırsatları ile ilgilenen
bireylerin genelde kolej ve üniversitelerin istihdam gerekliliklerini karşılamak için
lisansüstü derecelere (yüksek lisans veya doktora) sahip olması gerekmektedir.
Sağlık eğitimi dersleri vermek isteyen bireyler genelde akademik birimler tarafından
istihdam edilirken, diğer sağlık eğiticileri öğrencilere (örneğin öğrenci hizmetleri) ve
personele hizmet veren (örneğin insan kaynakları) üniversite birimlerinde istihdam
edilmektedir.
Örneğin, sağlık eğitimcileri öğrenci sağlık hizmetleri, kampus rekreasyon
birimleri veya fakülte sağlığı geliştirme hizmetlerinde çalışabilir. Ayrıca, üniversite
ortamları doğrudan öğrencilerin sağlığını ve öğrenimini geliştirmeyle ilgili çeşitli
başka kariyer fırsatları da sunmaktadır.
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ÖZET
Okullar ve üniversiteler sağlığı geliştirme için büyük fırsatlar sunmaktadır. Okulların
ve üniversitelerin; çocukların, ergenlerin ve genç yetişkinlerin sağlığını geliştirme
ve korumadaki rolü, tarih boyunca kabul edilmiştir. Ancak son yıllarda, okul ve
üniversite ortamlarında sağlığı geliştirme faaliyetlerini desteklemek için birçok
girişim uygulanmaya başlamıştır. Geleceğin profesyonelleri; çocukların, ergenlerin
ve genç yetişkinlerin sağlığını geliştirmek için çok çeşitli ortaklıklarda yer alabilir.
Sağlığı geliştirme alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler, okul ve üniversite
ortamlarında sağlığı geliştirme uzmanı olmaları yolunda mesleki hazırlıklarını ve
gelişimlerini destekleyecek mesleki kuruluşlara katılmaya teşvik edilmektedir.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Okul ve üniversite ortamlarında, sağlığı geliştirme programlarının uygulanmasını
gerekçelendirmek amacıyla kısa bir (üç dakikalık) sunum hazırlamak için okul
ve üniversite ortamlarında sağlığı geliştirme gerekçesi kullanın.

2.

Belirli bir ilkokul, ortaokul, lise veya üniversiteyi düşünün. Bu okul veya
üniversitede öğrenci sağlığını korumak veya geliştirmek için tasarlanan
program, hizmet ve politikaları belirleyin ve açıklayın.

3.

Aşağıdaki anketlerden sonuçların birine ilişkin bakmak için İnterneti
kullanın: Gençlik Risk Davranışı Anketi, Okul Sağlığı Profilleri, Okul Sağlığı
Politikaları ve Programları Çalışması veya ACHA-Ulusal Kolej Sağlığı
Değerlendirmesi. Gençlik Risk Davranışı Anketi veya ACHA-Ulusal Kolej
Sağlığı Değerlendirmesi veya Okul Sağlığı Profilleri ya da Okul Sağlığı
Politikaları ve Programları Çalışmasında değerlendirilen koordineli okul sağlığı
programlarının belirli bir bileşenini seçin ve belirli bir risk davranışı veya
koordineli okul sağlığı programlarının bileşeni ile ilgili sonuçları açıklayın.

4.

Okul veya üniversite ortamlarında, öğrencilerin sağlığını geliştirme için çalışan
profesyonellere hizmet veren kuruluşlardan üçünü araştırmak için İnterneti
kullanın. Her kuruluşun misyonunu, hizmet verdiği çalışanları ve önemli
girişimlerini belirleyin.

5.

Bu bölümde açıklanan kaynak ve araçları kullanarak yeni toplum koleji
elemanları için dört saatlik bir eğitim hazırlayın.

6.

Okul bölgesi, ilkokul öğrencileri için sağlığı geliştirme programlarını planlama,
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uygulama ve değerlendirme için yeni bir iş ilanı yayınlıyor. Okul bölgesinin
insan kaynakları direktörünün adayları değerlendirmek için kullanabileceği
mülakat sorularının listesini hazırlayın.

ANAHTAR TERİMLER
ACHA-Ulusal Kolej
Sağlığı Değerlendirmesi

Koordineli okul sağlığı
programı

Aile ve toplum katılımı

Okul Sağlığı İndeksi

Beden eğitimi

Okul Sağlığı Politikaları
ve Programları Çalışması

Beslenme hizmetleri
Danışmanlık, psikolojik ve
sosyal hizmetler
Etkili sağlık eğitimi
müfredatının özellikleri
Gençlik Risk Davranışı
Anketi

Okul Sağlığı Profilleri
Personel için sağlığı
geliştirme
Sağlığı geliştiren
üniversiteler

Sağlık eğitimi
Sağlık Eğitimi Müfredatı
Analiz Aracı
Sağlık hizmetleri
Sağlıklı okul ortamı
Ulusal Sağlık Eğitimi
Standartları
Yükseköğrenimde Sağlığı
Geliştirmeye Yönelik
Uygulama Standartları
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AĞLIK KURULUŞLARI; kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşları,
devlet ve toplum hastanelerini ve akademik hastaneler ile hem rutin hem de
acil tıbbi hizmetler sağlayan tıbbi klinikleri; daha maliyetli olan hastaneye
yatış ihtiyacını ortadan kaldırmak veya azaltmak amacıyla tasarlanan evde bakım
hizmetlerini ve sağlık bakım organizasyonları ve tercihli hizmet sağlayıcı kuruluşları
gibi hekim odaklı kuruluşlarını kapsamaktadır (Breckon, Harvey, & Lancaster,
1998). Geleneksel olarak sağlık kuruluşları çabalarını akut bakım, uzun süreli bakım,
rehabilitasyon ve psikiyatrik bakımı kapsayacak şekilde tıbbi bakıma yöneltmiş olup
hastaneler, tıbbi bakım sunum sisteminin merkezi olarak görülmüştür (Johnson,
2000). Ancak son yıllarda, sağlık sistemindeki ciddi değişim dikkate alındığında;
sağlık kuruluşları, sağlığı geliştirme programlarına daha fazla özen göstermeye
başlamıştır. Bu sağlığı geliştirme programları, tıp ve halk sağlığı uygulayıcıları
arasındaki işbirliğini yansıtmaktadır. Tıp ve halk sağlığı uygulayıcılarının geçmişte
sağlık sorunları üzerinde birlikte çalışmış olmasına ve çok sayıda birlikte çalışma
fırsatının devam etmesine rağmen, sağlık kuruluşlarında çok çeşitli sağlığı geliştirme
programlarının dizaynı, uygulanması ve değerlendirilmesini teşvik etme ihtiyacı,
girişimleri ve bu doğrultudaki destekleyici kurumsal yapılar, ancak kısa bir süre önce
bir araya gelebilmiştir (Lasker, 1997).

SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ PROGRAMLARIN DEĞİŞEN
ROLÜ
Geleneksel olarak sağlık kurum ve kuruluşları, geçmişten beri süregelen hasta ve
yaralı bakım merkezleri olma rolüne odaklanmış; sağlığı geliştirme sorumluluğunu
halk sağlığı sistemine, eğitim kuruluşlarına (okullar) ve diğer toplum kurumlarına
havale etmiştir. Ancak 1980’lerde ve 1990’larda sağlık hizmetleri sisteminin daha
karmaşık hale gelmesi ve maliyetlerin hızla artmasıyla birlikte, tıbbi hizmetlerin
nerede, nasıl ve ne olduğu da değişmiştir. Bir zamanlar birçok tıbbi hizmetin ve
programın merkezi olarak görülen hastaneler, çoğu fonksiyonunu merkeziyetçi
yapıdan uzaklaştırmış ve programlarının ve hizmetlerinin çoğunu toplum ve evlerdeki
ayakta tedavi ortamlarında sağlamaya başlamıştır. Sağlık hizmeti finansmanı
konusundaki endişeler, masrafların kısılması ve etkili hizmet sunumuna odaklanan
düzenli sağlık hizmeti uygulamaya konmasına neden olmuştur. Yirminci yüzyılın
sonlarındaki bu değişimlerle ilişkili birçok fayda ve sonuç, yirmi birinci yüzyılda
da halen hissedilmekte ve tartışılmaktadır; bu sonuçlardan biri, hastalara ve hasta
yakınlarına, sağlık kuruluşlarının çalışanlarına ve toplum üyelerine eğitim, beceri
eğitimi ve bilgi sağlama ihtiyacı halen devam etmesidir.
1980 ve 1990’larda hastalar ve aileler için hasta savunucuları olarak bilinen
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bireyler, sağlık sistemini etkilemeye başlamıştır. Sağlık sisteminde değişim
konusunda oldukça hevesli olan bu bireyler; sağlık hizmeti sağlayıcılarının hastaların
endişelerini dinlemesi, onların yaşam tarzına saygı göstermesi ve hastalara emir
vermek yerine onlarla, aileleriyle ve eşleriyle iletişim kurmasını istemiştir. Çoğu
durumda, bu bireylerin hasta olarak veya hastaların aile ferdi veya arkadaşı olarak
kişisel tecrübesi bulunmaktadır. Savunucular, savunucu grupları ile yakın bir işbirliği
içerisinde çalışmış, hasta nüfusunu yakından tanımaları sayesinde onların bilgi veya
eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmiş ve hasta nüfusu adına sağlık bakımı çevresinde
hasta merkezli hizmetler için lobicilik yapmıştır (Davenport-Ennis, Cover, Ades, &
Stovall, 2002).
En görünür savunuculuk gruplarından biri, meme kanseri hastalarının ve
ailelerinin seslerini duyurmuştur. Özel bir kuruluş olan Ulusal Meme Kanseri
Koalisyonu, ülke çapında kadın gruplarını mobilize ederek Başkanın ve Kongrenin
meme kanseri araştırmalarına daha fazla fon tahsis etmesi talebinde bulunmuştur.
Onların başarılı çabaları sayesinde Meme Kanseri Ulusal Eylem Planı oluşturulmuş;
bir kamu-özel sektör ortaklığı olan bu eylem planı, meme kanseri sorunu ile ilgili
ulusal ölçekte farkındalığın ciddi şekilde artması, araştırmaların finanse edilmesi ve
uygulanması, bilgilerin yayılması ile meme kanserini önleme ve tedavi amaçlı sosyal
paylaşma ile sonuçlanmıştır. Bu savunucular, eylem gündemleri oluşturmanın yanı
sıra hastaların ve ailelerin hastalıkla ilgili farkındalığını arttırmak için de çalışmıştır.
Fon yaratma ve farkındalık oluşturma faaliyetlerinde çok becerikli ve başarılı
olmaları sonucunda çoğu zaman kendilerine hastane kurullarında veya federal
bilimsel inceleme komitelerinde yer bulmuşlardır. Diğer birçok hasta savunuculuk
grupları, kendi faaliyetlerini meme kanseri savunucularının başarılı çalışmalarına
göre şekillendirmiştir. Hasta savunucuları, hastaların ve ailelerinin ihtiyaçlarının
karşılanmasını sağlamanın yanısıra Amerika Birleşik Devletleri’nde sağlık hizmetleri
sunumunda ciddi bir etki yaratmaya devam etmektedir (Meme Kanseri Ulusal Eylem
Planı, 2000).
Aynı dönemde ABD Gazi İşleri Bakanlığı, ülke çapındaki hastane sistemine hasta
eğitim koordinatörleri atayarak ve bunların işini denetleyecek kişileri görevlendirerek
sağlığı geliştirme programlarını sisteme entegre etmek için adımlar atmıştır (Rose
Mary Pries, kişisel iletişim, 2008). Kuzey ve güney California’da Kaiser Permanente;
her hastanesinde, hastalar ve aileleri için eğitim ve sağlığı geliştirme faaliyetlerinin
planlanması, teşvik edilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesinden sorumlu sağlık
eğitim koordinatörleri görevlendirmiştir (Squyres, 1982). Bu eğiticiler, sağlık tesisinin
yönetici ekibine ve bölgesel bir sağlık eğitim koordinatörüne karşı sorumlu olmuştur.
l989’da Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI), Kanser Hastaları Eğitim Ağını (CPEN)
kurmuştur. NCI’nın tayin ettiği kapsamlı kanser merkezlerindeki hasta eğitiminden
sorumlu bireyler, CPEN’in ilk üyeleri olmuştur. Yaklaşık 20 yıl sonra günümüzde bu
grup, NCI ile ortaklık halinde çalışan özel bir kuruluştur ve hem Kanada’dan hem de
NCI’nın tayin etmediği kanser tesislerinden üyeleri bulunmaktadır.
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1980’lerde ve 1990’larda, hastane operasyonları detaylı olarak incelenmiş ve
etkin hizmet sunumu ve personele odaklanılmıştır. Hasta güvenliği ve sonuçlarına
ilişkin tartışma negatif sağlık sonuçlarına ve hatta bazı hastaların ölümüne bile yol
açan hastane içindeki etkisiz ve tehlikeli koşulların açığa çıkmasıyla tetiklenmiştir.
Sağlık hizmetlerinde güvenliğin ve kalitenin iyileştirilmesine duyulan güçlü
ihtiyaca ek olarak, sağlık personeli için rekabetin artması ve gelecekte tıp ve sağlık
personeli açığı yaşanacağının tahmin edilmesi sebebiyle sağlık kuruluşlarında
çalışma koşullarının iyileştirilmesi bir öncelik haline gelmiştir. Sağlık kuruluşları,
tıbbi ortamın benzersiz özeliklerini (örneğin, günde yirmi dört saat, haftada yedi gün
hizmet sağlama, hasta kaldırma nedeniyle sırtta sakatlanma ve kan yoluyla bulaşan
hastalık tehdidi) dikkate alan işyerinde sağlığı geliştirme programları için birer saha
haline gelmiştir.
Sağlık kuruluşları tarafından toplumla sosyal paylaşım da bu dönemde gelişmiştir.
Halk sağlığı girişimleri özellikle bilimsel ve teknolojik ilerlemeler ile birleşerek;
sağlık sorunlarına erken müdahale ederek onları önlemeye ve bazı durumlarda
ortadan kaldırmaya yönelik yeni sağlık müdahaleleri sunmuştur. Bu müdahaleler için
en büyük gelişim, hastane tabanlı sağlık sistemleri ve bağımsız kliniklerdeki temel
sağlık sahalarında meydana gelmiştir.
Günümüzde, sağlık kuruluşlarında çeşitli sağlığı geliştirme programları
yürütülmektedir. Örneğin, Örnek 13.1’te Houston, Texas’daki M.D. Anderson Kanser
Merkezinde sağlığı geliştirme programlarının seçilmiş bileşenleri gösterilmektedir.
Anderson Merkezindeki programlar ile diğer sağlık kuruluşlarındaki programlar
aşağıdakilere odaklanmaktadır:
•

Hastaların ve ailelerinin eğitimi, bilgi ihtiyaçları, karar verme süreci, hakları
ve mahremiyeti

•

Hasta güvenliği (örneğin, tıbbi hataların azaltılması) ve olumlu sağlık sonuçları

•

Tıbbi, idari, destek ve bakım personeli dahil olmak üzere çalışanların sağlık
ihtiyaçları (örneğin, gıda hizmetleri ve beslenme, fiziksel aktivite, stres
yönetimi)

•

İşyerinde güvenlik (örneğin, tehlikeli atık ve kanın bertaraf edilmesi, iğne ucu
yaralanmaların azaltılması, enfeksiyöz hastalıklardan korunma önlemleri)

•

Özellikle halk sağlığı konuları ile ilgili sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi
programları yoluyla sosyal paylaşma

Bu tür programlara dahil olan sağlık çalışanları; hekimler, sağlık eğitimcileri
ve hemşirelerden tıbbi sosyal hizmet uzmanları ve yardımcı sağlık çalışanlarına
güvenlik koordinatörleri ile sağlık koordinatörlerine kadar uzanmaktadır. Programlar,
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kuruluşun misyonunun ayrılmaz bir parçası olarak görülmekte ve destekleyici ve
koruyucu sağlığı geliştirme çevrelerinin oluşturulmasına yardımcı olmaktadır. Örnek
13.1 bu ayrılmaz rolü, programın destekleyici bir sosyal ve fiziksel ortam oluşturma
ve programların kuruluşun genel işleyişi ile bütünleştirilmesine ilişkin özel odağını
vurgulayarak göstermektedir.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ ETKİLİ PROGRAMLAR
Sağlık kuruluşlarındaki sağlığı geliştirme programlarının bazı bileşenleri;
tamamen aynı olmasa bile, işyerlerinde uygulanan çalışanlara yönelik programlar
(On Dördüncü Bölüm) ve toplum ortamında uygulanan halka yönelik programlar
(On Beşinci Bölüm) ile benzerdir. Örneğin, Örnek 13.1’de, hem personel hem de
toplum sağlığı geliştirme programlarından bahsedilmektedir. Ancak, geçmişten
bu yana hasta odaklı olan ve insanların bilgilendirilmiş tıbbi kararlar ve sağlık
kararları vermelerine ve kendi sağlık hizmetlerine katılmaları için gerekli becerileri
geliştirmelerine yönelik hasta eğitimini içeren sağlığı geliştirme programları sağlık
kuruluşlarına özgüdür. Günümüz dünyasında bireyler kendi sağlık hizmetleri ile ilgili
kararlara daha çok katılır hale gelmiştir. Artan katılım, sağlığı geliştirme programları
maliyet kısıtlamasına ve ayakta tedavi ile evde bakım hizmetlerine artan ihtiyaca
cevaben hastane kalış süresinde kısalma meydana getiren yönetimli bakımdaki
artışı yansıtmaktadır. Örnek 13.1’deki hasta odaklı programlar; hasta ve aile sağlığı
eğitimi, davranış sağlığını geliştirme ile azınlık ve dezavantajlı nüfuslara odaklanan
kanser önlemeyi içermektedir.
Hasta ve aile eğitiminden köken alan hasta odaklı sağlığı geliştirme programları,
yıllardır sağlık hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ancak bu programlar yıllar
içerisinde kanıt temelinin güçlendirilmesi yoluyla ve bireylerin daha uzun yaşadığı,
hastaların ve ailelerinin yeni kaynakların ve gelişen teknolojinin desteğiyle sağlıklarını
yönettiği gitgide artan çok kültürlü ortamlarda sağlık hizmetlerinin sunulma ve
finanse edilme şeklinde meydana gelen değişimler aracılığıyla dönüşüme uğramıştır.
Yıllardır hastalar ve aileleri; hekimler ve hemşireleri sağlık eğitiminin temel kaynağı
olarak görmüştür; bu çalışanlar, hastalıkla ilgili bilgi paylaşmış, önerilen tedaviler ve
potansiyel yan etkilerini tartışmış, hastaları ve ailelerini ev ortamına dönmeye ya da
başka bir sağlık ortamına sevk edilmeye hazırlamıştır. 1970’lerin ortasında, sağlık
eğitimi uzmanları ulusal çapta hastane ve kliniklerin sağlık ekiplerine katılmıştır. Bu
kişiler, hastaların eğitim ihtiyaçlarını değerlendirmelerini ve sağlık hizmeti ekibinin
mesajlarını güçlendiren ve pekiştiren müdahaleler tasarlamalarını ve uygulamalarını
sağlayan benzersiz becerilere sahiptir. Davranış bilimi, grup dinamikleri, danışmanlık,
eğitim teorisi, toplum kuruluşu, yenilik ve uygulamaların yayılmasında profesyonel
hazırlığı olan sağlık eğitimcileri, sağlık hizmeti ekiplerindeki roller için idealdir.
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ÖRNEK 13.1

M.D. Anderson Kanser Merkezi Sağlığı Geliştirme Programından
Seçilmiş Bileşenler
Program Alanları
•

Hasta ve aile sağlığı eğitimi. Tüm tıbbi uzmanlık alanlarına yönelik program
sağlamaktadır. Bunlar arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
• Kanser tecrübesini yönetmeye yardımcı olacak eğitim kaynakları bulunan yirmi
beş spesifik hastalık programı (birden fazla dilde hazırlanmış 2500 kalemlik
basılı materyalden oluşan veri tabanı)
•

Kurslar (örneğin, kansere bağlı yorgunluk yönetimi, ağrı yönetimi, bağırsak
yönetimi ve hasta bakıcı desteği)

• Bilgisayar tabanlı eğitim
• Sağlık kampanyaları (örneğin, diyabette farkındalık, Yorgunluk Haftası, hasta
güvenliği)
• Beslenme ve kanser programları (örneğin, misafir şef programı, organik gıda,
kanserli hastalar için beslenme)
• Haftalık PIKNIC (Kanserde Bilgi Haberleri Ortakları) eğitim seansları (örneğin
Kemo beyin: Gerçek midir?; Güvenilir Bilgi Bulma—Sizin için Buradayız;
Hastalar, Kanseri Yenenler ve Hasta Bakıcılar için Önemli Psikososyal
Hizmetler, Hasta bakıcılar: “Benim de hislerim var!”)
•

Toplum sağlığı geliştirme ve halk sağlığı eğitimi. Kanser ve M.D. Anderson
Kanser Merkezinin programları ve hizmetleri ile ilgili farkındalığı arttıracak eğitim,
sosyal paylaşma ve iletişim programları sunmaktadır. Bu programlar, toplum
kuruluşları için kurumsal bir geçiş kapısı görevi görmektedir. 90.000den fazla
kişiye hizmet veren toplum eğitim programları konuşmacı bürosu, sergiler, yayınlar,
kurumsal turlar, kukla gösterileri ve toplum ortaklıklarını içermektedir.

•

Davranış sağlığı geliştirme. Sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek ve kanser
riskini azaltmak, kanser tedavisine uyumu arttırmak, kanseri yenenlerin kanser
tedavisinin uzun süreli sonuçlarıyla mücadelesini güçlendirmek için araştırmaya
dayalı klinik bakım sunmakta ve kanserle ilişkili psikososyal sorunlar ile davranış
sorunlarına yönelik bir optimum bakım modeli sunmaktadır.

•

Kanseri önleme. Kanser önleme bilimi ve uygulaması ile nüfus bilimlerini
geliştirerek; araştırma, klinik hizmetler ve eğitimde çok disiplinli programlar
yoluyla azınlık ve dezavantajlı nüfuslarda kanserin eşit olmayan yükünü ortadan
kaldırmaktadır. Programlar; kanserin gelişmesine sebep olan yaşam tarzı
faktörleri, genetik yatkınlıklar ve moleküler olayları belirlemeyi; kanserojen risk
ve ilerlemeyi veya kanserin istenmeyen psikolojik ve fiziksel etkisini azaltan
müdahaleleri geliştirmeyi, uygulamayı ve değerlendirmeyi; erken teşhis, genetik
danışmanlık ve klinik müdahaleler ile kanser riskinin değerlendirilmesi ve yönetimi
ile ilgili yeni yaklaşımlar bulmayı; kanser riskini azaltmak için toplum programları
geliştirmeyi, uygulamayı ve değerlendirmeyi; sağlık çalışanlarını koruyucu
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hizmetlerin sunulması ve uygulanması alanında eğitmeyi ve davranış destek
sistemlerini yaratmayı amaçlamaktadır.
•

Personelin iş hayatı dengesini ve iyilik halini geliştirme. İş hayatına
entegrasyonu ve iyilik halini geliştirmeye yönelik fayda programları sağlamaktadır.
M. D. Anderson, Ulusal Kanser Enstitüsünün tayin ettiği ilk kapsamlı kanser
merkezidir ve CEO Kanserde Altın Standart akreditasyonunu alan ilk sağlık
sistemidir. Altın Standart, risk azaltımı, erken teşhis ve kaliteli kanser tedavisine
odaklanmaktadır. Akredite olabilmek için kuruluşların; tütün kullanımını ortadan
kaldırma, düzenli egzersiz yapma ve sağlıklı beslenmeyi içeren yaşam tarzı
değişiklikleri ile kanser riskini azaltan çeşitli faydalar ve programlar sunması
gerekmektedir. Çalışanlar ve aile fertleri için koruyucu tarama ile klinik deneyler
dahil olmak üzere mevcut en iyi tedaviye erişim sağlamak da akreditasyon için
kilit bir kriterdir.

Destekleyici Sosyal ve Fiziksel Çevre
•

Kampüsteki dört öğrenme merkezi; kanser tedavisi, destek, korunma ve genel
sağlık ile iyilik hali konularına ilişkin en güncel bilgileri sağlamaktadır. Personel,
yetkin ve kişiselleştirilmiş hizmet sağlamak için mevcuttur.

•

İyilik Hali Merkezi, tıbbi tedaviyi tamamlayan ve zihin, beden ve ruha odaklanan
programlar yoluyla kanserden etkilenen herkesin yaşam kalitesini arttırabileceği
bir çevredir. Makul bir ücrette sunulan Akupunktur ve tam vücut masajı dışındaki
programların çoğu ücretsizdir.

•

Dışarıda da bir parkuru bulunan kurumun içerisine egzersiz odaları ve esneme
ekipmanları konmuştur.

•

Kurumsal sanat programı, iyimserlik ve umut dolu bir çevreyi teşvik etmektedir.

Operasyonlarla Entegrasyon
•

Klinik disiplinlerin tümünde sağlığı geliştirme çabaları; yeni personel
oryantasyonu, müşteri hizmetleri eğitimi ve iş oryantasyonuna dahildir.

•

Tüm sağlığı geliştirme programları kurumsal intranet sitesinde teşvik
edilmektedir.

•

Patient Education Online (Çevrimiçi Hasta Eğitimi), personelin yaklaşık 2500
hasta eğitimi bilgi formuna bilgisayarlarından ulaşabileceği web tabanlı bir veri
tabanıdır.

•

Klinik personelin hasta eğitimi becerilerini arttırmak için hasta eğitimine yönelik
eğitim mevcuttur.

•

200’ü aşkın hasta eğitimi videosuna, kurum için kablolu sistemde Talebe bağlı
Video (Video on Demand) sistemi aracılığıyla günde yirmi dört saat, haftada
yedi gün ulaşılabilmektedir.

•

Hasta bilgi sistemi olan Kanal 21, hastalara ve bakıcılarına haber ve bilgi aktaran
kapalı devre kablolu bir kanaldır. Kanal 21, M.D Anderson’un ana kampüsünde
ayakta tedavi ve destekleyici bakıma ayrılmış bekleme salonlarındaki düz ekran
TVlerden yayınlanmaktadır.

•

Güvenli ve kişiselleştirilmiş bir web sitesi olan myMDAnderson, hastaların
kendi kanser bakımında aktif rol üstlenmesi için hasta eğitimine yönelik basılı
materyalleri, kurs programlarını ve diğer kaynakları içermektedir.
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Aynı zamanda, tüketici sağlığı hareketi değişmiş ve mümkün olan en iyi sağlık
sonuçlarına ulaşmak için ailelerin, kendi sağlık hizmetleri hakkında karar verme
sürecine aktif katılımlarının gerektiği yönünde bir farkındalık artışı yaşanmıştır.
Sağlık eğitimi uzmanları; hastalara ve ailelerine, sağlık ekiplerinin üyeleri ile
işbirliğine dayalı ilişkiler kurmalarında destek sağlamakta; sağlık bilgilerine nasıl
erişim sağlayacaklarına ve sağlıkla ilgili hasta merkezli ve aile merkezli en iyi
seçimleri yapmaları için sağlık hizmeti ekibi üyelerinden aldıkları bilgi ve tavsiyeleri
nasıl kullanacaklarına dair tavsiyelerde bulunmakta ve danışmanlık sağlamaktadır.
Hastaların çoğu sağlık kararları verme sürecindeki bu paylaşımı benimsemiştir ve
artık bunu kişisel bir sorumluluk olarak görmektedir.
Sağlık kuruluşlarında etkili hasta odaklı sağlığı geliştirme programlarının
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecinde dört nitelik önemlidir:
•

Hastaların ve ailelerin ihtiyaçlarına ve onların ortaklık rollerine odaklanma

•

Kanıtların uygulamaya dahil edilmesi

•

Disiplinler arası, işbirliğine dayalı yaklaşım

•

Kaliteli performans, iyileştirme ve sürekli değerlendirme taahhüdü

Hastaların ve Ailelerin İhtiyaçlarına Odaklanma
Hasta ve aile merkezli bakım; “hastalar, aileleri ve hizmet sağlayıcılar arasında
karşılıklı fayda ilişkisine dayanan sağlık hizmetlerinin planlanması, sunulması ve
değerlendirilmesi yaklaşımıdır” ve dört temel kavrama dayanmaktadır; onur ve
saygı, bilgi paylaşımı, katılım ve işbirliği (Aile Merkezli Bakım Enstitüsü, 2008b)
(bakınız, Örnek 13.2). On yıldan daha kısa bir süre içinde hasta ve aile merkezli
bakım, nispeten belirsiz bir kavramken sağlıkta dönüşümsel bir değişim vaat eden
bir yaklaşım halini almıştır. Sağlık sisteminde kalite müttefikleri olarak hastalar ve
aileleri için kapasite yaratılmasıyla sağlık sistemimizin ardındaki değişimin itici
güçleri, ağırlıklı olarak sistem veya klinisyen merkezli olmaktan ziyade daha hasta
ve aile merkezli hale gelebilir. Bu yaklaşım, teknik olarak yetkin bakım ve duygusal
olarak destekleyici bakım arasında bir denge kurmaya çalışmakta; öz bakım, evde
güvenli bakım, psikososyal destek ile tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarının
entegre edilmesi için hasta ve aile eğitimi programlarını gerekli kılmaktadır.
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ÖRNEK 13.2

Hasta ve Aile Merkezli Sağlığı Geliştirme Programlarının Dört
Temel Kavramı
•

Onur ve saygı. Sağlık uygulayıcıları, hastaların ve ailelerinin bakış açılarını
ve seçimlerini dinlemekte ve onlara saygı duymaktadır. Hastaların ve ailelerin
bilgisi, değerleri, inançları ve kültürel geçmişleri, bakımın planlanması ve
sunulması sürecine dahil edilmektedir.

•

Bilgi paylaşımı. Sağlık hizmeti uygulayıcıları olumlu ve faydalı şekilde
hastalarla ve aileleriyle eksiksiz ve tarafsız olarak bilgi paylaşmakta ve
iletişim kurmaktadır. Hastalar ve aileler, bakım ve karar verme süreçlerine
etkin katılım sağlamak için zamanında, eksiksiz ve doğru bilgi almaktadır.

•

Katılım. Hastalar ve aileleri, bakım ve karar verme sürecine kendi seçtikleri
düzeyde katılmaya teşvik edilmekte ve desteklenmektedir.

•

İşbirliği. Hastalar, aileler, sağlık uygulayıcıları ve hastane liderleri; politika ve
program geliştirme, uygulama ve değerlendirmede, sağlık tesisi dizaynında,
mesleki eğitimde ve bakımın verilmesinde işbirliği yapmaktadır.

Kaynak: Aile Merkezli Bakım Enstitüsünden uyarlanmıştır, 2008b.

Ayrıca sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve akıl sağlığının desteklenmesi ile tütün
ve alkol kullanımından vazgeçirmek için hastalara ve ailelerine yönelik klinik karar
desteği ve tedavi eğitiminin ayrılmaz bileşenleri olarak sağlığı geliştirme kaynakları
ile müdahalelerin entegrasyonunun güçlendirilmesi gerekmektedir.
Kanıtları Uygulamaya Dönüştürme
Sağlık kuruluşlarındaki hasta odaklı sağlığı geliştirme programları, uzman
heyetleri tarafından geliştirilen çok çeşitli hasta ve aile eğitim standartlarıyla
güçlendirilmektedir. Uzmanlar, araştırma ve iyi uygulama kanıtlarını uygulama
standartlarına dönüştürerek yüksek kalitede, sonuç odaklı hasta ve aile eğitim
programları hazırlamaktadır. Ayrıca, sürekli gelişen araştırma temeli de hastalar
ile ailelerinin sağlığını geliştirmede kanıta dayalı uygulamaları güçlendirmiş ve
hastalar ile ailelerinin davranışları ile sağlık sonuçları arasındaki bağların daha iyi

350

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HASTA ODAKLI SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI

anlaşılmasını sağlamıştır. Bu bilgilendirici ve faydalı standartlara örnek olarak şunlar
verilebilir:
•

Sağlık Bakımı Uygulamalarına Ortak Komisyon tarafından geliştirilen
akreditasyon standartları (2009)

•

Uzman heyetleri tarafından klinik karar verme sürecinde nelerin yapılması
gerektiğini belirlemek için geliştirilen ve ağırlıklı olarak ABD Sağlık Araştırma
ve Kalite Ajansının Koruyucu Hizmetler Görev Gücü ile birlikte belirlenen
klinik uygulama standartları

•

Sağlık kuruluşlarının büyük bir kısmında veya bir sağlık sistemi içinde hasta
ve aile eğitimi uygulamalarını kapsayan belirli alanlarda politika ve prosedür
kılavuzlarının bir parçası olarak tanımlanan Kızılderili Sağlık Hizmetleri
hastanın ve aile hasta bakıcısının eğitimindeki prosedürlere ilişkin mavi kitap
gibi kuruma özgü veya sisteme özgü uygulama kılavuzları (Kızılderili Sağlık
Hizmetleri, 2008).

•

Uygulama standartlarını özele indirgeyen ve hasta ile aile eğitim programlarının
dizaynını hastalığa özgü veya uygulayıcıya özgü alanlara göre uyarlayan
hastalığa özgü veya uygulayıcıya özgü kılavuzlar. Bunlara örnek olarak,
Amerikan Diyabet Derneğinin (2009) klinik uygulama tavsiyeleri ve bakım
standartları; Kanser Hastaları Eğitim Ağının (2002) kapsamlı kanser hastası
eğitim hizmetlerinin oluşturulmasına yönelik kılavuzları; Aile Merkezli Bakım
Enstitüsünün (2008b) Hasta ve Aile Merkezli Sağlık Sisteminin Tasarlanması
için Hastalar ve Aileleriyle Ortaklık Kurma: Tavsiyeler ve Umut Vadeden
Uygulamalar adlı yayını; Amerikan Aile Hekimliği Akademisinin (2009)
hasta merkezli tıbbi ev ortamının sağlanmasına ilişkin bilgiler içeren kılavuzu
verilebilir.

Karar destek araçları, kanıta dayalı uygulamaların hastaların kişisel değerleri
ile entegre edilmesinin değerini göstermektedir. Hasta karar destekleri genellikle
hastaların ve ailelerini, kanıtlar ve hastanın kişisel değerleriyle tutarlı bir müdahaleyi
seçebilmeleri amacına yöneliktir. Bu destekler, sağlık hizmeti sağlayıcıları ile makul
bir diyalog içinde olmalarını teşvik edecek şekilde tedavi veya tarama seçenekleriyle
ilgili mevcut en iyi kanıtları aktarmak için tasarlanmış multimedya araçları veya
kitapçıklardan oluşmaktadır. Bu araçlar, tedavi ve tarama kararı verilirken klinisyen
ve hastaların işbirliği yapmasını sağlayacak bir mekanizma oluşturulmasını
amaçlayan geniş çaplı bir hareketin parçasıdır ve araştırma kanıtlarını yorumlamak
ve hastaların bu bilgileri günlük bakım tecrübelerinde kullanmalarına yardımcı
olmak için tasarlanmıştır (O›Connor ve arkadaşları, 1999). Karar destekleri sıklıkla
tercihe duyarlı sağlık kararlarında (Barry, Mulley, Fowler, & Wennberg, 1988)
veya fayda-zarar oranının net olmadığı kararlarda kullanılmaktadır. Bu nedenle,
karar desteklerini kullanma stratejisi, hastanın potansiyel faydaları ve zararları
değerlemesine bağlıdır. Karar desteklerinin etkinliğinin ölçülmesi ve bunların yaygın
olarak benimsenmesi ve uygulanması ihtimalinin tespiti için şu anda umut vadeden
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çalışmalar yapılmaktadır (Holmes-Rovner ve arkadaşları, 2007).
Disiplinler arası, İşbirlikçi Yaklaşım
Disiplinler arası, işbirlikçi bir yaklaşım, hasta odaklı sağlığı geliştirme programları
için kritik öneme sahiptir. Bu tür programlarda hastaların hastalıklarını yönetmelerini
ve onlarla yaşamalarını, yeni sağlık davranışlarını benimsemelerini ve yeni beceriler
kazanmalarını sağlayacak müdahalelerin geliştirilmesi sürecine rehberlik etmek
üzere klinik eğitim almış profesyonel ekipler (hekimler, hemşireler, sosyal hizmet
uzmanları, diyetisyenler, fizyoterapistler ve eczacılar) ile hastalar ve aileleriyle ortaklık
içerisinde çalışılmaktadır. Disiplinler arası klinik ekipler, hasta odaklı programların
geliştirilmesi ve yönetilmesi için kurumsal öncelikleri oluşturmak, uygulamak ve
desteklemek suretiyle kurumsal düzeyde sağlığı geliştirme uygulamasına rehberlik
etmektedir. Program düzeyinde, klinik yöneticiler ve personel; sağlığı geliştirme
müdahalelerinin, rutin hasta bakımıyla en iyi şekilde ve zamanında entegre edilmesi
ile ilgili olarak ekibe geribildirimde bulunabilmektedir. Birebir eğitim düzeyinde
ise klinik yöneticileri, personelin hasta eğitiminde yetkinliğini geliştirmeye yönelik
zaman tahsisini destekleyebilmekte ve koruyabilmektedir.
Ortak Komisyon (2008), hasta sağlığını geliştirmek için disiplinler arası bir
yaklaşımı gerekli kılmaktadır; her disiplinin uygulama standartları, hasta ve ailesinin
eğitimi ile sağlığı geliştirmedeki rolünü açıkça ortaya koymaktadır. Disiplinler arası
yaklaşımı kullanma taahhüdü; tüm disiplinlerdeki personelin, her ekip üyesinin
benzersiz rolünü anlamasına ve tutarlı ve kanıta dayalı bilgi ve uygulamalar yoluyla
hastaların öğrenme ihtiyaçlarını daha etkili bir biçimde karşılamasına yardımcı
olacak; böylece hastalar ve aileleri için sürekliliği ve kaliteli bakım tecrübelerini
mümkün kılacaktır.
Kaliteli Performans, İyileştirme ve Sürekli Değerlendirme Taahhüdü
Literatürde davranış ve klinik sonuçlar üzerinde en fazla umut vadeden etkileri yaratan
eğitim ilkeleri arasında şunlar yer almaktadır: (1) öğrenme ve klinik ilerlemeyle ilgili
açık geribildirim sağlanması için öğretimin bireyselleştirilmesi; (2) öğrenmenin
güçlendirilmesi; (3) eğitimin, öğrenenin ihtiyaçları, ilgi alanları ve yeteneklerine göre
şekillendirilmesi; (4) bakım tecrübesine ilişkin beklentileri tanımlayan ve yöneten
bilgiler de dahil olmak üzere birden fazla iletişim kanalının kullanılması, (5) eyleme
geçmek için veya eylemin önündeki engelleri kaldırmak için hastalara ve aile fertlerine
yönelik kapasite oluşturulması (Mullen & Green, 1985, 1990; Padgett, Mumford,
Hynes, & Carter, 1988; Mumford, Hynes, & Carter, 1988; Giloth, 1990; Smith,
1989; Mason, 2001). Tıbbi ortamlarda hasta odaklı sağlığı geliştirme programlarına
katılan profesyoneller, kendilerini davranış sonuçları ve klinik sonuçların sürekli
bazda değerlendirilmesine adamıştır. Ayrıca, bu tür programların iyileştirilmesi ve
sürdürülmesi, gitgide artan şekilde bir müdahalenin etkili olan kilit bileşenlerinin
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belirlenmesine dayanmaktadır. Zorluklardan birisi, bu çabaları sürdürmek ve aynı
zamanda bu alanlarda kurumsal çabaları veya kuruluşların çabalarını desteklemek
için bunların ulusal girişimler ile bağlantısını kurmak ve hasta, aile ve personelin
geribildirimlerini program geliştirme sürecine dahil etme konusunda bilgisi ve
tecrübesi olan kişilerin görünürlüğünü arttırmaktır.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ PROGRAMLARA YÖNELİK
KAYNAKLAR
Sağlık kuruluşlarında hasta odaklı sağlığı geliştirme programlarındaki büyüme ve
genişlemenin en iyi görülebileceği yer, son yirmi beş yıl içindeki sağlığı geliştirme
girişimleridir. Bu bölümde, sağlık kuruluşlarında hasta odaklı sağlığı geliştirme
programlarına yönelik kaynak ve araçlar listelenmektedir. Bu kaynak ve araçları
faydalı bulanlar sadece sağlık kuruluşlarında hastalarla çalışan bireyler ile sınırlı
değildir; aynı zamanda bu kaynakların çoğu personelin sağlığını geliştirme, hasta
güvenliği, tıbbi hataların azaltılması, personel güvenliği, sosyal paylaşma veya
tüketici haklarına odaklanan programlar tarafından da kullanılmaktadır.
Kalite Boşluğunu Aşma
1996’da Tıp Enstitüsü (IOM) ulusun sağlık hizmeti kalitesini iyileştirmek için
üç aşamalı bir değerlendirme başlatmıştır. Birinci aşamada, Amerika Birleşik
Devletleri’ndeki sağlık hizmetlerinin kalitesine ilişkin sorunların ciddiyeti ve
yaygınlığı belgelendirilmiştir; bunların toplu etkisi düşünüldüğünde, zarar yükü sarsıcı
hale gelmektedir. Bunun sonucunda IOM, sorunların yapısının; sağlık hizmetlerinin
aşırı kullanımı, yanlış kullanımı ve yetersiz kullanımı olarak tanımlandığı bir çerçeve
oluşturmuştur (Ulusal Bilimler Akademisi, 2006).
İkinci aşamada, 1999 ile 2001 yılları arasında Amerika’da Sağlık Hizmetleri
Kalite Komitesi; sağlık sisteminin ve ilgili politika ortamının, bizim kaliteli olarak
bildiğimiz durumla uygulamadaki mevcut gerçeklik arasındaki boşluğu kapatmak
için nasıl radikal bir dönüşüm yaşaması gerektiğine dair bir vizyon ortaya koymuştur.
Bu aşamada yayınlanan raporlar – Hata Yapmak İnsana Mahsustur: Daha Güvenli
bir Sağlık Sisteminin İnşası (To Err Is Human: Building a Safer Health System)
(Kohn, Corrigan, & Donaldson, 2000), ve Kalite Boşluğunu Aşma: 21. Yüzyıl için
Yeni Sağlık Sistemi (Crossing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st
Century) (Tıp Enstitüsü, Amerika’da Sağlık Hizmetleri Kalite Komitesi, 2001)—
sistemdeki bozuklukları çözmek için sınır seviyesinde reformlar yapmanın yetersiz
olacağını vurgulamaktadır.
Hata Yapmak İnsana Mahsustur; her yıl on binlerce Amerikalının tıbbi hatalardan
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dolayı nasıl öldüğünü ortaya koyarak hasta güvenliği ve kalite konusunu kamu ve
özel sektördeki politika yapıcıların gündemine taşımıştır. Kalite Boşluğunu Aşma,
daha geniş kapsamlı kalite meselelerini tanımlayarak altı amaç—hizmetlerin güvenli,
etkili, hasta merkezli, zamanında, etkin ve hakkaniyetli olması gerektiği – ve hizmet
sunumunun yeniden tasarlanmasına yönelik on kural belirlemiştir.
IOM’un kalite girişimin üçüncü aşaması, Kalite Boşluğunu Aşmada tanımlanan
dönüştürülmüş bir sağlık sistemi vizyonunu işlevsel hale getirmeye odaklanmaktadır.
IOM’a ek olarak klinisyenler, sağlık kuruluşları, işverenler, tüketiciler, vakıflar,
araştırmacılar, devlet kurumları ve kalite kuruluşları da dahil olmak üzere diğer birçok
taraf hastalara karşı daha duyarlı bir sağlık sistemi oluşturmak için çalışmaktadır.
Bu çabalar bütünü, sistemin birbiriyle örtüşen üç düzeyindeki reformlara
odaklanmaktadır: çevresel düzey, sağlık kuruluşu düzeyi ve klinisyenler ile hastalar
arasındaki arayüz düzeyi.
Bu çalışmalar, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki milyonlarca insanın hayatını
iyileştirmeye yönelik ulusal sağlık politikalarının şekillendirilmesine yardımcı
olmuştur. Çalışma, sağlık ve tıp alanlarının birleşmesini temsil etmektedir ve hasta
odaklı sağlığı geliştirme programlarının önündeki bazı zorluk ve engeller ile bunların
potansiyel çözüm yollarını belirleyerek eyalet düzeyinde ve ulusal düzeydeki sağlığı
geliştirme savunuculuğuna destek vermektedir.
Sağlıkta İşbirliği Stratejilerini Geliştirme Merkezi
New York Tıp Akademisindeki Sağlıkta İşbirliği Stratejilerini Geliştirme Merkezi
(2004), ortaklıklar, fon sağlayıcılar ve politika yapıcılar tarafından işbirliğinin
sağlık veya diğer alanlarla ilgili karmaşık sorunları çözme potansiyelinin tam olarak
anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. İşbirliğinde bulunan kişi ve kuruluşlarla yakın
çalışan merkez, sorunların işbirliği içerisinde çözümüyle alakalı kilit zorlukları
belirlemek ve ortaya çıkarmak için araştırma çalışmaları, politika analizleri ve
ortak öğrenme faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Birçok birey ve kuruluş ile işbirliği
içerisinde olunması, etkili hasta odaklı sağlığı geliştirme programlarının anahtarıdır.
Bu tür işbirlikçi çalışmalara yardım etmek için merkez, elde ettiği bilgiler temelinde
çeşitli uygulama araçları ve eğitim programları geliştirmiştir. Bunlar arasında işbirliği
kurma kılavuzları, küçük grup tartışmaları kılavuzu, ortaklık öz değerlendirmesi
ile tıbbi ve halk sağlığı olgu çalışmaları yer almaktadır. Bunlar, sağlığı geliştirme
personelinin aşağıdakileri yerine getirmesine yardımcı olabilir:
•

Sorunları doğrudan tecrübe eden kişilerin sorunların çözümüne anlamlı şekilde
dahil olması halinde ortaklıkların neleri başarabileceğinin belgelendirilmesi.

•

Başarılı paydaş odaklı işbirliğinin (örneğin, hasta odaklı) nasıl sağlanacağıyla
ilgili mevcut bilgilerden daha net ve kesin bilgilerin elde edilmesi.

•

Anlamlı paydaş katılımını teşvik etmek için (örneğin, hasta veya diğer program
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katılımcısı) gerekli olan özel liderlik ve yönetim becerilerinin belirlenmesi ve
bu önemli becerilerin başkalarına nasıl öğretileceğinin öğrenilmesi.
•

Sorunları işbirliği ile çözme sürecinin doğru yolda olup olmadığını
değerlendirmek için geçerli ve güvenilir ölçütlerin kullanılması.

•

Olgu çalışmaları, kanıta dayalı uygulama kılavuzları, fon sağlayıcılarının
kılavuzları ve eğitim programları gibi toplum odaklı işbirliğinin değerini
ve ideal kullanım alanlarını vurgulayacak ürünlerin geliştirilmesi ve ilgili
ortaklıklara ve fon sağlayıcılarına, bu tür sorun çözme sürecini uygulamaya
koymalarında yardımcı olunması.

Sağlık İyileştirme Enstitüsü
Sağlık İyileştirme Enstitüsü (IHI), dünya çapında sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesine
yardım eden bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 1991’de kurulmuş olan
ve merkezi Cambridge, Massachusetts’te bulunan IHI, değişim iradesi oluşturarak,
hasta bakımını iyileştirmeye yönelik umut vadeden kavramları geliştirerek ve sağlık
hizmeti sistemlerinin bu fikirleri eyleme dönüştürmesine yardımcı olarak iyileşmeyi
hızlandırmak için çalışmaktadır. Tıp Enstitüsünün sağlık sistemindeki altı iddialı
iyileştirme amacına, yani güvenlik, etkililik, hasta merkezlilik, zamanında hareket
etme, etkinlik ve hakkaniyete odaklanarak hastaların hayatını, toplumların sağlığını
ve sağlık hizmeti işgücünün moralini iyileştirmeyi amaçlamaktadır. IHI, dünya
çapında sağlık çalışanlarıyla işbirliği yaparak sağlık sistemlerinin bu hedeflere
yönelik ölçülebilir ve sürekli ilerlemesini hızlandırmayı ve hastaların yaşamında
oldukça anlamlı iyileşmeler sağlamayı hedeflemektedir. IHI, hasta bakımı ve sağlığı
geliştirmeyle ilgili model programlar, materyaller ve konferanslar sağlamaktadır.
Hasta bakımı ve sağlığa odaklanan iki IHI girişimi örneği, Üçlü Amaç ve 100.000
Hayat Kampanyasıdır.
Üçlü Amaç, Sağlık İyileştirme Enstitüsünün bireysel hasta tecrübesini ve
tüm toplumların sağlığını, makul bir kişi başına düşen maliyet ile iyileştirebilecek
yeni modelleri daha iyi anlamaya yönelik bir girişimidir ve on iki sahada faaliyet
göstermektedir (Sağlık İyileştirme Enstitüsü, b.t. b) Girişimin ilk aşamasındaki
odak noktası, katılan sahalardaki etkili stratejilerin çalışılması ve gelecekte olası
eylemler için kilit bulguların paylaşılması olmuştur. Üçlü Amaç girişiminin birinci
aşamasından sonra on iki sahanın her birinde işlev gösteren sistemler aşağıdakileri
yerine getirmek için çalışacaktır:
1.

Nüfusun sağlığını iyileştirmek

2.

Hasta tecrübesini arttırmak

3.

Kişi başına bakım maliyetini azaltmak (veya en azından kontrol etmek)
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Sağlık İyileştirme Enstitüsü ve ortak kuruluşları bir araya gelerek ABD’deki
3100 hastanede önlenebilir ölümleri azaltmak amacıyla Ocak 2005 ile Haziran
2006 tarihleri arasında 100.000 Hayat kampanyasını uygulamaya başlamak için bir
araya gelmiştir. Aralık 2006’da, 100.000 Hayat Kampanyasının başarısından sonra,
IHI yakın tarihte sağlık bakımı endüstrisi tarafından üstlenilen en büyük iyileştirme
girişimi olan 5 Milyon Hayat Kampanyasını (Sağlık İyileştirme Enstitüsü, b.t. a)
başlatmıştır.
Gazi İşleri Bakanlığı ve ABD Ordusu, Donanma ve Deniz Kuvvetlerinin Sağlığı
Geliştirme Merkezleri
Sağlık kuruluşlarındaki sağlığı geliştirme programı personeli için ABD silahlı
kuvvetlerinde üç önemli model bulunmaktadır. Bunların üçü de sağlık kuruluşlarında
hasta odaklı sağlığı geliştirme programlarını planlayan, uygulayan ve değerlendiren
bireyler ile M.D. Anderson Kanser Merkezi gibi bu bölümde daha önce ele
alınan (Örnek 13.1) büyük ve kapsamlı programlar için kaynak ve materyal
sağlayabilmektedir.
Öncelikle, Gazi Dairesi (VA), ABD Gazi İşleri Bakanlığı Ulusal Sağlığı Geliştirme
ve Hastalık Önleme Merkezinin bir parçası olarak VA çapında bir çalışan iyilik hali
girişimini uygulayama koymuştur. Ulusal Kalite Konseyi sponsorluğundaki girişim,
VA çalışanlarının sağlığını ve iyilik halini geliştirecek faaliyetlere odaklanmaktadır.
Çalışanların iyilik hali ve klinisyenlere yönelik kaynaklar ile kilo verme ve sağlıklı
gaziler kampanyaları bu girişim dahilindeki programlardan bazılarının odak
noktasıdır.
İkinci olarak, Donanma ve Deniz Piyadeleri Halk Sağlığı Merkezi (NMCPHC),
milli askeri stratejiyi destekleyen hastalık önleme ve sağlığın geliştirilmesi yoluyla
misyona hazırlığın sağlanması için liderlik ve uzmanlık sunmaktadır. 1964’te, kapsamlı
bir Donanma mesleki sağlık programı oluşturma fikri o zamanki Donanmanın Silah
Bürosundan doğmuştur. Büro, filoların hazırlığı ve eğitim yönetmeliği kapsamındaki
tüm saha faaliyetlerini içeren bir mesleki sağlık programına duyulan ihtiyacın farkına
varmıştır. Günümüzde merkez; klinik epidemiyoloji, sağlığı geliştirme ve koruyucu
tıp programlarını kapsayan çeşitli sağlık hizmetleri ve tıbbi hizmetler sunarak
Donanma ve Deniz Piyadelerine hizmet etmektedir. Ayrıca merkez, endüstriyel
hijyen, meslek hekimliği ve çevresel tıp programları da sunmaktadır.
Üçüncü olarak, II. Dünya savaşının başında kurulan ve ordu başhekiminin
doğrudan yetkisi altında olan ABD Ordusu Sağlığı Geliştirme ve Koruyucu
Tıp Merkezi (USACHPPM), günümüzde dünya çapında ABD Ordusunun tüm
alanlarında ve Ordu topluluğunda koruyucu tıp, halk sağlığı, sağlığı geliştirme ve
iyilik hali hizmetlerinin uygulanmasına -değişen dünyanın operasyonel ihtiyaçlarını
öngörerek ve bunlara hızla yanıt vererek- teknik destek sağlama misyonuna sahiptir.
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USACHPPM; klinikte ve sahada koruyucu hekimlik, çevresel sağlık, meslek sağlığı,
sağlığı geliştirme ile iyilik hali, epidemiyoloji ve hastalık sürveyansı, toksikoloji
ve ilgili laboratuvar bilimleri konusunda dünya çapında bilimsel uzmanlık ve
hizmet sağlamaktadır. Merkez, askerleri savaşmaya uygun hale getirerek hazırlığı
sağlamakta ve aynı zamanda askerlerin aile fertleri ve federal sivil işgücünün iyilik
halini geliştirmektedir. Temsil edilen çalışanlar arasında kimyagerler, fizikçiler,
mühendisler, hekimler, optometristler, epidemiyologlar, odyologlar, hemşireler,
endüstriyel hijyen uzmanları, toksikologlar, böcek bilimciler, sağlık eğiticileri ve
ilgili alt uzmanlıklardan çalışanlar yer almaktadır.
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı (NPSF), kurulduğu 1997 yılından bu yana tek bir
misyon için azimle çalışan kar amacı gütmeyen bağımsız bir kuruluştur; bu misyon,
hastaların güvenliğini iyileştirmektir (Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı, 2008). NPSF,
alanında bu odak noktası için çalışan tek kuruluştur. NPSF aynı zamanda, kapsayıcı
çoklu paydaş yaklaşımıyla benzersiz bir konuma sahiptir. NPSF, hasta güvenliğindeki
iyileştirmeleri arttırmak amacıyla vakfın yönetim kurulundaki hasta ve ailelerin
üyeliğinden programların yapısına kadar - ki bu programlar hastaları ve ailelerini
güvenlik girişimlerinin eş üreticisi ve eş değerlendiricisi yapmaktadır – tüm alanlarda
işbirliğini teşvik etmektedir.
Sağlık okuryazarlığının, sağlık sisteminin güvenliğinde kritik bir bileşen
olduğunu kabul eden NPSF, 2007 yılında ülkenin önde gelen kar amacı gütmeyen
ve sağlıkta okuryazarlığı arttırmayı amaçlayan kuruluşlarından “Net Sağlık İletişimi
için Ortaklık” ile güçlerini birleştirmiştir. İletişim sorunlarının tıbbi hataların en
büyük sebebi olduğunun farkında olan NPSF, çalışmaları kapsamında yeni bilgiler
oluşturmak, belirlemek ve dağıtmak, paydaş gruplarını ve çok disiplinli projeleri bir
araya toplamak ve hasta, aile ve klinisyen ortaklığını güçlendirmeyi savunan hasta
güvenliği araçlarını ve programlarını yaymak suretiyle sağlık okuryazarlığını teşvik
etmektedir.
NPSF, çeşitli hasta odaklı sağlığı geliştirme girişimlerine sponsor olmaktadır.
Bunlar arasında, hasta ve aile kaynak kılavuzu, Patient safety-L (Hasta güvenliği-L),
daha güvenli bir sağlık sistemi geliştirmeye yönelik saygılı sohbetlerin yapıldığı
moderatörlü Listserv (e-posta yoluyla çevrimiçi tartışma forumu), yerel düzeyde
hasta güvenliğini iyileştirmek için ulusal eğitim ve farkındalık yaratma kampanyası
olan Hasta Güvenliği Farkındalık Haftası (PSAW) ve Evrensel Hasta Sözleşmesi
yer almaktadır. Sözleşme, NPSF tarafından belirlenen ortaklık ilkelerinin bir beyanı
niteliğindedir; hastalar ve hizmet sağlayıcılar arasında kurulacak doğru ve etkili
bir ortaklığın unsurlarını tanımlamaktadır. Aynı zamanda sağlık kuruluşlarının,
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hastaları ve ailelerini bakım ekiplerine entegre etme taahhüdüne yönelik çabalarını
şekillendirmeyi amaçlayan bir çerçeve sunmaktadır.
Amerikan Hastaneler Birliği
Amerikan Hastaneler Birliği (AHA); her türlü hastane, sağlık ağı ile hastaları ve
toplumları temsil eden ve bunlara hizmet sağlayan ulusal bir kuruluştur (Amerikan
Hastaneler Birliği, 2008). AHA, çok sayıda üyesine ve bölgesel ağlara sağlık hizmeti
alanında kaynak, araştırma ve danışmanlık sunmaktadır. Günümüzde AHA; 5000’e
yakın hastane, sağlık sistemi, ağlar ve diğer hizmet sağlayıcılar ile 37.000 bireysel
üyeden oluşmaktadır. 1898’de kurulan AHA, sağlık alanındaki liderlere eğitim
vermektedir ve sağlık meseleleri ve trendlerine ilişkin bir bilgi kaynağıdır. Üyelerinin
perspektiflerinin duyulmasını ve ihtiyaçlarının da ulusal sağlık politikası geliştirme,
mevzuat ve düzenlemelere ilişkin tartışmalar ve hukuki konular bağlamında ele
alınmasını sağlamaktadır. Birliğin aynı zamanda, hizmetler sağlanırken hastaların
sesinin duyulması ve korunması için çalışan bir hasta bakım ortaklığı bulunmaktadır.
Bu girişimin bir parçası olarak AHA, bireylere hastanede kaldıkları sürece haklarını
ve sorumluluklarını bildiren “Hasta Hakları Yasası”nı teşvik etmektedir. Ayrıca
AHA, her türlü sağlık ortamında kullanılacak pilot olarak test edilmiş ve onaylanmış
kaynaklar bakımından da zengindir. AHA’nın savunuculuk çalışmaları, devletin
yasama ve yürütme kollarını kapsamaktadır. Kuvvetli savunuculuk gündemi
aynı zamanda sağlık kuruluşlarında hasta odaklı sağlığı geliştirmeyi de destekler
niteliktedir. AHA’nın savunuculuk faaliyetleri, kuruluşun web sitesinde daha detaylı
olarak açıklanmaktadır (www.aha.org/aha/ about/index.html).
Aile Merkezli Bakım Enstitüsü
1992’de kurulan kar amacı gütmeyen Aile Merkezli Bakım Enstitüsü, hasta ve aile
merkezli bakımın daha iyi anlaşılması ve uygulanması için önemli bir liderlik görevi
üstlenmekten gurur duymaktadır (Aile Merkezli Bakım Enstitüsü, 2008a). Hastalar,
aileler ve sağlık çalışanları arasında işbirlikçi ve destekleyici ilişkileri teşvik eden
enstitü, bireylerin ve ailelerinin bakım ve destek aldığı her ortamda hasta ve aile
merkezli değişimi kolaylaştırmaktadır. Enstitü aynı zamanda politika yapıcılar,
yöneticiler, program planlayıcılar, doğrudan hizmet sağlayıcılar, eğitimciler,
profesyonel tasarımcılar ile hasta ve aile liderlerine yönelik merkezi bir kaynak
olarak hizmet vermektedir. Enstitü, aile merkezli hasta eğitimi ve sağlığı geliştirme
ile ilgili çeşitli araç, eğitim, yayın, materyal ve konferanslar sunmaktadır.
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SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ PROGRAMLAR İÇİN
ZORLUKLAR
Sağlık kuruluşlarındaki sağlığı geliştirme programları için fırsatlar artmaktadır.
Hasta odaklı ve çalışan odaklı girişimler (yani, On Dördüncü Bölümde ele alınan
işyerinde sağlığı geliştirme programları), muhtemelen gelişim ve kariyer fırsatları
sağlama potansiyeli en yüksek iki alandır. Sosyal paylaşma aracılığıyla uygulanan
sağlığı geliştirme programları (On Beşinci Bölümde ele alınmıştır) da umut vadeden
bir diğer alandır. Hasta güvenliği, tıbbi hataların azaltılması ve gıda hizmetlerinin
sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi programlaması kapsamına girmesi bazılarına göre
şaşırtıcı olabilir. Ancak sağlık kuruluşunda çalışırken, hastaların, ailelerin, personelin
ve toplum üyelerinin sağlığını geliştirmek için tıp ve halk sağlığı alanlarının
birleştirilmesine yönelik çalışmalara ilişkin kapsamlı bir bakış açısına sahip olmak
çok önemlidir.
Sağlık kuruluşları, temel görevlerinin; kaynakların uygulanması ve tıp ve halk
sağlığı alanlarındaki elemanlarla işbirliği yapılması yoluyla sağlığı yeniden sağlama,
idame ettirme ve geliştirme olması itibariyle diğer ortamlardan ayrılmaktadır. Bu
görevin bir parçası olarak sağlık kuruluşları, diğer ortamlarda bulunmayan ve politika
ve prosedürlerini düzenleyen birçok düzenleme, sınırlama ve kılavuza tabidir.
Tıbbi bir ortamda çalışmak, bu düzenlemeleri anlamayı ve bunları günlük pratikte
uygulamayı gerektirmektedir. Örneğin, 1996 Federal Sağlık Sigortası Taşınabilirlik
ve Sorumluluk Yasası’nın (HIPAA) mahremiyetle ilgili hükümleri; belirli elektronik
işlemler, sağlık planları ve sağlık bilgileri yönetim merkezleri ile ilgili olan sağlık
hizmeti sağlayıcıları tarafından hazırlanan veya muhafaza edilen sağlık bilgileri için
geçerlidir. HIPAA mahremiyet kuralları, bireylerin tıbbi kayıtlarını ve diğer kişisel
sağlık bilgilerini koruyan ilk ulusal standartları oluşturmaktadır. Buna ek olarak
HIPAA aşağıdakileri de yerine getirmektedir:
•

Hastalara kendi sağlık bilgileri üzerinde daha fazla kontrol sağlama

•

Sağlık kayıtlarının kullanımına ve açıklanmasına ilişkin sınırları oluşturma

•

Sağlık hizmeti sağlayıcıları ve diğer kişiler tarafından sağlık bilgisinin
mahremiyetini korumak adına uygulanması gereken uygun tedbirleri belirleme

•

Hastaların mahremiyet hakları ihlal edildiğinde, ihlali gerçekleştirenleri ferdi
ve kriminal cezalara çarptırarak bu suçtan sorumlu tutma

•

Kamu yararı için – örneğin halk sağlığını korumak için- bazı verilerin
açıklanması gerektiği durumlarda bir denge kurma
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Hastalar ve aileleri, kişisel sağlık bilgilerinin nasıl kullanılacağını bildiğinden
HIPAA mahremiyet kuralları, onların bakım veya bakım sonucu geri ödeme ile
bilgilendirilmiş seçimler yapmalarına olanak tanımaktadır. HIPAA mahremiyet
kuralları aşağıdakileri yerine getirmektedir:
•

Hastaların kendi bilgilerinin nasıl kullanılabileceğini keşfetmelerini ve
bilgilerinin belli ölçüde ifşa edildiğini bilmelerini sağlama

•

Bilgilerin ifşasını, ifşa amacı için gerekli görülen makul ihtiyaç çerçevesinde
minimum oran ile sınırlama

•

Hastalara, kendi sağlık kayıtlarını inceleme ve bir nüshasını alma ve düzeltme
talebinde bulunma hakkını sunma

•

Bireylerin kendi sağlık bilgilerinin kullanımını ve ifşasını belli ölçüde kontrol
etmesini sağlama

Sağlık kuruluşlarına özgü bir diğer sağlık endişesi örneği de Hepatit B Virüsü,
Hepatit C Virüsü ve HIV dahil olmak üzere kan yoluyla bulaşan patojenlere maruziyet
riskidir. Hemşireler ve diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile bazı ortamlarda temizlik
personeli, maruziyet riski olan çalışanlara örnek olarak verilebilir. Bu endişelere
cevaben sağlık kuruluşlarındaki çevre ve çalışan güvenliği programları; uygun
şekilde paketlenmesi, taşınması ve bertaraf edilmesi gereken iğnelerin ve büyük
miktarlardaki tehlikeli atıkların yönetimi için güvenli uygulamaları teşvik ederek
bunları kullanan kişileri ve çevreyi korumaktadır.
Sağlık hizmeti ortamında çalışmanın kilit zorluklarından birisi, hastalar ve
aileleri; tıp çalışanları; sağlık hizmeti enstitülerinin yöneticileri; sigorta şirketleri;
büyük ölçekli işverenler ve hükümet sponsorluğundaki araştırma, düzenleme ve
politika yapma birimleri gibi çoklu paydaşlarla ve onların bakım tecrübesinin nasıl
yönetileceği ve iyileştirileceği üzerine çok çeşitli ve dinamik öncelikleri ve tavsiyeleri
ile baş etmektir. Mesleki çatışmalar ve öncelikler; dikkatin sağlık sistemini kullanan
hastaların ve ailelerinin önceliklerinden sapmasına neden olabilir. Sağlığı geliştirme
hizmetlerini en iyi kim sunabilir? Birçok hasta, hekimlerinin hasta ve aile eğitimi ve
sağlığı geliştirme faaliyetleri sunmasını istemektedir; ancak hekimlerin bu hizmetleri
sağlayacak zamanı bulunmamakta ve uzmanlığı olmayabilmektedir. Benzer şekilde,
genellikle hasta veya ailenin eğiticisi ya da sağlığı geliştirme uzmanı rolüne konan
hemşireler bu sorumluluklar ile klinik sorumlulukları ve zaman taahhüdü arasında
gerginlik yaşayabilmektedir. Ayrıca birçok tıp çalışanı, sağlığı geliştirme hizmetleri
sunmak üzere eğitim almamıştır. Onların uzmanlığı genelde hastalığın teşhisi
ve tedavisine odaklanmaktadır. Benzer şekilde, sağlığı geliştirme programlarına
katılanları desteklemek için gereken zaman ve fiziki ortam; rutin tıbbi checkup ve
tıbbi testlerden veya tıbbi prosedürlerden geçen hastalar ve aileleri için gerekenden
farklıdır.
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Hastaları, ailelerini ve tıp personelini destekleyen meslekler arası işbirliğinin;
sağlık kuruluşlarında sağlığı geliştirme hizmetleri ve programlarının sağlanmasında
etkili olduğu kanıtlanmıştır. Tek bir birey, grup veya kuruluş olarak çalışmak
-genellikle zaman, para, kazanılan bilgi veya beceri veya diğer kaynaklar bakımındanetkili hizmet sunumunu engelleyecek oranda ağır bir iştir. Ayrıca çoğu zaman işbirliği
olmadan programların sürdürülmesi mümkün olmamaktadır. İşbirliği, sağlığı
geliştirme hizmetlerine inanılırlık katmakta ve genel olarak değerli bulunmalarına
rağmen bu programların çok fazla zaman aldığı ya da çok pahalı olduğu görüşüne
de karşı bir tez sunmaktadır. Başlangıçta, zaman ve kaynak yatırımları gerekli
olabilmektedir, örneğin pasif olarak bakım almaya alışan bazı hastalar ve ailelerinin,
sağlığı geliştirme programlarında aktif katılımcı olabilmesi adına yeni beceriler ve
stratejiler öğrenmesi için zamana ve eğitime ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ortaklıkların
kurulması ve işbirliğine yönelik uygun bilgi ve becerilerin kazanılması için geçen
zamanın karşılığı en nihayetinde katbekat fazla olarak alınacaktır. İdareciler,
klinisyenler, tüketiciler ve aileler; sağlık hizmeti tecrübesine her birinin neler
katacağı ile ilgili ortak anlayışa ve saygıya ulaşırsa karşılıklı fayda ilişkileri için de
ortam sağlanmış olacaktır. Ortak öncelikler ve amaçlar sayesinde tekrar eden, etkisiz
veya verimli olmayan faaliyetlere boşa zaman harcanmayacaktır. Yanlış anlama,
tatminsizlik ve hatta tıbbi hata ihtimali de büyük ölçüde azalacaktır.
Sağlığı geliştirme faaliyetleri, sağlık kuruluşlarının personeline odaklandığında,
lojistik zorluklar ile yüzleşebilmektedir. Sağlık kuruluşlarının çoğu, haftada yedi gün,
günde yirmi dört saat çalışmaktadır. Sürekli açık olmakta ve hizmet sunmaktadırlar.
Sağlık alanındaki tüketici için sürekli hizmet sağlanması iyidir; ancak bir yandan
da sağlık ortamında çalışan bireyleri hedefleyen sağlığı geliştirme hizmetlerinin,
aralıksız olarak çalışmanın gerçeklerini yansıtması gerekmektedir. Güvenlik ve sağlık
politikalarının ve prosedürlerin günün hangi saati olursa olsun uygulanabilmesine
rağmen, personel değişken programlarda ve farklı ortamlarda çalıştığında onları
sağlığı geliştirme faaliyetlerine dahil etmek için yenilik yapmak gerekmektedir.
Sağlık çalışanlarının işini daha karmaşık hale getiren şeylerden biri de bu kişilerin
kendi mesleki yaşantılarını, genelde karmaşık sağlık kuruluşlarında hasta bakıcı
olarak geçirmeleridir. Bakım hizmetinin sorumlulukları ve etkileri, klinisyenlerin
kendi sağlık ihtiyaçlarına yaklaşım becerisini etkileyebilmektedir (SOPHE Tıbbi
Bakım Özel İlgi Grubu, kişisel iletişim, 2008).
Sağlık kuruluşlarındaki sağlığı geliştirme programlarını desteklemek için
önderlere ihtiyaç duyulmaktadır. Önderler, diğer rolleri ile birlikte, bu programları
tasarlayan ve destekleyen komitelerde ve görev güçlerinde yer almaktadır; bu
kişiler, sağlığı geliştirme programlarıyla hali hazırda ilgilenen veya bilgi sahibi olan
yöneticiler, klinisyenler veya destek personeli olabilmektedir. Mümkün olduğunda,
kendi meslektaşları tarafından bu roller için kanaat önderi olarak görülen elemanları
seçilmelidir. Personele, olumlu tecrübelerini paylaşma ve endişe duyulan alanlarda
sorunların çözümüne yönelik tartışmalara katılma fırsatı verme, özellikle birçok
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sağlık kuruluşunun aralıksız çalıştığı dikkate alındığında, programların geliştirilmesi
ve uygulanması adına faydalı bir stratejidir. Son olarak, personelin değişimi ve
iyileşmeleri ölçme sürecine dahil edilmesi ve bilginin ve yeniliklerin yayılmasına
yönelik planlar yapılması, sağlığı geliştirme programlarına katılımı ve desteği teşvik
edecektir.
Sağlık kuruluşlarındaki bir başka zorluk da işyeri ortamında sağlığı geliştirme
programlarının oluşturulması ve sürdürülmesidir. Çalışan iyilik hali programı, tıbbi
bakım ortamında sağlıklı çevreyi güçlendirerek destekleyebilmekte ve bireyler ile
ekiplerin kendilerine ve birbirlerine daha iyi bakmalarına yardımcı olabilmektedir.
Çalışanların çoğu uyanık olarak geçirdikleri saatlerin yarısından fazlasını işte
harcamaktadır ve tıbbi bakım ortamında, kendilerinden çok başkalarına bakmaya
odaklanmaktadır. Çalışan iyilik hali programları, çalışanların kendi sağlık ve iyilik
hali ile ilgili yaptıkları ve çalışma hayatları üzerinde de ciddi etkileri olabilen
seçimlere odaklanabilmektedir. Programlar; çalışanlara ve aile fertlerine yardım ve
destek sağlayabilmekte ve onları koruma kültürünü sürdürmeye sevk edebilmektedir.
Son olarak, tıbbi bakım ortamında sağlığı geliştirme programlarını sürdürmek,
değerlendirme ve paydaşlara rapor verme yoluyla programlara güvenilirlik
katılmasını gerektirmektedir. Hem program katılımcıları olan sağlık kuruluşu
çalışanları hem de program personelini hedefleyen sık ve çeşitli program iletişimi
ve program materyallerinin de program operasyonlarının sürekli bir parçası olması
gerekmektedir.

SAĞLIK KURULUŞLARINDAKİ KARİYER
FIRSATLARI
Sağlığı geliştirmedeki kariyer fırsatları, sağlık kuruluşlarında son yirmi beş yıl içinde
geliştirilen programların ve hizmetlerin çeşitliliğini yansıtmaktadır. Sağlık hizmeti
alanında geleneksel kariyer ve istihdam yerleri; hastaneler, klinikler ve evde sağlık
kuruluşlarıdır ve bu yerler kariyer seçenekleri sunmayı sürdürmektedir. Günümüzde
artan sayıda sağlık kuruluşu, sağlığı geliştirmede kariyer yapmak için çeşitler yollar
sunmaktadır. Aynı zamanda, sağlık ve tıpla ilgili diğer bazı kuruluş ve alanlarda
da kariyer bağlantıları ve fırsatları mevcut olup bunlar sayıca artmaktadır. Sağlığı
geliştirme alanında çalışanlar arasında hekimler, hemşireler, sağlık eğitimcileri,
danışmanlar ve psikologlar ile yardımcı sağlık mesleklerinde eğitim alarak alanda
uzmanlaşan ve bu alanda bir pozisyonda tecrübesi ve isteği olan bireyler yer almaktadır.
Bu pozisyondakilerin unvanları arasında; sağlık eğiticisi, hasta eğiticisi veya sağlığı
geliştirme uzmanının yanısıra diyetisyen, tütün eğiticisi, aile eğiticisi, hasta ilişkileri
koordinatörü, program uzmanı veya halk sağlığı görevlisi bulunmaktadır.
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Aşağıda, sağlığı geliştirme alanında fırsatlar sunan kuruluşlarla ilgili kısa
açıklamalar yer almaktadır:
•

Hastaneler, klinikler ve evde bakım kuruluşları. Tıbbi bakım hizmetleri
için geleneksel ortamlarda genellikle hasta eğitimi, tıbbi karar verme, personel
sağlığını geliştirme ve yüksek kalitede yaşam sürme ile ilgili programlara
önem verilmektedir. Ayrıca, eğitimciler bir tesiste iyileştirme ortamı veya
öğrenme ortamını geliştirmek için tesisteki planlayıcılar ile birlikte çalışmaya
çağrılabilmektedir.

•

Tüketici grupları ve ilgi grupları. İlgi grupları, belirli ve dar çerçevede
tanımlanmış amaçları olan gönüllü derneklerdir. Sağlık alanındaki en yaygın ilgi
grupları muhtemelen Amerikan Kanser Derneği, Amerikan Diyabet Derneği ve
Amerikan Kalp Derneği gibi belirli bir sağlık durumuna odaklanan gruplardır.
Tüm bu grupların hem ulusal hem de yerel düzeyde çalışan büyük sağlığın
geliştirilmesi program operasyonları bulunmaktadır. Benzer şekilde, mesleki
ve ticari dernekler ile ekoloji hareketindeki aktivist gruplar da ilgi grupları
olarak faaliyet göstermektedir. Bazı ilgi grupları, toplumun bir katmanını
(örneğin, emekliler veya öğrenciler) veya bir değeri (örneğin, kürtaj yanlısı
olabilirler) temsil edebilmekte ve bu durumda ideolojik ya da ahlaki savaşlara
dönüşebilmektedir.

•

ABD hükümeti. ABD hükümeti sağlık eğitimi uzmanlarına, başlangıç
seviyesinden kıdemli pozisyonlara kadar çeşitli kariyer fırsatları sunmaktadır.
Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, beklendiği üzere, gerek Washington
DC’deki genel merkezinde gerekse eyalet düzeyinde ve bölgesel ofislerde
birçok sağlık eğitimcisi istihdam etmektedir. Medicare ve Medicaid Merkezleri,
Ulusal Sağlık Enstitüleri, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, Yaşlanma
Dairesi, Sağlık Araştırma ve Kalite Ajansı ve Gıda ve İlaç Dairesi gibi işletme
birimleri, yıllardır sağlık eğitimcilerine güvenmektedir. Ayrıca Savunma
Bakanlığı ve Gazi Dairesinde, sağlık eğitimcilerini istihdam eden iyi organize
olmuş sağlık sistemleri bulunmaktadır. İlgili iş ilanları için http://www.usajobs.
opm.gov adresini ziyaret ediniz.

•

Tıbbi teknoloji birimleri veya şirketleri. Tıbbi teknoloji, sağlık koşullarını
iyileştirmek veya yönetmek için bilim ve teknolojinin tanısal veya terapötik
amaçlı kullanımıdır. Teknolojiler; yaşam süresinin uzatılması veya yaşam
kalitesinin iyileştirilmesi için cihazlar veya farmakolojik, biyolojik veya
diğer yöntemlerle müdahale edilmesi amacıyla sağlık durumlarının yapısını
belirlemede kullanılan tüm araçları kapsayabilmektedir. Bu birimlerin ve
şirketlerin tümü; bilgi, geribildirim ve kişisel koçluk sağlamak ve kişilerin
belirli bir tıbbi durum ile ilgili sağlığı geliştirme faaliyetlerini desteklemek için
Web sitelerini kullanmaktadır.

•

Tıp ve sağlıkta meslek dernekleri. Meslek derneği, belirli bir mesleği
geliştirmeyi ve hem halkın hem de çalışanların çıkarlarını korumayı amaçlayan
ve genelde kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Neredeyse tüm sağlık ve tıp
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mesleklerinin dernekleri vardır. Bunların çoğu, mesleki eğitim programlarının
geliştirilmesi ve izlenmesi, mesleki becerilerin güncellenmesi ve mesleki
belgelendirme sürecine katılmaktadır. Çoğu, üyelerinin sağlığı ve iyilik hali
için çalışmaktadır ve bu amaçla sağlığı geliştirme hizmet ve programları
sunmaktadır. Tıbbi bakım ortamlarındaki sağlığı geliştirme kuruluşları arasında
Amerikan Halk Sağlığı Derneğinin Halk Sağlığı Eğitimi ve Sağlığı Geliştirme
Bölümü (www.apha.org/membergroups/sections/ aphasections/phehp); Kanser
Hastaları Eğitim Ağı (www.cancerpatienteducation.org); Sağlık Eğitim Derneği
(http://www.hcea-info.org); Amerikan Aile Hekimleri Derneği (http://www.
aafp.org/online /en/home.html) ve Halk Sağlığı Eğitim Derneği (www.sophe.
org) yer almaktadır.
•

Hastalar ve aile fertlerine yönelik eğitim materyali yayıncıları. Basılı
ortamdaki veya multimedya ya da elektronik ortamdaki bilgiler sağlığı
geliştirme programları için merkezi öneme sahiptir. Eğitim ve sağlık yayıncıları,
sağlık alanında bilgi ve tecrübesi bulunan çalışanları işe almaktadır.

•

Sağlık sigortası veya yönetimli bakım kuruluşları. Sigorta endüstrisi, tıbbi
sorunlar ya da sağlık sorunlarından kaynaklanan finansal kayıplara karşı
koruma sağlamaktadır. Bireyler ve işletmeler, sigorta poliçesi satın alarak tıbbi
harcamalardan kaynaklanan kayıplardan ve engellilik veya ölüm sebebiyle
oluşan gelir kaybından dolayı geri ödeme alabilmektedir. Sağlık sigortası
endüstrisi sağlığı geliştirme programlamasını, gitgide sağlık risklerini ve tıbbi
bakım masraflarını azaltan bir araç olarak görmektedir. Sağlık sigortası hizmet
paketlerinin çoğu, sağlığı geliştirme programları ve fırsatlarını içermektedir.
Şirketler genelde, toplam sağlık sigortası maliyetlerini azaltmanın bir yolu
olarak çalışanlarını bu tür faaliyetlere katılmaya teşvik etmektedir. Sağlığı
geliştirme çalışanlarının; çalışan sağlığı geliştirme programlarının planlanması,
uygulanması ve değerlendirilmesinde sağlık sigortası şirketleriyle çalışması
için birçok fırsat mevcuttur.

•

Sağlık ve tıp kariyeri eğitim programları. Kolejler, üniversiteler ve eğitim
programları, kişileri sağlık kuruluşlarında çalışmak üzere hazırlamakta ve
eğitmektedir. Üniversitelerin tıp, hemşirelik, halk sağlığı ve yardımcı sağlık
fakülteleri ile okul sağlığı, toplum sağlığı, sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirme
alanlarında programları bulunmaktadır. Diğer birçok kurum, bireyleri tıp
asistanı ve tıbbi destek personeli olarak çalışmaya hazırlamaktadır. Bu
kurumlarda profesörlük veya hocalık kariyerleri, yüksek eğitim derecelerine
sahip olmayı gerektirmektedir; ancak sağlığı geliştirme alanında eğitimi ve
tecrübesi bulunan kişilerin mesleki hazırlık programlarında çalışmalarına
yönelik fırsatların sayısı gitgide artmaktadır.
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ÖZET
Sağlık kuruluşlarında sağlığı geliştirme programlarına yönelik fırsatlar; tıp ve halk
sağlığının yakın zamanda meydana gelen kaynaşmasını ve tıbbi bakım kuruluşları ve
tesislerinin bireylerin sağlığı ve iyilik hali bakımından öncü rolünü yansıtmaktadır.
Günümüzde, sağlık kuruluşlarında çeşitli sağlığı geliştirme programları
yürütülmektedir. Bu tür programlara dahil olan sağlık çalışanları; hekimler, sağlık
eğitimcileri ve hemşirelerden tıbbi sosyal hizmet uzmanları ve yardımcı sağlık
çalışanlarına kadar uzanmaktadır. Bu programlar hastalara, hasta güvenliğine, çalışan
sağlığına, işyerinde güvenliğe ve sosyal paylaşmaya odaklanmaktadır. Geçmişten
bu yana hasta odaklı olan ve insanların bilgilendirilmiş tıbbi kararlar ve sağlık
kararları vermelerine ve kendi sağlık hizmetlerine katılmaları için gerekli becerileri
geliştirmelerine yönelik hasta eğitimini içeren sağlığı geliştirme programları sağlık
kuruluşlarına özgüdür. Günümüz dünyasında bireyler kendi sağlık hizmetleri ile ilgili
kararlara daha çok katılır hale gelmiştir. Artan katılım, sağlığı geliştirme programları
ve yönetimli bakımda meydana gelen artışı yansıtmaktadır; bunun sonucunda
masrafların kısılması ihtiyacına ve artan ayakta tedavi ile evde bakım hizmeti
taleplerine cevaben, hastanede kalış süresinde kısalma meydana gelmiştir.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Bir doktorun muayenehanesi, toplum sağlığı kliniği veya yerel hastaneyi ziyaret
edin. Hastalara temin edilen sağlığı geliştirme materyallerini ve bilgilerini
inceleyin (örneğin, broşürler, posterler, el ilanları, videolar, internet hizmetleri).
Bunlardan en yararlıları hangileridir? Eksik olduğunu ve ihtiyaç duyulduğunu
düşündüğünüz materyal ve bilgiler hangileridir?

2.

Teknolojinin şu anda sağlık kuruluşlarındaki tüketicilerin ve personelin sağlığını
geliştirmek için nasıl kullanıldığını düşünün. Cep telefonunuzu bir teknoloji
platformu olarak kullanarak tüketicilerin ve sağlık kuruluşları personelinin
sağlığını geliştirmek için nasıl yeni bir hizmet oluşturabileceğinizi açıklayın.

3.

Büyük bir kentsel ayakta tedavi kliniğindeki hasta odaklı sağlığı geliştirme
programlarında tüketicilerin sesini yükseltmek için kullanılabileceğini
düşündüğünüz stratejileri tartışın.

4.

Hastaneler ve tıbbi klinikler genelde ağrı ve acının yaşandığı yerler olarak
algılanır. Özellikle çocuklar, kendileri için faydalı olsa bile acı verdiği için
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iğneden korkar (olumsuz bir sonuç algısı ve katılım engeli). Çocukların
tıbbi bakımla ilgili bu olumsuz algısını çözmek için sağlık kuruluşunda
kullanılabilecek bir sağlığı geliştirme programı tasarlayın.
5.

Bir hastane, hasta odaklı sağlığı geliştirme programlarını planlayacak,
uygulayacak ve değerlendirecek birini işe almak üzere yeni bir iş ilanı
yayınlıyor. Hastanenin insan kaynakları müdürünün adayları değerlendirmek
için kullanabileceği bir mülakat soruları listesi hazırlayın.

ANAHTAR TERİMLER
Disiplinlerarası işbirlikçi
yaklaşım
Düzenlemeler, sınırlamalar
ve kılavuzlar
Hasta güvenliği
Hasta sağlık bilgisinin
mahremiyeti

Hasta ve aile eğitimi

Kanıta dayalı uygulamalar

Hasta ve aile merkezli
bakım

Sağlığı geliştirme
programları

Kaliteli performans,
iyileştirme ve
değerlendirme taahhüdü

Sosyal paylaşma
Tıbbi kakar verme
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ON DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İ Ş Y E R İ O R TA M L A R I N D A
SAĞLIĞI GELİŞTİRME
PROGRAMLARI
LAURA LINNAN
KIMBERLY L. PEABODY
JENNIFER WIELAND

ÖĞRENME HEDEFLERİ
n İşyerlerinde, personele ve yönetime sağlığı geliştirme programlarının ve
hizmetlerinin sunulmasının sağlık faydaları ve sağlık dışındaki faydalarını tartışma
n İşyerinde sağlığı geliştirme programının tarihçesini, son otuz yıldaki en önemli
etkinlikleri ve rakamları göstererek açıklama
n Yeni teknoloji ve demografik değişiklikler temelinde işyerinde sağlık eğitimi
programları sunmanın zorluklarını ve fırsatlarını tartışma
n İşyerinde etkili sağlığı geliştirme programları için mevcut araçları, kaynakları ve
yaklaşımları tanımlama
n İşyerinde sağlığı geliştirmede idari, klinik ve programlama kariyerlerini tanımlama

Yazarlar, bu bölümün hazırlanmasında desteklerinden ötürü Garry Lindsay ve Jennifer Childress’a
teşekkürlerini sunmaktadır.
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BD’de, on sekiz yaşın üstündeki yetişkinlerin yüzde 60’tan fazlası bir işte
çalışmaktadır ve uyanık olarak geçirdikleri saatlerin büyük çoğunluğunu
işte geçirmektedir (Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2008a). Bu sebeple,
ABD’deki yetişkin nüfusa sağlık bilgisi ve hizmetleri götürmede işyerleri önemlidir.
İşyeri programları genelde diğer sağlığı geliştirme programları ile eşzamanlı olarak
ya da onların tamamlayıcısı olarak yürütülmektedir. Örneğin, koordineli okul
sağlığı programının bir bileşeni de personele yönelik sağlığı geliştirmedir (Örnek
14.1). Benzer şekilde; işyeri programları federal, eyalet düzeyinde ve yerel idareler
tarafından kendi çalışanları için uygulanmaktadır. Sağlık kuruluşları ve toplum
sağlığı kuruluşları ile yerel birimler, çalışanları için işyeri programları yürütürken
bu kuruluşlar hizmet verdikleri nüfuslar için de sağlığı geliştirme programlarının
sunulmasına katılmaktadır (örneğin, hastaneler hasta odaklı programlar ile çalışan
sağlığı geliştirme programları sunabilir).
İşyeri çevresi, çalışanların sağlığı üzerinde de bağımsız bir etkiye sahiptir.
Özellikle, işteki fiziksel ve sosyal çevre; işin hızı; gürültüye, kimyasallara, tekrar
eden hareketlere, tehlikeli koşullara, tacize veya istismara maruz kalma çalışanın
sağlığını etkileyen işle ilişkili tecrübelerin gerçekliklerini temsil etmektedir. Çalışma
koşulları; sağlığı geliştirdiğinde ve sağlıkla ilişkili bilgi veya hizmetlere, tarama
testlerine ve kaynaklara erişim fırsatlarını içerdiğinde, çalışanlar daha verimli hale
gelerek olumlu sağlık sonuçlarına ve yüksek kalitede yaşam sürmeye ulaşmak için
daha iyi konumlanmaktadır. Bu sebeplerle, işyerinde sağlığı geliştirme belirgin bir
halk sağlığı önceliğini temsil etmektedir.

İŞYERİNDE SAĞLIĞI GELİŞTİRME—1970’TEN GÜNÜMÜZE
Amerika Birleşik Devletlerinde işyerinde sağlığı geliştirme çabaları ile ilgili tarihsel
gözlemlerin çoğu 1970’lerde birkaç işverenin, üst yönetim ekibini görevlerini
yaparken formda tutmak amacıyla yönetici fitnes programı geliştirmesiyle başlamıştır
(Reardon, 1998). Kilit yöneticilerin erken yaşta ölmesini engellemek ve üst düzey
yöneticilerin istihdamına ve görevde kalmasına yardımcı olmak için işyerine canlılık
getirmek amacıyla fitness programlarının kullanılması, bu programların itici gücü
olmuştur. Yöneticiler tarafından tecrübe edilen olumlu sağlık sonuçlarının artması ve
asıl önemlisi buna bağlı olarak işyerinin sağladığı maliyet faydaları sonucu sağlığı
geliştirme programları, fitness programlamasının ötesine geçerek genel iyilik haline
genişletilmiş ve tüm işgücüne sunulmuştur.
1980’lerin ortasında fitnesstan iyilik haline doğru kayma süreciyle eş zamanlı
olarak, tedaviye odaklanma yönünden önlemeye odaklanmaya doğru programsal
bir dönüşüm yaşanmıştır. Yönetici fitness programları genelde, erken ölümlerin
başlıca sebebi olan kardiyovasküler hastalık riski yüksek olan liderleri belirlemek
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ve böylece onları fiziksel aktivite ve diyete odaklanan yoğun tedavi programlarına
yönlendirebilmek için fiziksel muayeneyi içermekteydi (Murray & Lopez, 1996).
Hastalıktan korumaya yönelik daha geniş bir kayma ile birlikte bu durumun öncelik
kazanmasıyla, işyerinde sağlığı geliştirme müdahaleleri de değişmiştir (Reardon,
1998). İşyerinde tüm işgücü için tam bir beden eğitimi programı ile kişisel spor
eğitmeni sağlamak pratik ve uygun maliyetli değildir. Ayrıca, yüksek kan basıncı
ve yüksek kan kolesterol düzeyleri ile sigarayı bırakma ve kilo vermeye yönelik
çok seanslı, klinik odaklı tedavi programları, personel için yoğun ve işten uzakta
fazla zaman geçirmeyi gerektiren programlar olduğundan belli bir çalışan grubu
katılım gösterememiştir. İşverenler ve işverenlere hizmet sağlayanlar (gönüllü sağlık
kurumları, özel tedarikçiler ve sağlık sigortacıları) dahil birçok çalışan için cazip ve
işyerinde uygulanması daha pratik olan ve bir yandan da oluşturması ve sunulması
daha düşük maliyetli olan minimal yoğunlukta müdahaleler geliştirmeye başlamıştır
(Reardon, 1998). Örneğin, sigarayı bırakmak için yoğun, çok seanslı kurslar yerine
öz yardım veya diğer Web tabanlı sigarayı bırakma programları, dumana maruziyeti
azaltmak için temiz hava kampanyaları ve bireyleri en az yardımla sigarayı
bırakmaları için motive eden programlar getirilmiştir. Minimal yoğunlukta, korunma
ve tedavi odaklı müdahale programlarının sunulması ve değerlendirilmesi 1990larda
başlamıştır ve işverenler; zaman, kaynak ve uzmanlık yatırımlarından en iyi şekilde
yararlanmaya ve en çok sayıda çalışana etkili sağlığı geliştirme (ve maliyet etkili)
programları ile ulaşmaya çalıştığı için bu programlar devam edecektir.
1990’ların başında, ulusal sahnede işyerinde sağlığı geliştirmede benzersiz
bir büyüme yaşanmıştır; ABD ekonomisindeki duraklamaya rağmen işyerinde
sağlığı geliştirme programları üzerine araştırmalar yüksek düzeylerde finanse
edilmiştir (Stokols, Pelletier ve Fielding, 1996). Bu süre esnasında, işyerindeki
sosyal ve fiziksel ortam ve işle ilişkili politikaların çalışan sağlığı üzerinde doğrudan
ve dolaylı etkisi olduğu fark edilince, çalışan sağlığı ve örgütsel sağlık arasındaki
bağlantı gitgide daha dikkat çekici hale gelmiştir. Örneğin, işverenler dumansız
ortam yaratmanın (politika değişikliği ile) yalnızca sigara içenler arasındaki sigarayı
bırakma çabalarının sayısını ve fiili bırakma oranlarını arttırmadığını aynı zamanda
onları temizlik ve sigorta masraflarından da kurtardığını öğrenmiştir. Otomatlarda
yağ oranı düşük yiyecek fiyatlarında indirim yapmak, kafeteryalarda daha sağlıklı
gıda seçenekleri sunmak ve beslenme eğitimi programları geliştirmek aynı zamanda
çalışanların sağlıklı gıdalardan daha fazla haberdar olduğu ve bunları seçme
olasılığının arttığı bir iş ortamı yaratmıştır.
İşyerinde sağlığı geliştirmede, yirmi birinci yüzyıla doğru giderken iki trend önem
kazanmaktadır. Birincisi, örgütsel sağlığa odaklanma devam etmiş (sürdürülmüş)
ve çalışan sağlığı geliştirme çabaları ile çalışan sağlığını korumanın yeniden
entegrasyonunu ihtiva edecek şekilde genişletilmiştir. Başlangıçta, işçi sendikaları
çalışanlar için güvenli çalışma koşulları ve sağlık sigortası kapsamının güvence
altına alınmasına yardım etmekteyken zaman içerisinde çalışan güvenliği ve sağlığı
geliştirme çoğunlukla farklı rotalarda yürümüştür (Sorensen & Barbeau, 2006).
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ÖRNEK 14.1

Lincoln Endüstrileri’nde İşyerinde
Harekete Geç Platin Program

Sağlığı

Geliştirme:

Yer: Lincoln, Nebraska
Endüstri türü: İmalat
Çalışan sayısı: 450
İşyerinin inanç beyanı: “İyilik ve sağlıklı yaşam tarzları başarımız için önemlidir.”
Programın vizyonu: “Lincoln Industries İyilik hali; bedeni, aklı ve ruhu kapsar.
Daha akılcı ve sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapmaları için çalışanlarımızı
destekliyoruz. İş, ev ve kişisel amaçlar arasında denge kurulmasını destekliyoruz.
Çalışanlarımızın sağlığı ve iyilik hali ile ilgili çıkarlarını desteklemenin işyerimiz
için sağlam bir yatırım olduğuna ve işyerin en önemli değerinin de insan olduğuna
inanıyoruz.”
Kapsamlı Program Bileşenleri
Sağlık Müdahaleleri
•

Çalışanlar ve aile fertleri için ücretsiz, yerinde ve faydalı tütün bırakma ve kilo
yönetimi müdahaleleri

•

On ana sağlık müdahalesinden daha fazlası

Destekleyici Sosyal ve Fiziksel Ortam
•

Tütünsüz kampüs

•

İyilik hali danışmaları

•

İyilik halinin tanınması (girişimler, 4267 metrelik dağa tırmanmak için
Colorado’ya ücretsiz geziyi içerir)

Sağlığı geliştirme uzmanları, çalışanları yaşam tarzı değişikliği veya davranış
değişikliğine teşvik etmeye odaklanırken sağlığı koruma uzmanları, güvenli çalışma
koşulları yaratarak ve tehlikeli maruziyetleri sınırlayarak çalışan sağlığını ele almıştır.
Ancak; Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü, çalışan sağlığını geliştirme yöntemi
olarak güvenliğin ve sağlığı geliştirmenin yeniden entegrasyonunu kolaylaştırmak
için bir dizi ulusal toplantıya sponsor olmuştur (Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı
Enstitüsü, 2008b).
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İlgili Programlarla Bağlantı
•

Tütünsüz olmak için krediler veren sağlık geri ödeme hesabı

•

İstihdamın başlangıcında işyerin tüm diğer yan hakları ve iş stratejileri ile
uyumlu olarak iyilik halinin sunulması

Sağlık Programının Örgütsel Yapılara Entegrasyonu
•

Tüm çalışanlar tarafından belirlenen iyilik hali hedefleri genel performansa ve
ödemeye bağlıdır

•

Birim düzeyinde iyilik hali önderleri

•

Şirketin sponsorluğundaki iyilik hali etkinlikleri

•

İyilik halinin Lincoln’ün stratejik planına, iş girişimlerine ve personel
gelişimine entegrasyonu

İşyeri Tarama Programları
•

Zorunlu üç aylık sağlık taramaları ve bireysel koçluk

Sonuçlar
•

Harekete Geç Platin Programı, 2003 ve 2006’da en iyi ulusal iyilik hali programı
ödülünü almıştır

•

Sağlık hizmeti maliyetleri ulusal ortalamanın yüzde 50 altındadır.

•

İşçilerin tazminat maliyetleri ortalaması bordroların yüzde 1’inden azdır.

CEO açıklama: Çok sık olarak, şirketler iyilik haline sadece başka faydalar
olarak bakar. Biz iyilik haline şirket kültürümüze her bakımdan tamamen entegre
etmekteyiz. Bu bir gurur kaynağı olup bizim birbirlerimize özenimizi yansıtmaktadır.
Sonuç olarak, iyilik hali başarımız için kritik bir unsurdur.

İkinci yeni trend de işyerinde sağlığı geliştirme ve sağlığı koruma çabalarının
etkileri için daha fazla hesap verebilirlik yönünde artan taleptir (Stokols, Pelletier,
& Fielding, 1996). Özellikle işverenlerin, çalışan sağlığına yatırımını maksimum
düzeye çıkarması için yollar belirlemek sürecin merkezinde yer almaktadır. Sağlık ve
güvenlik sonuçlarına ek olarak verimlilik, devamsızlık ve iş performansı da gitgide
daha fazla izlenmektedir. Yatırımın getirisi ve müdahalenin maliyet etkinliliği ile
ilgili spesifik olunması, işyerinde sağlığı geliştirme ve değerlendirme çabalarının
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önemli bir bileşeni haline gelmiştir. İşverenlerin çabalarını desteklemek için ABD
Ticaret Odası ve Korunma için Ortaklık; çalışanların, sağlığı ve işgücü verimliliğini
iyileştirmede başarı hikayelerini paylaşmak için bir araya gelmiştir. Davranışlarıyla
örnek olma: Çalışan Sağlık Yönetimi için Öncü Uygulamalar, çalışanların sağlığını
iyileştirmek için her ölçekteki işverenlerden örnekler ve stratejiler sunmaktadır
(ABD Ticaret Odası ve Korunma için Ortaklık, 2007). Buna ek olarak, ABD Sağlık
ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, kronik hastalıkların önlenmesinde etkili sağlığı
geliştirme programları uygulayan kuruluşların yaratıcı girişimlerini sergileyen
Korunmada Yenilik Ödülünü oluşturmuştur.
Bu tür kuruluşlardan biri de, Davranışlarıyla örnek olmanın sayesinde tanınan ve
toplumda sağlıklı yaşam tarzlarını geliştirme çabalarından ötürü Korunmada Yenilik
Ödülünü alan orta ölçekli bir imalat şirketi olan Lincoln Industries’dir (Korunma
için Ortaklık, 2005). Örnek 14.1, iyilik hali ve sağlık kültürü yaratmada kayda değer
başarılarından dolayı Lincoln Industries’i bir olgu örneği olarak sunmaktadır.

KAYNAKLAR VE ARAÇLAR
İşyerinde sağlığı geliştirme programlarını planlamak, uygulamak ve değerlendirmek
isteyenlere yardımcı olmak amacıyla artan sayıda kaynak mevcuttur. Bu kaynakların
çoğu, çok çeşitli sağlık meselelerini ve sorunlarını ele almak için son yirmi beş yılda
geliştirilmiştir.
Amerika İyilik Hali Konseyi
Amerika İyilik Hali Konseyi (www.welcoa.org) 1980’lerin ortalarında birkaç ileri
görüşlü iş dünyası ve sağlık liderinin çabaları ile kurulmuş kar amacı gütmeyen
ulusal bir kuruluştur ve kuruluşundan bu yana Amerika Birleşik Devletlerinde
işyerinde iyilik halinin çehresini değiştirmeye yardımcı olmaktadır (Amerika İyilik
Hali Konseyi, 2008). 3200’ü aşkın kuruluşun üyeliğiyle Amerika İyilik Hali Konseyi,
kendini tüm çalışan Amerikalıların sağlığını ve iyilik halini iyileştirmeye adamıştır.
Şirketin misyonu, iş dünyasından liderlere, işyerinde iyilik hali uygulayıcılarına, halk
sağlığı çalışanlarına ve her türden danışmana; işyerlerinin üyeliğini teşvik ederek,
işyerlerinde çığır açan iyilik hali yayınları ve sağlık bilgileri üreterek; işyerinde
iyilik hali uygulayıcılarının sonuç odaklı iyilik hali programları oluşturmasına ve
sürdürmesine yardımcı olacak eğitim seansları düzenleyerek tüm çalışan Amerikalılar
için daha sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden kaynaklar oluşturmaktır.
Daha Sağlıklı İşyerleri Girişimi
2002’de, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), CDC’yi sağlıklı seçimlerin
kolay seçimler olduğu ve çıkarılan derslerin diğer federal kurumlar ile paylaşıldığı
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bir işyeri haline getirme vizyonuyla kendi çalışanları için Daha Sağlıklı İşyerleri
Girişimini (HWI) geliştirmiştir (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, 2007).
Kurulduğu yıldan bu yana HWI, tüm CDC işgücünü etkileyen çeşitli demonstrasyon
projeleri, politikalar ve çevresel değişiklikler üzerine çalışmıştır. Bu projelerden
çıkarılan dersler, sağlık girişimlerini pekiştirmek için yeni ve gözden geçirilmiş
politikalara yönelik fikirler ve benzer programları diğer işyerlerinde uygulamaya
yönelik adım adım talimatlar, HWI web sitesinin temelini oluşturmaktadır (www.cdc.
gov/nccdphp/dnpa/hwi/index.htm). HWI’nın diğer federal işyerleri için bir model
ve kaynak teşkil etme misyonu doğrultusunda Web sitesi, işgücü sağlığı geliştirme
programının planlayıcıları için kapsamlı ve her şeyi içeren tek bir mağaza olarak
geliştirilmiştir.
Korunma için Ortaklık
Korunma için Ortaklık (www.prevent.org) hastalıkları önlemek ve tüm Amerikalıların
sağlığını iyileştirmek için politikaları ve uygulamaları geliştiren işletmeler, kar amacı
gütmeyen kuruluşlar ve devlet kurumlarından oluşan bir üyelik kuruluşudur. Kuruluş,
hastalık önleme ve sağlığı geliştirme yatırımlarını arttırmayı ve önlemeyi ulusal
politika haline getirmeyi amaçlamaktadır. Korunma için Ortaklık Programları, tüm
Amerikalıların sağlığını daha iyi duruma getirmek için benimsenmesi gereken etkili
politika ve uygulamaları belirlemek amacıyla, son teknoloji bilimsel araştırmaları
analiz ederek sağlıkla ilişkili politikalarda ve ABD sağlık sisteminde önlemeye verilen
önceliği arttırmayı amaçlamaktadır. Korunma için Ortaklık, aynı zamanda çeşitli
sağlık hizmeti paydaşlarını bir araya toplayarak kritik meseleleri değerlendirmek,
ortak kabul edilebilir çözümler bulmak ve kamu sektörü ile özel sektörde eyleme
yönelik öncelikleri belirlemek için bunlar arasındaki diyalogu hızlandırmaktadır.
Ayrıca Korunma için Ortaklık, her sektörden karar vericileri, yenilikçi korunma
politikaları ve uygulamaları ile ilgili eğitmekte, sağlığı geliştirme programlarının
uygulanmasını desteklemek için analitik araçlar sağlamakta ve bu yaklaşımların
benimsenmesinde savunuculuk yapmaktadır (Korunma için Ortaklık, 2007).
Toplum Koruyucu Hizmetlerine yönelik Kılavuz
Sağlığı geliştirmede işyerlerinin önemini göstermek için Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri (2008), sistematik inceleme konusu olarak işyerinde sağlığı geliştirmeye
odaklanan toplum koruyucu hizmetler görev gücünü oluşturmuştur. İşyerinde sağlığı
geliştirmenin çeşitli yönleri üzerine sistematik incelemelerin amacı, işverenlere
ve kuruluşlara; sağlıklı yaşam tarzını geliştirmede, hastalıkları önlemede ve uygun
koruyucu danışmanlık ve tarama hizmeti alan kişilerin sayısını arttırmak için hangi
mevcut yaklaşımların etkili olduğunu belirlemede yardımcı olacak bir kanıt dayanağı
sağlamaktır. Bu incelemeler işverenlere; çalışanlarının davranışlarını değiştirmede
ve sağlığını iyileştirmede etkililiği kanıtlanmış sağlığı geliştirme bileşenlerini
seçmede yardımcı olmak için işyerine özgü politika ve faaliyetlerle ilgili tavsiyeler
sağlayacaktır. Ele alınacak konular arasında işyerinde müdahaleler (örneğin, yerinde
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sağlık eğitimi kursları sunma veya merdiven kullanımını destekleyen işaretler
asma), diğer yerlerde çalışanlar için ulaşılabilir hale getirilen müdahaleler (örneğin,
spor salonuna üyelik için kendi cebinden ödenen maliyetlerin veya grip aşılarının
maliyetinin azaltılması) ve çalışanların yardım planlarına konan müdahaleler
(örneğin, nikotin bandı veya egzersiz sınıfları için kupon sağlama) yer almaktadır.
İncelemelerin bazıları neredeyse tamamlanmıştır: sigarayı bırakmayı arttırmak
için girişimler ve yarışmalar; tütün kullanımını azaltmak için dumansız politikalar;
merdiven kullanımını arttırmak için karar noktalarında hatırlatmalar ve geribildirim
ile sağlık riskini değerlendirme. İncelemeler tamamlandığında sonuçlar Toplum
Kılavuzu Web sitesinde yayınlanacaktır (www.thecommunityguide.org/worksite).
Özdenetim için Kontrol Listeleri ile birlikte İşyerinde Sakatlık ve Hastalık
Önleme Programı Geliştirme Kılavuzu
California İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, Özdenetim için Kontrol Listeleri ile
birlikte İşyerinde Sakatlık ve Hastalık Önleme Programı Geliştirme Kılavuzunu
oluşturmuştur (California Eyaleti, 2005). Bu çevrimiçi kitapçık; işverenlere,
çalışanları için işyerinde daha iyi koruma sağlamak ve kazalar ile sakatlıklardan
kaynaklanan kayıpları azaltmaya yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Sitedeki
materyal, iş güvenliği ve sağlığı çalışanları tarafından ulusal çapta geliştirilen ilkeleri
ve teknikleri temel almaktadır. Sakatlık ve hastalık önleme programını uygulamak
için gerekli unsurlar aşağıdakileri kapsamaktadır:
•

Yönetim taahhüdü ve sorumlulukların belirlenmesi

•

Çalışanlara güvenlik ile ilgili bilgi aktarma sistemi

•

Çalışanların güvenli çalışma uygulamalarına uyumunu sağlayacak sistem

•

Planlanmış denetimler ve değerlendirme sistemi

•

Kaza incelemesi

•

Güvenli olmayan veya sağlıksız koşulların düzeltilmesine yönelik prosedürler

•

Sağlık ve güvenlik eğitimi ve talimatlar

•

Kayıt tutma ve belgelendirme

İşyerinizi Uyuşturucudan Arındırma
Ülke çapında işyerlerinde, işverenler alkol ve diğer uyuşturucu kullanımını ele
almak üzere pratik yollar aramaktadır. İşverenler aynı zamanda çalışanlarının sağlık
ihtiyaçlarını karşılama ve sağlık hizmetinin ve çalışanların tazminat maliyetlerinin
kontrol edilmesi konusunda endişe duymaktadır. En önemlisi işverenler, etkili
uyuşturucusuz işyeri programlarını planlamak için net ve basit adımlar aramaktadır.
İşyerinizi Uyuşturucusuz bir Ortam Haline Getirme: İşverenlere Yönelik Araç;
uyuşturucusuz bir işyeri programı yaratmak veya mevcut olanı güçlendirmek için
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rehberlik, belirli stratejiler ve takip etmesi kolay adımlar sunmaktadır (ABD. Sağlık
ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, Madde Kullanımı ve Akıl Sağlığı Hizmetleri İdaresi,
Madde Kullanımı Önleme Merkezi, b.t.). Bu araç, özellikle küçük işletmeler başta
olmak üzere her ölçekten işletme sahipleri ve yöneticileri için tasarlanmıştır. Araç,
alkol ve diğer uyuşturucuların kullanımını önlemeye yönelik sağlık programları için
düşük maliyetli yaklaşımlar önermektedir. Bu araç, özellikle program geliştirmeye
fazla vakti olmayan işverenler için faydalı olmaktadır. Çoğu işveren ihtiyaç
duyduklarını söylediği şeyleri, çabuk, pratik cevaplar ve kullanımı kolay materyalleri
bulacaktır.
Bu araçta ele alınan tavsiyeler ve meseleler, halihazırda uyuşturucusuz işyeri
yaratmada başarılı programları olan işverenler ile böyle bir programa başlamak isteyen
işverenlerden gelmektedir. Yetkili personel ve amirler de aracın geliştirilmesine
katkıda bulunmuştur.
Çalışan Sağlık Hizmetleri El Kitabı
ABD federal yönetimi, çalışanları için sağlığı geliştirme ve hastalık önleme
faaliyetlerini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Kurumlar; erken morbidite,
mortalite ve engellilik riskini azaltan; sağlıklı yaşam tarzını teşvik eden ve sağlıklı
çalışma ortamını destekleyen sağlık politikaları ve programlarını benimsemeleri için
teşvik edilmektedir. İşyerleri çalışanlar açısından, çalışan sağlık eğitimi ve hizmeti
alması için etkili ve uygun yerlerdir. Federal yönetimde, bu programlar artık geniş
ölçüde yerleşmiş olup işgücünün etkililiğini güçlendirmede değerli bir kaynak
olarak kabul edilmektedir. ABD Personel Yönetimi Ofisi, Sağlık ve Beşeri Hizmetler
Bakanlığı ile işbirliği yaparak federal sivil çalışan sağlığı ve destek programları
üzerine politika ve rehberlik sağlamaktadır. Çalışan Sağlık Hizmetleri El Kitabı
(ABD Personel Yönetimi Ofisi, b.t.) kurum müdürleri ve program yöneticilerine,
kapsamlı bir çalışan sağlık hizmetleri programı geliştirmede ve yönetmede yardımcı
olmak için politika rehberliği sağlamaktadır. El kitabı, aşağıdaki alanlara bölünmüş
en yaygın idari meseleleri ele almak için soru cevap formatını kullanmaktadır: çalışan
sağlık programlarının idaresi, çalışan destek programlarının idaresi; federal program
kaynakları, çalışanların sağlık kaynaklarının Internet ortamında bir listesi.
Çalışan Sağlığını ve İyilik Halini İyileştirmek için Etkili İşyeri Programlarının ve
Politikalarının Önemli Unsurları
Çalışan Sağlığını ve İyilik Halini İyileştirmek için Etkili İşyeri Programlarının
ve Politikalarının Önemli Unsurları, 2008 yılında Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı
Enstitüsü (NIOSH) (2008a) tarafından uzmanlar ve konuyla ilgilenen bireylerin ciddi
katkılarıyla geliştirilen bir kaynak belgedir. Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü,
işle ilişkili yaralanma ve hastalıkların önlenmesine yönelik araştırma yapmaktan ve
tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu federal kurumdur.
NIOSH İş Hayatı Girişiminin kilit parçası olan bu belge, çalışan sağlığını sürdüren
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ve iyileştiren etkili işyeri programları oluşturmak isteyen işverenler ve işverençalışan ortaklıklarına yönelik bir kılavuz olarak hazırlanmıştır. Önemli Unsurlar
belgesi, işyerinde kapsamlı sağlığı koruma ve sağlığı geliştirme programının yirmi
bileşenini belirlenmekte ve etkili işyeri programları geliştirmek isteyen kuruluşlara
yönelik kılavuz ilkeler ve pratik yönlendirmeler içermektedir.
İş Hayatı Girişiminin amacı, işyerindeki tehlikeleri azaltmak ve çalışanın
sağlığını ve iyilik halini geliştirmek için kapsamlı yaklaşımları belirlemek ve
desteklemektir. Sahada bilimsel araştırma ve uygulama tecrübesine dayanan bu
girişimin temel öncülü, hem fiziksel hem de örgütsel iş çevresini dikkate alan ve aynı
zamanda bireylerin kişisel sağlık risklerini çözmeye çalışan kapsamlı uygulamaların
ve politikaların, hastalığın önlenmesinde ve sağlığın ve güvenliğin geliştirilmesinde
ayrı ayrı ele alınan tüm yaklaşımlardan daha etkin olmasıdır.
Kanada Sağlıklı İşyeri Konseyi
Kanada Sağlıklı İşyeri Konseyi (www.healthyworkplacemonth.ca/home); üyeleri
kendini Kanada’daki kuruluşların, iş çevrelerinin ve çalışanlarının sağlığını
iyileştirmek ve sürdürmek için kapsamlı ve entegre yaklaşımı geliştirmeye adamış
birkaç önder Kanadalı uygulayıcı ve kuruluştan oluşmaktadır.
Konsey, aşağıdakiler aracılığıyla misyonunu başarmaya çalışmaktadır:
•

Üyelerinin konuşmaları ve makaleleri, yerel işyeri sağlığı ağları ile ilgili diğer
faaliyetlere katılım yoluyla sağlıklı işyerleri için ulusal düzeyde, il düzeyinde
ve yerel düzeyde savunuculuk yapma

•

İşyeri sağlığı meselelerinde çeşitli kuruluşlara danışmanlık kapasitesi sunma

•

Her yıl Sağlık, İş ve İyilik Hali Konferansında verilen Kanada İşyeri İyilik Hali
Öncüsü Ödülünde hakemlik yapma

Konsey son zamanlarda, işyeri sağlığının çeşitli taraflarındaki paydaşlar arasında
paydaşlara eyleme geçme çağrısında bulunmuştur. Hükümetlerin, kuruluşların ve
işyeri sağlığı uygulayıcılarının kritik çoğunluğu sağlıklı işyeri amacını taşıdığından
konsey, sağlıklı işyerleri yaratmak amacıyla koordineli eylem için doğru
zamana gelindiğine inanmaktadır. Amaçlar, daha entegre halk politikası ile en iyi
uygulamaların işyerlerinde daha yaygın olmasıdır.
Konsey, koordineli bir sağlıklı işyeri eylem gündemi oluşturmak için paydaşları
aşağıdaki yaklaşımlara dair düşünmeye, tartışmaya ve geri bildirimde bulunmaya
çağırmaktadır:
•

Bireysel, örgütsel ve toplumsal amaçlara ulaşan sağlıklı, güvenli ve verimli
işyerine yönelik ortak vizyon oluşturma ve bunun tüm paydaşlarca kabul
edilmesi.
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•

Hükümetin her düzeyinden paydaşların, işverenlerin, sendikaların, meslek
derneklerinin, araştırmacıların ve sivil toplum kuruluşlarının (STKler); bilgi
paylaşmasının öncelikli eylemleri belirleme ve bu eylemleri mümkün olan en
etkili şekilde uygulamasının sağlanması.

•

Sağlıklı işyeri amaçlarına ulaşmak için yargı yetkileri, hükümetin çeşitli
seviyeleri ve politika alanları arasında kamu politikasına yönelik daha yatay
yaklaşım için fırsatların belirlenmesi.

ZORLUKLAR
Son otuz yılda kanıtlar; işyerinde sağlığı geliştirme programlarının, çalışanların sağlık
davranışlarını ve sağlık durumunu iyileştirebildiğini, moralini, işten memnuniyetini
ve yaşam kalitesini arttırdığını ve verimini iyileştirdiğini göstermektedir (ChapmanWalsh, Jennings, Mangione, & Merrigan, 1991; Stokols, Pelletier, & Fielding,
1996; DeJoy & Southern, 1993). Böylece, işverenlerin bu programları sunmaları
için birçok önemli sebebi vardır. Kendi sağlık ve güvenliklerini iyileştirmek için
fırsatları yakalamanın yanı sıra çalışanlar, sağlık sorunlarının belirlenmesine,
ihtiyaçlarını ve çıkarlarını ele alacak programların planlanması veya geliştirilmesine
dahil olduklarında işyerinde iyilik hali programlarına katılmak için daha motive
olduklarını belirtmektedir (Gates, Brehm, Hutton, Singler, & Poeppelman,
2006; Lassen, Bruselius- Jensen, Somer, Thorsen, & Trolle, 2007; Rasmussen ve
arkadaşları, 2006; Hunt ve arkadaşları, 2007). Çalışanlar, katılımı kolaylaştırmak ve
daha uygun hale getirmek için e-posta ve Web tabanlı müdahaleleri tercih ettiklerini
(Franklin, Rosenbaum, Carey, & Roizen, 2006) ve böylece kişisel koçluk, kişiye
özel müdahaleler veya girişimleri içeren programlara katılmaları olasılığının arttığını
bildirmektedir (Denelsbeck, 2006).
İşyerlerinde oluşturulan sağlığı geliştirme programları, okullarda oluşturulan
sağlığı geliştirme programlarınınkine benzer bir yaklaşım benimsemektedir (On İkinci
Bölüm), bu yaklaşım, ekolojik sağlık perspektifi olan ve birlikte çalışmayı teşvik
eden çeşitli hizmetler sunmaktadır. Tipik olarak işyerinde kapsamlı sağlığı geliştirme
programı (1) sağlık eğitimi programları, (2) destekleyici sosyal ve fiziksel çevre, (3)
çalışan destek programları gibi ilgili programlarla bağlantı, (4) sağlığı geliştirmenin
işyerinin örgütsel yapısına entegrasyonu ve (5) sağlık taraması ile uygun takip
hizmetlerinden oluşmaktadır. Örnek 14.1’de gösterilen Lincoln Industries programı,
işyerinde kapsamlı sağlığı geliştirme programına bir örnektir ve bu tür programları
geliştiren ve uygulayan işyerleri ile ilgili daha fazla örnek Korunma için Ortaklıkta
(www.prevent.org) bulanabilir. Ulusa yönelik Sağlıklı Halk 2020 hedefleri, işyerinde
kapsamlı sağlığı geliştirme programı sunan işverenlerin oranını en az yüzde 75’e
çıkarmayı amaçlamaktadır.
İşverenleri ve çalışanları, işyerinde sağlığı geliştirme programlarını desteklemeye
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motive eden birçok sebep olmasına rağmen, özellikle az sayıda işverenin işyerinde
kapsamlı sağlığı geliştirme programı sunması nedeniyle bu programların
sunulmasındaki kilit zorlukların veya engellerin anlaşılması faydalıdır.
2004 Ulusal İşyerinde Sağlığı Geliştirme Anketinin sonuçlarına göre,
işverenlerin yalnızca yüzde 6.9’u kapsamlı bir program sunmaktadır ve küçük ölçekli
işyerlerinin; çalışanlarına herhangi bir sağlığı geliştirme programı, hizmeti, politikası
veya çevresel destek sunma ihtimali oldukça düşüktür (Linnan ve arkadaşları, 2008).
Her ölçekten işveren ve endüstri türü tarafından rapor edilen, sağlığı geliştirme
programlarının sunulmasındaki en sık karşılaşılan engeller veya zorluklar; çalışanlar
arasında ilgi eksikliği, personel kaynaklarının eksikliği, finansman eksikliği ve
yönetim desteğinin eksikliğidir (Linnan ve arkadaşları, 2008). İşyerlerinin ölçeği
açısından bazı değişiklikler belirgindir; ancak büyük ölçekli işverenler, yüksek riskli
çalışanlar arasında katılım eksikliği ile ilgili endişelerini ayrıca belirtmiştir.
İşyerinde sağlığı geliştirme programları sunulsa dahi, çalışanlar sıklıkla bu tür
programlara katılmada zorluklarla karşılaşmaktadır. Öncelikle, tüm çalışanların
işyerindeki programlara eşit erişimi yoktur. Grosch, Alterman, Petersen ve Murphy
(1998); işçilerin, erkeklerin ve azınlıkların işyerinde sağlığı geliştirme programlarına
daha az erişim sağladığını; ancak programlamaya eşit erişim söz konusu olduğunda
aynı çalışan grubunun en yüksek düzeyde katılım sağladığını ortaya çıkarmıştır.
İşyerinde mahremiyetin eksikliği, meslektaşların olumsuz baskıları, iş talepleri veya
zamana karşı yarışmak, amirlerin desteğinin eksikliği, çalışanların işyerinde sağlığı
geliştirme programlarına katılmamalarının tipik nedenleridir. Bu zorluklar; sağlığın
geliştirilmesinin, yönetimin her düzeyinde desteklenmesi ve programların sistematik
planlama süreci ile geliştirilmesi durumunda tahmin edilebilir ve ele alınabilir
(Linnan, Weiner, Graham, & Emmons, 2007).
İşyerinde sağlığı geliştirme programını tasarlarken, uygularken ve değerlendirirken
programın kanıta dayalı olmasını ve belli bir işyeri ile oranın çalışanlarına göre
hazırlanmasını sağlamak gereklidir. Çalışma koşulları toksik olabilir ve çalışanların
sağlığına zarar verebilir. İşyerinde sağlığı geliştirme programlarını işyerlerinin
örgütsel yapısına ve kültürüne entegre etmek, sağlığı geliştirme programlarının
benimsenmesini ve uzun vadede sürdürülebilirliğini sağlayarak doğrudan daha
sağlıklı ve daha verimli bir işgücüne katkıda bulunmaktadır.
İşyerinde kapsamlı sağlığı geliştirme programlarını sunmaya çalışırken; ulusal,
sosyal ve siyasi sahnedeki değişikliklerin işyerinde sağlığı geliştirme programlarını
ne ölçüde etkilediğinin de farkında olmak önemlidir: işgücünün demografik
özelliklerindeki değişiklikler, işin doğasındaki değişiklikler ve sağlık hizmeti
ortamındaki değişiklikler gibi.
Dikkate alınacak bazı demografik değişiklikler vardır. Öncelikle, ABD nüfusu
yaşlanmaktadır. 2050 yılına kadar her beş Amerikalıdan biri altmış beş yaşının üstünde
olacaktır (Toossi, 2002). Bu yaşlı Amerikalıların bazıları, geleneksel emeklilik yaşını
geçtikten sonra da işgücünde kalacağından bu trendin önemli çıkarımları vardır. Bu
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yaşlı çalışanların kim olacağını, çalışmaya ne kadar devam edeceklerini ve işten
ayrıldıklarında onların yerine genç çalışanların işgücüne katılıp katılmayacağını
dikkate almak önemlidir. İkincisi, ABD nüfusunda kadınlar erkeklerden daha fazladır.
2050 yılına kadar kadınlar, erkeklerden 6.9 milyon (2000’de 5.3 milyon iken) daha
fazla olacaktır (Toossi, 2002). Ayrıca, genel olarak çalışan kadınların ve çocuklu
çalışan kadınların yüzdesi de artmaktadır ( Juhn & Potter, 2006). Nüfusa dayalı
değişikliklerden en göze çarpanı belki de beyaz olmayan işçilerin prevelansındaki
artıştır. 2000’de Hispanik olmayan beyazlar, nüfusun yüzde 69.4’ünü temsil ederken
2050 tahminleri, beyazların nüfusun yalnızca yüzde 50.1’ini temsil edeceğini
göstermektedir (Toossi, 2002). Ayrıca, hem Hispanik hem de Asyalı Amerikalı
nüfusunun 2050’ye kadar üç katına çıkması beklenmektedir. Amerika Birleşik
Devletlerinde yeni işçi kaynağının en fazla Hispanik işçiler olması beklenmektedir;
işgücündeki bu oranının 2002 ile 2012 arasındaki on yıl içinde yüzde 33’lere çıkması
beklenmektedir: diğer tüm işçilerdeki büyüme bir araya geldiğinde bu oran yalnızca
yüzde 9’dur (bakınız Şekil 14.1) (İş İstatistikleri Bürosu, 2004).
Bu demografik değişiklikler, işyerinde sağlığı geliştirme çabaları için ne anlama
gelmektedir? İşverenlerden, çeşitli işçilere kültürel açıdan ve program açısından
uygun teşvikler geliştirmesi istenecektir. Örneğin yaşlanan işgücü, yaşlı işçilerde
daha sık görülen artrit veya diğer kronik sağlık durumlarını önleyecek veya tedavi
edecek program veya hizmetlere ihtiyaç duyabilir. Değişen işgücü, çeşitli demografik
alt gruplar için özel program ve hizmet ihtiyacını ortaya çıkaracaktır.

ŞEKİL 14.1

40
İşgücünde Byüme Yüzdesi
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İşyerinde sağlığı geliştirmeyi etkileyecek ikinci önemli trend ise işin değişen
doğasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde işler tarım, imalat veya üretim işlerinden
hizmete dayalı işlere doğru değişmiştir. Örneğin, 1900’deki işgücünün yaklaşık
yüzde 40’ı tarımla ilişkili işlerde çalışırken bu oran 1995’te yüzde 3’ten daha aza
inmiştir (Ulusal Araştırma Konseyi, 1999). Ayrıca, şu anda her altı çalışandan
biri hizmet sektöründe istihdam edilmektedir (Ulusal Araştırma Konseyi, 1999).
Teknolojideki ilerlemeler bu değişime katkıda bulunmuştur ve farklı becerilere
sahip değişik tiplerdeki işçilere talep yaratmaya devam edecektir (Ulusal Araştırma
Konseyi, 1999). Örneğin, hizmet sektöründeki bazı işler düşük eğitim ve beceri
düzeyi gerektirirken, teknoloji endüstrisi genelde daha yüksek veya daha spesifik
becerileri gerektirmektedir. ABD’deki şirketler, teknolojik olarak talepkar görevler
sebebiyle bir dönüşüm yaşadığından, artan sayıda çalışanın günün bir kısmını evden
çalışarak veya geleneksel çalışma ortamından uzakta bir yerde geçirmesi olasıdır.
İşin doğasındaki bu değişimler işyerlerinde sağlığı geliştirme çabalarını nasıl
etkileyecektir. Sağlığı geliştirme programları ve hizmetlerinin; tek bir örgütsel
ortamda bulunmayan veya meslektaşları ile daha az doğrudan irtibatı olan
çalışanlar için uyarlamalar yapması ve geleneksel olmayan işyerlerindeki çalışanları
hedeflemesi gerekecektir. Örneğin, “iş yerinde” sağlığı geliştirme programlarının cep
telefonları aracılığıyla veya diğer türden kişisel veri veya iletişim araçlarıyla web
tabanlı programlar olarak sunulması gerekebilir.
Daha geniş bir sosyal bağlamda işyerinde sağlığı geliştirmeyi etkileyen
üçüncü önemli trend, değişen sağlık hizmeti çevresidir. Sağlık hizmeti gittikçe
pahalılaşmaktadır. 2006’da sağlık sigortacısının işverenden dört kişilik aileyi
kapsayan bir sağlık planı için tahsil ettiği ortalama yıllık prim 11,500 $’dı (Ulusal
Sağlık Hizmeti Koalisyonu, 2008). Ortalama sağlık primi artışı ücret ve kazanç
artışlarını aşmıştır (Kaiser Aile Vakfı, 2007); örneğin, 1996 ile 2005 arasında ücretler
ve maaşlar yüzde 39 artarken; işverenlerin sağlık sigortası maliyetleri yüzde 97
artmıştır (California Sağlık Vakfı, 2007). Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nde
işverenin sponsorluğundaki sağlık sigortası ortadan kalkmaktadır. 2000’de tüm
çalışanların yüzde 69’u sağlık yardımından yararlanırken bu oran 2005’te yüzde 60’a
düşmüştü ve küçük ölçekli işverenlerin çalışanlarına sağlık faydaları sunma ihtimali,
büyük ölçekli işverenlerden daha düşüktür (Linnan & Birken, 2006). Düşük ücretli
azınlık işçilerinin (özellikle Latinler) ve küçük ölçekli firmalarda çalışanların yan
haklardan faydalanması ihtimali düşüktü ve bunlar büyük olasılıkla sigortasızdır
(Fronstin, 2006). Son olarak, büyüyen hizmet sektöründeki çalışanların sağlık
yardımının olması ihtimali imalat veya kamu sektöründekilerden daha düşüktür
(Stanton & Rutherford, 2004).
Sağlık hizmeti ortamındaki bu değişimler, işyerinde kapsamlı sağlığı geliştirme
programları oluşturanlar için ne anlama gelmektedir?
Öncelikle, 2004 Ulusal İşyerinde Sağlığı Geliştirme Anketinin sonuçları birçok
işverenin, çalışanlara sunulan sağlığı geliştirme ve hastalık yönetimi programlarının
sağlanması için kendi sağlık sigortacılarına güvendiğini göstermektedir (Linnan ve
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arkadaşları, 2008). Genel anlamda daha az sayıda işverenin sağlık sigortası faydası
sunması ve diğer çalışanların da yüksek sigorta primi veya sigorta risk kapsamının
dışında kalan miktar ile ilgili eksik sigortalanabilmesi yüzünden, sunulan sağlığı
geliştirme programlarının sayısında ve çeşidinde daha fazla azalma olmaması için
çaba harcanması gerekmektedir. İkincisi, küçük ölçekli işletmelerin özel dikkat
gerektirdiği açıktır. ABD’deki çalışanların çoğunluğu küçük ölçekli işletmelerde
istihdam edilmekte ve çok az sayıda küçük ölçekli işletme, çalışanlarına sağlığı
geliştirme programları veya sağlık sigortası faydası sunmaktadır (Linnan & Birken,
2006). Bu yüzden çalışanların büyük çoğunluğu sigortasız olup işyerinde sağlığı
geliştirme programlarına, hizmetlerine veya politikalarına erişim sağlayamamaktadır.
Sağlık sigortasına ve sağlık programlarına bu şekilde erişimin sağlanamaması,
mutlaka üzerinde durulması gereken bir halk sağlığı zorluğunu temsil etmektedir.
İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının sunulmasında zorluk yaratan daha
büyük sosyal, siyasi ve ekonomik gerçekliklere rağmen işyerindeki programları ve
faaliyetleri genişletmenin yollarını araştırmak için bazı önemli fırsatlar mevcuttur.
Öncelikle, işyerinde sağlığı geliştirmenin sunduklarının (ve zaman içindeki
değişimlerin) durumunu izlemek için ulusal işveren anketlerinin yapılması çok
önemlidir. İkincisi, çalışanların ulusal bir temsili örneği kullanılarak her tür çalışan
arasında işyerinde sağlığı geliştirme programlarına erişim engelleri ve katılımı
araştırmak için paralel bir çalışan anketinin eklenmesi oldukça faydalı olacaktır.
Üçüncüsü, küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki işverenlerin ve çalışanların şu anda
karşı karşıya olduğu zorluklar temelinde, buralardan ilgili örneklerin dahil edildiği
başarılı kapsamlı programlar sunan işverenlerin olgu çalışmalarını araştırmak da
değerli bir çabadır.
ABD sağlık sisteminde değişimlerin izlenmesi de önemli olacaktır. Sağlık
hizmeti ve tedavinin yüksek maliyetli olması sebebiyle işverenler sağlık sigortası
yapamayabilir; bu yüzden sigortacılarla, özellikle korunma programları için teşvikler
sağlayanlarla, gerçek ortaklıklar kurulmalıdır. Genel sağlık hizmeti veya sağlık
sigortasının tüm çalışanlara sağlanması halinde işyerinde daha fazla sağlığı geliştirme
programlarının, hizmetlerinin ve çevresel desteklerin mevcut olacağını umuyoruz.
Güvenliği geliştirmeyi, sağlığı geliştirmeye entegre etmek için sürekli çabalara ve
iş çevresinin çalışan sağlığı üzerindeki etkisinin gerçekten fark edilmesine ihtiyaç
vardır. İşin hızı, iş talepleri ve çalışanların şiddete, istismara, ayrımcılığa, gürültüye,
tekrar eden gerginliğe, tehlikeye veya kimyasallara maruziyeti işyerindeki önemine
işaret etmektedir. İdeali, işverenlerin bu potansiyel olarak zararlı çevresel koşulları
ele almasıdır; ancak işverenin liderliği olmadığında çalışan grupları veya sendikalar
bu mücadeleyi üstlenmektedir.
Amerika’da sendikalı çalışanların sayısının yalnızca %12’ye düştüğü bir
dönemde; çalışanların, iyilik hali komitelerine katılımına ihtiyaç duyulmaktadır
(Çalışma İstatistikleri Bürosu, 2008b). Değişen işgücü özelliklerine, işin değişen
doğasına ve değişen sağlık hizmeti ortamına ek olarak hem işveren hem de çalışan
perspektifinden kabul edebilecek işyerinde kapsamlı sağlığı geliştirme programlarının
uygulanmasında temel zorluklar vardır. Çalışanların algıladığı zorluklardan biri,
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işyerinde sağlığı geliştirme programlarına katılımda çalışanlar arasında, özellikle de
yüksek riskli çalışanlar arasında, ilginin olmamasıdır (Linnan ve arkadaşları,2008).
Bu zorluk, vardiya durumu, geliri veya iş kategorisinden bağımsız olarak tüm
çalışanlar tarafından erişilebilir yüksek kalitede programlama sunarak aşılabilir.
Stratejik planlama süreci; programlama ihtiyaçlarını ve çıkarlarını belirlediğinde
ve yüksek kalitede programlar, bireysel mahremiyete saygı göstererek, uygun bir
zamanda ve makul bir fiyatta sağlandığında, çalışanların katılım göstereceğine
dair kanıtlar vardır (Gates, Brehm, Hutton, Singler, & Poeppelman, 2006; Lassen,
Bruselius-Jensen, Somer, Thorsen, & Trolle, 2007; Rasmussen ve arkadaşları,
2006; Hunt ve arkadaşları, 2007). Sağlığı geliştirme programlarına kimin katıldığını
anlamak oldukça önemlidir ve değerlendirme çabalarının bu verileri toplaması ve
rapor etmesi gerekmektedir.
İyilik hali programlarının ilk başarı hikayelerinin işverenlerle ve çalışanlarla
paylaşılması sürekli desteği güvence altına almaya yardımcı olacaktır. Araştırma,
bazı işverenlerin, özellikle küçük ölçekli işletme sahiplerinin, güvenliğin işverenin
önemli bir sorumluluğu olduğuna ancak sağlığı geliştirmenin o kadar önemli
olmadığına inandığını ortaya koymaktadır (Eakin, 1992). Kuruluşlardaki kilit karar
vericilere; sağlık, kronik hastalık, verimlilik, devamsızlık ve risk faktörleri arasındaki
bağlantıyı anlaması için yardımcı olmak önemlidir; ancak bir o kadar da zorlayıcıdır.
Sağlığı geliştirme programlarının etkileri, maliyeti etkinliliği ve yatırım getirisinin
kanıtları artmasına rağmen; korunmaya odaklı bir zihniyetin oluşturulması, karlılık
ve verimlilik öncelikli haline geldiğinde halen bir zorluk olarak kalmaktadır.
Çalışanlar, işyerinde sağlığı geliştirme programlarına tam katılımlarını
engelleyen çok sayıda zorlukla karşılaşmaktadır. İşin hızı ve talepleri yurtiçinde
ve küresel olarak arttığından ve cep telefonları, PDAlar ve Internete yirmi dört
saat kablosuz erişim gibi teknolojilerle iş ve aile arasındaki sınırlar belirginliğini
kaybettiğinden, çalışanlar kişisel sağlık meselelerine odaklanmakta zorlanabilir.
Ayrıca çalışanlar, işverenlerin sponsorluğundaki sağlığı geliştirme programlarına
karşı şüphe duyabilir ve şüpheci yaklaşabilirler. İş yerlerinde sağlığı geliştirme
programlarının planlanmasından ve sunulmasından sorumlu sağlık eğitimcileri bu
endişeleri küçümsememeli; aksine bu endişelere, birlikte çalışma ve güven oluşturma
ruhuyla yaklaşmalıdır. İyilik hali komitesi üyeleri güven oluşturma sürecinde oldukça
yardımcı olabilir. Çalışanların sağlığı geliştirme programlarının planlanmasına ve
sunulmasına aktif katılım göstermesi durumunda, çalışanlar, tam katılımı teşvik
edebilir ve program savunucuları olarak hizmet verebilirler. Çalışanların değişen
sağlık davranışları ile ilgili başarı hikayelerini paylaşması da önemlidir (buna izin
verildiğinde). Ayrıca çalışanlar, sağlığı geliştirme politikaları ile çevresel desteklerde
yönetimin onayladığı değişimlere tanıklık ettikçe (örneğin, mesafelerin gösterildiği
yürüyüş parkurları, çalışanlar için yeni fitness ekipmanları, kafeteryaya salata
barın konması), kuruluşlarının, çalışan sağlığını destekleyen bir kültür yaratmaya
çalıştığının kanıtını görmektedir.
Bahsedilen zorlukları karşılamak için sağlık eğitimcilerinin, işyerinde kapsamlı
sağlığı geliştirme programlarını planlama, uygulama ve değerlendirmedeki
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becerilerini kullanmaları için birçok fırsat mevcuttur. Müdahalelerin farklı düzeylerde
sağlandığı ekolojik yaklaşımların anlaşılması oldukça yardımcı olacaktır. Geleneksel
grup dersleri ve öz yardım programlarının, politika değişimleri, örgütsel ve çevresel
desteklerle tamamlanması gerekmektedir. Sağlığı geliştirme ile güvenlik çabalarının
çapraz olarak işlenmesiyle birlikte iyilik hali çabalarının işyerindeki örgütsel
kültüre entegrasyonu, bu programların etkililiği ve uzun dönemde sürdürülebilirliği
açısından en büyük şanstır. İşverenler ve çalışanlar çevre konusunda daha bilinçli
hale geldikçe, yeşil müdahale stratejileri işyerinde daha yaygın olacaktır. Örneğin
işe bisikletle gelince kupon çekleri ya da teşvikler sunmak aynı zamanda fiziksel
aktiviteyi de teşvik edebilir. Yerel çiftçiler çalışanlara sağlıklı ve yerel olarak
yetiştirilen gıdaları doğrudan veya kafeterya aracılığıyla sunabilir. İşyerinde sağlığı
geliştirme programları gelecekte hem kuruluş hem de dünya için sürdürülebilirliği
göz önünde tutularak çevresel ve ekolojik açıdan daha yüksek bilince sahip olacaktır.
İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının planlanmasında, uygulanmasında
ve değerlendirilmesinde uzmanlaşmış eğitimli bireyler; egzersiz fizyolojisi, sağlık
eğitimi, halk sağlığı, sağlığı geliştirme, beslenme ve örgütsel gelişim gibi çeşitli
alanlardan ve uzmanlıktan gelmektedir. Konuya kendini adamış personelin, işyerinde
kapsamlı sağlığı geliştirme programının en büyük yegane öngörücüsü olmasına
dayanarak, sağlığı geliştirmede işyeri programlarını yönetmek isteyenler için özel
eğitim programlarını düşünme vakti gelmiştir (Peabody & Linnan, 2007).

KARİYER FIRSATLARI
Geçtiğimiz otuz yılda, işyeri tabanlı sağlığı geliştirme programlarının sayısı
katlanmıştır (Hastalık Önleme ve Sağlığı Geliştirme Ofisi, 1999). Bu yüzden
işverenlerin, işyerlerinde kapsamlı ve etkili sağlığı geliştirme programlarını
planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen iyi eğitimli sağlık eğitimcilerine
olan yüksek talebinin sürmesi beklenmektedir. İşyerinde sağlığı geliştirme ile
ilgilenenler için çeşitli kariyer yolları mevcuttur. İşyerinde sağlığı geliştirme
alanında kariyer düşünenlerin potansiyel işverenleri, mevcut iyilik hali programları
olan şirketler, sigorta şirketleri, sağlığı geliştirme programları için kar amacı güden
tedarikçiler, devlet kurumları, gönüllü sağlık kurumları veya araştırma enstitüleridir
(Peabody & Linnan, 2007).
Açıkçası, işyerinde sağlık programı oluşturma sürecinde olan işyerleri, program
planlama ve değerlendirmede temel beceri sahibi bireyleri işe almak isteyecektir. Mavi
Haç ve Mavi Kalkan Derneği, Kaiser Permanente ve Birleşik Sağlık Hizmetleri gibi
yönetimli bakım kuruluşları veya sigorta şirketleri, sigortalı müşterileri (veya kendi
işverenleri) için program geliştirme ve değerlendirme üzerine çalışacak bireyleri
işe almaktadır. Kanıtlar, işverenlerin çalışanlar için sağlığı programları sağlaması
için yönetimli bakım kuruluşlarına oldukça güvendiğini ve bu trendin zaman içinde
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devam ettiğini ortaya oymaktadır (Hastalık Önleme ve Sağlığı Geliştirme Ofisi,
1992, 1999; Linnan ve arkadaşları, 2008).
İşyerinde sağlık çalışanlarının bir diğer büyük işvereni de sağlığı geliştirme
programlarının ve hastalık yönetim programlarının kar amacı güden tedarikçileri
veya Weight Watchers at Work (İşte Kilosunu Kontrol Edenler) veya MediFit gibi
hizmetlerdir. Tedarikçiler tarafından istihdam edilen işyerinde sağlık çalışanları
program geliştirme, satış, müşteri ilişkileri veya değerlendirmeye dahil olabilir.
Federal düzeydeki, eyalet ve yerel düzeydeki devlet kurumları da genelde çalışanlar
veya bileşenleri için işyerinde sağlığı geliştirme programlarını yürütmeleri amacıyla
işyerinde sağlığı geliştirme çalışanlarını istihdam etmektedir. Ulusal Kanser Enstitüsü
ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, çalışanları için iyilik hali programları
sunmaktadır.
Amerikan Kalp Derneği, Amerikan Kanser Derneği, Amerikan Akciğer
Derneği ve Amerikan Kızıl Haçı gibi gönüllü sağlık kurumlarının tümü, işyerinde
sağlığı geliştirme programlarını geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek için
işyerinde sağlık çalışanlarını işe almaktadır. Bu kuruluşlarda işler yerel düzeyde,
eyalet düzeyinde veya ulusal düzeyde olabilir. Örneğin, kanser veya diğer kronik
hastalık riskini azaltmak için insanları teşvik eden bir işyerinde sağlığı geliştirme
programı olan Active for Life’ı (Hayat için Aktif) uygulamak için Amerikan Kanser
Derneğinden (2006) saha personeli işe alınmaktadır. Diğer gönüllü sağlık kuruluşları,
çok çeşitli işyerinde sağlığı geliştirme programları sunmakta ve bu tür programları
sunmayla ilgilenenler için eğitim programları sağlamaktadır.
Bazı sağlığı geliştirme çalışanları, işyerinde sağlığı geliştirme programlarını
yöneten veya sunan araştırma ekibine girmeye daha istekli olabilir. Son yıllarda
işyeri tabanlı sağlığı geliştirme için finansman araştırması artmıştır. 2004’te, Hastalık
Kontrol ve Önleme Merkezleri; programın etkililiği için kanıt oluşturmak ve bu
programların geniş ölçüde yayılması ihtimalini arttırmak için yirmi iki eyalette işyeri
tabanlı araştırma projesini finanse etmiştir.
İşyerinde sağlığı geliştirmede kariyere başlamak için gereken hazırlık, çeşitli
akademik eğitim veya ileri düzeyde, uzmanlık eğitimi ile elde edilebilir. Bu alanda
çalışan sağlık personelinin; beslenme, sağlık eğitimi, sağlığı geliştirme, halk sağlığı,
sosyal çalışma, egzersiz bilimi ve psikoloji dahil olmak üzere birçok alanda ön lisans
veya lisans eğitimine sahip olabilir. Genel eğitim sağlayan (örneğin, halk sağlığı,
işyerinde sağlığı geliştirme veya sağlık eğitimi) bir dereceye (ön lisans veya yüksek
lisans) ve genel eğitimin ötesine geçerek içerik bakımından uzmanlık sağlayan
ikinci bir dereceye (örneğin, diyetetik, psikoloji, spor hekimliği veya sporcu eğitimi,
kas bilimi veya egzersiz fizyolojisi) sahip olmak avantajlı olabilir. Örneğin, sağlık
eğitimi alanında ön lisans derecesi (genel) olan bir birey ile egzersiz fizyolojisinde
master derecesi (uzmanlık) olan birey, kariyer seçeneklerini çeşitli yönlere doğru
genişletebilir. Kişi, işyerinde sağlığı geliştirme alanında kalmayı seçiyorsa, lisans
düzeyinde eğitim oldukça tercih edilen bir seçenektir. Aranan dereceler genelde; sağlık
eğitimi, işletme, kamu yönetimi, halk sağlığı, egzersiz fizyolojisi veya beslenmedir.
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Ayrıca bazı kolejler ve üniversiteler, işyerinde sağlığı geliştirme ile ilgili ön lisans
ve lisans derecesinde programlar (bakınız, örneğin, Doğu Carolina Üniversitesi,
2009) veya işyerinde sağlık ve verimliliğe odaklanan master derecesinde programlar
sunmaktadır (bakınız, örneğin, Chattanooga’daki Tennessee Üniversitesi, 2009).

ÖZET
İşyerleri, ABD’deki yetişkinlere sağlık ve güvenlik programlaması ve hizmetleri
ile ulaşmada önemli bir ortamdır. Çalışan sağlığını ele alan müdahalelerin; bireysel
olarak çalışanları, çalışanlar, meslektaşlar ve amirler arasındaki etkileşimleri,
işyerindeki fiziksel ve sosyal çevreyi, işyerindeki politikaları ve işyerlerinin de
içinde olduğu daha geniş sosyal bağlamın endişelerini ele alması gerekmektedir.
Bu bölümde, işyerinde sağlığı geliştirmenin önemini kabul ederek kapsamlı bir
program geliştirilmesine yönelik yönlendirme sağladık. Daha geniş sosyal bağlamda;
değişen işgücü demografikleri, işin değişen doğası ve değişen sağlık hizmeti ortamı
gibi faktörlerin gelecekte çalışanların sağlığını ve güvenliğini teşvik etmek için
nasıl zorluklar ve fırsatlar yarattığını da tartıştık. Son olarak, konuyla ilgilenenlerin
işyerinde sağlığı geliştirmede çok geniş kariyer fırsatlarını takip etme yolları ile ilgili
bilgi sunduk.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Bu bölümde tartışılan, çalışanların katılımın karşısındaki bazı engelleri aşmak
için kullanacağınız beş yolu listeleyin.

2.

Küçük ölçekli işverenlerin herhangi bir işyerinde iyilik hali programı sunması
ihtimali, büyük ölçekli işletmelerden daha düşüktür. Küçük ölçekli işletmecileri
çalışanlarına yönelik sağlığı geliştirme programlarına teşvik etmek için üç
strateji belirtin.

3.

Birçok işyerinde artan çeşitliliği ve Hispaniklerin ABD nüfusunda artan
yüzdesini düşünün. Düşük ücretli Hispanik çalışanların işyeri tabanlı fitness
merkezini kullanırken karşılaşabileceği en az dört zorluğu belirtin. Bu engelleri
aşmak için hangi stratejileri benimsersiniz?

4.

Şu soruyu tartışın: İşverenlerin çalışanların tıbbi bilgilerine erişimi olmalı mı?

5.

İşyerinde sağlığı geliştirme yöneticisinin Örnek 14.2’deki iş tanımını inceleyin.
İşle ilgili sizi şaşırtan şey nedir? Pozisyonun gerekliliklerini ve sorumluluklarını
tartışın. Pozisyonun gerekliliklerini karşılayacak ve bunların ötesine geçecek
ve işi alma ve yapmayla ilgili yeteneğinize güvenmenizi sağlayacak gerekli
eğitim, öğretim, belgelendirme ve tecrübeye sahip olmak için bir plan geliştirin.
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ÖRNEK 14.2

İşyeri Sağlığı Geliştirme Merkezi Yöneticisinin İş Tanımı
İşyeri Sağlığı Geliştirme Merkezinin Yöneticisi işyeri iyilik hali merkezinin
aylık ve üç aylık bütçelerini; merkezin günlük operasyonlarını ve tam zamanlı ve
yarı zamanlı çalışan personeli; sağlık eğitimi, beden eğitimi, beslenme, fiziksel
sağlık taraması ve davranış sağlığı programları ve sınıfları ile çalışan iyilik
hali programları ve hizmetleri ile tüm özel etkinliklerini yönetmekte ve bunlara
liderlik etmektedir. Yönetici, İşyerinin Baş İşletme Yöneticisi ile yönetim kuruluna
düzenli olarak merkezden güncellemeler ile durum raporlarını sağlayacaktır.
Yönetici, merkezdeki mevcut ve yeni tüm sağlığı geliştirme programlarının
planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesine liderlik edecektir. Çalışanların
istihdam öncesi fiziksel ve uyuşturucu taramaları ile sağlıklı, güvenli, şiddetsiz
ve uyuşturucusuz iş ortamı yaratmak için İşyeri Tıbbi Yöneticisiyle işbirliği
yapacaktır. Çalışanların gıda ve beslenme hizmetleri ile ilgili Gıda Hizmetleri
Yöneticisi ile işbirliği yapacaktır.

Pozisyonun Gereklilikleri
•

Sağlığı geliştirme, sağlık eğitimi, halk sağlığı, iyilik hali, egzersiz fizyolojisi,
yardımcı sağlık, hemşirelik veya ilgili alanlarda lisans derecesi.

•

Tercihen ilgili alanda master derecesi.

•

Sağlık ve iyilik hali endüstrisinde sekiz ila on yıl tecrübe; işyeri iyilik halini
geliştirme alanında tecrübe zorunluluktur.

•

İşe alma, planlama, değerlendirme ve diğer idari görevlerde en az beş yıllık
tecrübe. (belgeli)

•

Tercihen CHES, CPH veya ACSM’ den (Amerikan Spor Hekimliği Koleji)
belgelendirme.

•

CPR, AED (otomatik dış defibrilatör) ve İlk Yardım sertifikasyonları.

•

Bütçe ve finansal yönetim konularında tecrübe.

•

Yüksek kalitede müşteri hizmetlerinin sunulması ve geliştirilmesinde doğrudan
tecrübe.

•

Bilgisayar teknolojisinde ileri beceriler.

Yöneticinin çok geniş mesleki ve kişisel beceri ve yeteneklere haiz olması
gerekmektedir. Yöneticinin işyeri iyilik hali ortamının temel kavramlarını ve işlevlerini
anlaması gerekmektedir.
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Bu pozisyon, güçlü bir idare, planlama, organizasyon ve amirlik geçmişi olan ve
başkalarına bir şeyler öğretme yeteneği olan bir kişiyi aramaktadır. Yöneticinin,
sağlığı geliştirme programlamasında bütçe amaçlarına ulaşmayı destekleyecek
yaratıcı ve yeni yaklaşımları araştırma konusunda isteği ve kapasitesi olması
gerekmektedir.

Pozisyonun Sorumlulukları
1.

Gelişen programların ve hizmetlerin operasyonlarında ve sunulmasında
etkinliği ve etkililiği sağlamak için müşteri hizmetleri, çalışan ihtiyaç
değerlendirmesi, işyeri sağlık kapasite değerlendirmesi, program geliştirme,
kayıt, planlama, iletişim, işyeri iyilik hali girişimleri ve personel kadrosu
gibi operasyonları da içine alan İşyeri Sağlığı Geliştirme Merkezinin tüm
operasyonlarını yönetme.

2.

İdari işler, evrak işleri, teknoloji sistemlerinin kullanılması, yarı zamanlı
personel kadrosu, personel istihdamı, personelin beklentileri, personel
hizmet içi eğitim seansları, gönüllü eğitmenler, personelin kültürel yetkinliği,
grup egzersiz planlaması ve kullanıcıdan yararlanma raporları gibi İşyeri
Sağlığı Geliştirme Merkezinin tüm personel ve eğitim ihtiyaçlarını yönetme.

3.

Endüstri standartlarıyla uyumlu ve çok çeşitli ihtiyaçlara (örneğin, kültürel
çeşitlilik, sağlık davranışları ile ilgili değişimin farklı aşamaları ve farklı yerler,
iş sorumlulukları ve çalışan programları) değinen kanıta dayalı programlar ve
ders önerileri geliştirme, uygulama ve değerlendirme.

4.

Doğrudan nihai kullanıcıların bağlılığını ve kişisel gelişimini etkileyen müşteri
hizmetleri ve eğitime birleştirici bir yaklaşım sağlama. Çalışanların sağlık
meseleleri ve ihtiyaçlarına cevap veren işyeri sağlığını geliştirme ve hizmet
sağlama kültürü oluşturma.

5.

İşyeri Sağlığı Geliştirme Merkezinin danışma komitesine başkanlık etme.
Sağlığı geliştirmede uzmanlığı ve pratik tecrübesi olan yüksek kalitede ve
kültürel çeşitliliğe haiz (çalışan) iç ve dış komite üyelerini istihdam etme ve
görevde tutma.

6.

İşyeri Sağlığı Geliştirme Merkezi bütçesinin gelişimini ve idaresini denetleme.
Mali hedeflere ulaşmak için bütçe oluşturma ve izleme.

7.

İnsan Kaynakları Birimi, toplum ortaklıkları ve koalisyonları aracılığıyla İşyeri
Sağlığı Geliştirme Merkezinin işyeri sağlığı girişimleri ile bağlantısını kurma.

8.

Çalışanların ve aile fertlerinin ihtiyaçlarına, hedeflerini sürdürmesine ve
sağlık programlarına yeni çalışanların istihdam etme ihtiyacına cevap veren
program ve hizmetleri pazarlamak için genel strateji geliştirme ve uygulama.

9.

İşyerinde önemseme, dürüstlük, saygı ve sorumluluk gibi öz değerlerini
teşvik etme ve gösterme. Verilen tüm diğer görevlere olumlu şekilde katılma.
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ÖĞRENME HEDEFLERİ
n Amerika Birleşik Devletlerindeki sağlık birimleri ve gönüllü sağlık kuruluşlarının
tarihçesini açıklama
n Eyalet veya yerel sağlık otoritesinin fonksiyonlarını ve yapısının, personel
kadrosu, sağlanan hizmetler ve hizmet verilen nüfusun yüzdesi üzerindeki etkisini
tanımlama
n Yerel sağlık birimlerinde sağlığı geliştirme programlarını planlamak, uygulamak
ve değerlendirmek için araç ve kaynakları belirleme
n Halk sağlığını geliştirme çabaları, kampanyalar ve hizmetlere toplumun
katılmasındaki zorlukları tartışma
n Yerel veya eyalet düzeyindeki sağlık birimlerindeki idari, klinik ve program
kariyerlerini tanımlama
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oplum sağlığı geliştirme programlarının yürütülmesi, çoğu durumda yerel
sağlık birimi ve toplum sağlığı kuruluşları ile işbirliği yapmak anlamına
gelmektedir. Bu kuruluşlar, topluma odaklanmakta ve büyük bir kısmı olmasa
da çoğu, toplum sağlığı geliştirme programlarını yürütmektedir. Bunların belirli bir
coğrafi alan içinde parklara, günlük kamplara, okul sonrası programlara, barınma
projelerine, sokak köşelerine, mağazalara, alış veriş merkezlerine veya herhangi
bir yere gitme imkânı ve esnekliği vardır. Okullardaki, işyerlerindeki ve sağlık
kuruluşlarındaki sağlığı geliştirme programlarıyla karşılaştırıldığında toplum sağlığı
geliştirme programları; örgütsel yapılar, kurallar ve prosedürler tarafından daha az
sınırlanmaktadır. Toplum programları daha akıcı ve esnektir ve toplumun sosyal,
ekonomik ve kültürel çehresini yansıtmaktadır. Genelde, toplum sağlığı geliştirme
programları, bir sağlık endişesi olan birey veya grup ile başlamaktadır. Bu temel
gruplar genelde sağlık birimleri ve diğer toplum kuruluşları ile koalisyon ve ortaklık
kurmakta veya mevcut toplum sağlığı kuruluşlarının bir parçası olmaktadır. Bu
bölüm, toplum sağlığı geliştirme programlarını yürüten baskın iki kuruluş türünü
incelemektedir: yerel sağlık birimleri ve toplum sağlığı kuruluşları.

YEREL SAĞLIK KURULUŞLARININ KISA TARİHÇESİ
Yerel sağlık birimleri ve toplum sağlığı kuruluşlarının kökleri, halk sağlığına
dayanmaktadır. 1900’de, yaşam beklentisi elli yılın altındaydı. Yirminci yüzyılın
başında, kaba ölüm oranı yılda 1000 kişide 17.2’ydi ve bebek mortalite oranı yaklaşık
1000 doğumda 120’ydi. Yirminci yüzyılın sonunda yaşam beklentisi yetmiş yedi
yıla çıkarken, yıllık ölüm oranı 1000’de 8.7’ye düşmüş ve yıllık bebek ölüm oranı
da 1000’de 6.9’a düşmüştür. Kalp hastalığı, kanser ve felç; yirmi birinci yüzyılın
başında başlıca ölüm nedenleri olmuştur (Ward & Warren, 2007).
Geçtiğimiz yüzyılda mortalite sebeplerinin bulaşıcı hastalıklardan kronik
hastalıklara doğru değişmesinden çeşitli halk sağlığı yenilikleri sorumludur. Yirminci
yüzyılda ilk on halk sağlığı başarısı, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC)
tarafından şu şekilde belirlenmiştir (1) aşılar; (2) sanitasyon ve antimikrobiyal
terapi ile enfeksiyöz hastalıkların kontrolü; (3) motorlu araç güvenliği (gelişmiş
mühendislik ve emniyet kemeri kullanımı); (4) daha güvenli işyerleri; (5) tütünün
bir sağlık tehlikesi olarak kabul edilmesi; (6) sigarayı bırakmanın bir sonucu olarak
kalp hastalıkları ve felç nedeniyle ölümlerin azalması; (7) kan basıncı kontrolü
ve yüksek kan basıncı için daha iyi tedaviler; (8) beslenme yetersizliği hastalığını
neredeyse ortadan kaldıran daha güvenli ve sağlıklı gıdalar; (9) aile planlaması ve
doğum kontrolü hizmetleri sonucunda daha sağlıklı anneler ve bebekler ve (10) diş
çürümelerinin engellenmesi için içme suyuna flor katılması (Hastalık Kontrol ve
Önleme Merkezleri, 1999).
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Yerel sağlık birimleri, halk sağlığı yeniliklerini toplum düzeyinde teşvik
etmiştir. Sömürge döneminde, enfeksiyöz hastalıklardan dolayı şiddetli sağlık
sorunları yaşayan şehirlerde, az sayıda bazı yerel sağlık birimi kurulmasına rağmen,
federal tavsiye sonucunda yerel sağlık birimleri kurulması, büyük bir tifo salgının
yaşandığı 1910 ve 1911’den sonrasına tekabül etmiştir. 1930’ların ortalarında,
Amerika Birleşik Devletlerindeki ilçelerin çeyreğinden fazlası halk sağlığı hizmetleri
sağlar olmuştur (Novick, 2001). Günümüzde bile halk sağlığı hizmetlerinin boyutu,
eyaletler içinde ve arasında değişiklik göstermektedir. Diğer eyaletlerde, ilçelerde ve
şehirlerde yerel sağlık birimleri bulunmaktadır (Leep, 2006). Yerel sağlık birimlerinin
sağladığı hizmetler geçtiğimiz yüzyıl içinde salgınların ve hastalıkların yayılmasının
önlenmesini, çevresel tehlikelere karşı korumayı, kazaları önlemeyi, sağlıklı davranışı
teşvik etmeyi, afet müdahale ve kurtarma desteğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini
ve erişilebilirliğini kapsayacak şekilde genişlemiştir. Yerel sağlık birimlerinin belirli
bir coğrafi alanda yaşayan kişilerin sağlığını koruma, geliştirme ve pekiştirme yetkisi
vardır. Eyaletler bu yetkiyi; yerel sağlık birimlerini denetleyen ilçe, şehir veya
belediye idaresine vermektedir. Yerel sağlık birimleri, vergiler ile finanse edilmekte
olup buralardaki elemanlar da devlet çalışanlarıdır.
Yerel sağlık birimlerinin geliştirilmesiyle aynı zamanda, ilk gönüllü sağlık
kuruluşları da kurulmuştur. Bu kuruluşlar, belirli sağlık sorunlarını ele almak için
tasarlanmış olup temelde gönüllüler tarafından yönetilmektedir. Örneğin, Ulusal
Tüberküloz Çalışma ve Önleme Derneği 1902’de; Amerikan Kanser Derneği
de 1913’de kurulmuştur. Bir başka gönüllü sağlık kuruluşu olan March of Dimes
(Doğumsal Kusurlar Vakfı), çocuk felci için eyleme geçmeye odaklanmada yirminci
yüzyılda büyük başarı sağlamış ve bu hastalığı Amerika Birleşik Devletlerinde
ortadan kaldırmada etkili olmuştur. Bu başarının akabinde, kuruluş şimdi doğumsal
defektlere odaklanmaktadır.
Bu ilk kuruluşlardan itibaren geçtiğimiz yüz yılda çok sayıda çeşitli sağlık
kuruluşları ortaya çıkmıştır. Günümüzde bunların çoğu profesyonel personeli olan
büyük ve iyi yönetilen kuruluşlardır. Birçok küçük yerel kuruluşun da profesyonel
personeli ve sağlam finansmanı vardır. Diyabet, fiziksel aktivite, madde kullanımı,
sakatlık önleme ve temiz su gibi yerel endişeleri ele alan toplum sağlığı kuruluşlarının
türlerini Örnek 15.1’de bulabilirsiniz.
Birinci bölümde tartışıldığı üzere, toplum sağlığı kuruluşları farklı şekillerde
adlandırılmaktadır; ancak bunların ortak bağı toplum üyeleri ile işlev gösterme ve
yerel sağlık sorununa odaklanmaktır. Birçok toplum sağlığı kuruluşu kar amacı
gütmeyen ve bir bireye ait olmayan kuruluşlar olup kanuna uygun olarak, yürüttükleri
operasyonlardan sorumlu olan yönetim kurullarınca idare edilmektedir. Bunlar, ABD
Milli Gelirler Yasası (26 U.S.C. 501(c)) bölüm 501(c)(3) uyarınca federal, eyalet
düzeyinde ve yerel vergilerden muaftır. Vergiden muaf olma statüsü aynı zamanda
kuruluşların savunuculuk faaliyetlerini nasıl yürüttükleri ile ilgili de bilgi vermektedir

396

TOPLUM SAĞLIĞINI GELİŞTİRME

(bakınız Yedinci Bölüm). Hastaneler ve tıbbi klinikler (On Üçüncü Bölümde
tartışılan) gibi sağlık kuruluşlarının örgütsel yapısı, toplum kuruluşlarınınkiyle (kar
amacı gütmeyen) aynı olabilir; ancak onlar tıbbi tedaviyi de kapsayan daha geniş
kapsamlı bir misyona sahiptir.

ÖRNEK 15.1

Toplum Sağlığı Kuruluşlarının Türleri
•

Sağlık ve akıl sağlığı programları (tedavi ve danışmanlık)

•

Çevresel sağlık programları (temiz gıda, su ve hava)

•

Gönüllü sağlık kurumları (örneğin kanser, kalp veya akciğer hastalıklarına
odaklanan dernekler)

•

Beşeri hizmetler veya sosyal hizmet programları (örneğin çocuk esirgeme,
evsizler için barınma)

•

Toplum temel sağlık klinikleri

•

Rekreasyon ve fitnes programları

•

Beslenme programları

•

Sağlık koalisyonları ve işbirlikleri

•

Güvenlik ve afet hazırlık programları

•

İnanç temelli kuruluşlar ve programları

•

Gençlik gelişim programları

•

Yaşlı hizmetleri programları

•

Komşuluk polislik ve güvenlik programları (mahalle polisliği)

•

İş sendikalarının sağlık programları

•

Şehir planlama kurumları (çevre ve arazi kullanımı meseleleri)

•

Kahverengi alan programları (endüstriyel sahaları yeniden geliştirme)

•

Toplum sağlığı vakıfları
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Yerel sağlık biriminden hizmet alan nüfusun büyüklüğü, birim personelinin
büyüklüğünü ve sunulan hizmetin kapsamını etkilemektedir. Örneğin, Ulusal
İlçe ve Şehir Sağlık Görevlileri Derneğinin (NACCHO) oluşturduğu yerel sağlık
birimlerinin profili, bu birimlerin hizmet verdiği bölge sakinlerinin sayısının 1000’in
altıyla 10 milyona kadar olduğunu göstermektedir (Leep, 2006). Yerel sağlık
birimlerinin çoğu (yüzde 62) 50000’den az bölge sakinine hizmet vermekte ve bu
birimlerin yüzde 60’ı da yirmi beşten az tam zamanlı çalışan istihdam etmektedir
(Leep, 2006). Toplamda bu küçük birimler ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 10’una
halk sağlığı hizmeti sağlamaktadır. Bunun aksine, yerel sağlık birimlerinin yüzde 6’sı
500000’den fazla nüfusa hizmet vermekte ve bu büyük birimler hep beraber ABD
halkının yaklaşık yüzde 54’üne hizmet sağlamaktadır (Leep, 2006). Genel olarak,
yerel sağlık birimlerinin yalnızca yüzde 14’ü, 100’den fazla tam zamanlı çalışan
istihdam etmektedir (Leep,2006). 25000’in altında nüfusa hizmet veren birimlerin
ortalama personel kadrosu sekiz iken; 1 milyon veya daha büyük bir nüfusa hizmet
veren birimlerde ortalama 491 çalışan bulunmaktadır (Leep, 2006).
Yerel sağlık birimlerinin sunduğu hizmetler arasında sağlık sürveyansı,
koruyucu hizmetler, klinik hizmetler, hastalık kontrolü, gıda ve su güvenliği, çevre
koruma ve kirlilik tehlikesini hafifletme, atık bertarafı, vektör kontrolü (örneğin,
insan sağlığında sivrisineklerin taşıdığı hastalıkları azaltmak için sivrisinek kontrol
programları) politika girişimleri, düzenleyici ve uygulayıcı hizmetler ve eğitim
bulunmaktadır. NACCHO, yerel sağlık birimlerinin yürüttüğü yetmiş beş halk sağlığı
hizmeti ve ilişkili faaliyetleri belirlemiştir. Yerel sağlık birimlerinin sağladığı en
yaygın hizmetler yetişkin ve çocukların bağışıklanması, bulaşıcı hastalık sürveyansı,
tüberküloz taraması ve tedavisi, gıda hizmeti denetimleri, gıda güvenliği eğitimi ve
çevresel sağlık sürveyansıdır (Leep, 2006). NACCHO çalışmasından belirli bulgular,
Tablo 15.1’de gösterilmektedir. Bu tablo küçük ve büyük yerel sağlık birimleri
arasında en sık sağlanan sekiz hizmet ile daha az sıklıkla sağlanan on iki hizmet dahil
olmak üzere on sekiz hizmetle ilgili bilgi vermektedir. Hizmetlerin tümünün sağlığı
geliştirme üzerine etkileri vardır. Sunulan hizmetlerin kapsamı genellikle nüfusun
büyüklüğü ile artmaktadır. Ancak küçük sağlık birimlerinde bile sağlığı geliştirme
faaliyetleri önceliklidir. Örneğin, tarla, mera, orman ve dağları içeren 2640 mil
karelik alanı kapsayan Colorado’nun Larimer ilçesindeki sağlık birimi, çok kısıtlı bir
bütçeyle bile sağlığı geliştirmeyi öncelik haline getirmiştir (bakınız Örnek 15.2).
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TABLO 15.1 Hizmet Verilen Nüfusun Büyüklüğüne göre (yüzde)
Yerel Sağlık Birimlerinin Hizmetleri
25000’den az
nüfus
Tüm Birimler

25,000

500000’den
fazla nüfus

% 91

% 88

%91

Çocuk bağışıklama

90

84

92

Bulaşıcı hastalık sürveyansı

89

81

96

Tüberküloz taraması

85

77

90

Gıda hizmeti düzenlemesi

76

66

75

Gıda güvenliği eğitimi

75

64

76

Çevresel sağlık sürveyansı

75

64

83

Tüberküloz tedavisi

75

64

88

Tütün kullanımını önleme

69

60

87

Obeziteyi önleme

56

46

79

İstenmeyen gebelikleri önleme

51

44

62

Kronik hastalık sürveyansı

41

34

65

Kazaları önleme

40

33

61

Davranışsal risk faktörü
sürveyansı

36

28

57

Madde kullanımını önleme

26

20

44

Şiddeti önleme

25

20

48

Kaza sürveyansı

24

17

49

Akıl hastalığını önleme

14

11

28

Hizmetler ve Faaliyetler
Yetişkin bağışıklama

Not: 25000 ile 500000 arasında nüfusa hizmet veren bazı yerel sağlık birimleri; 25000’in
altında ve 500000’in üstünde nüfusa hizmet veren birimlerden daha fazla hizmet
sağlamıştır.
Kaynak: Leep, 2006.

Yerel sağlık birimlerinin yapısı genelde yerel sağlık kurulu üyesi ile sağlık
komisyonu üyesini kapsamaktadır (Şekil 15.1). Kanunlar, kimin sağlık komisyonu
üyesi olabileceğini (örneğin, hekim, diş hekimi veya halk sağlığı alanında doktorası
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olan biri) belirleyebilir. Sağlık komisyonu üyesinin hekim olmaması durumunda,
muhtemelen danışmanlık ilişkisiyle birimi destekleyen ve hekim olan bir sağlık
görevlisi birimde bulunacaktır.

ÖRNEK 15.2

Küçük Yerel Sağlık Birimlerinde Sağlığı Geliştirme Programları
Colorado, Kuzey Larimer İlçesi Sağlık Bölgesi
Sağlık Bölgesinin sağlığı geliştirme hizmetleri dört temel alana odaklanmaktadır:
•

Kalp hastalığı taramaları. Kalp hastalığı önlenebilir bir hastalıktır.
Hemşire ekibimiz toplumda farklı yerlerde ücretsiz kan basıncı
taraması ile düşük ücret karşılığında kolesterol testleri sunmaktadır.

•

Beslenme hizmetleri. Kayıtlı diyetisyenler, bireysel beslenme
danışmanlığı, Sağlıklı Kilo adlı kilo yönetimi kursu ve yıl boyunca
çeşitli yemek kursları sunmaktadır.

• Sigarayı bırakma hizmetleri. Eğitimli danışmanlarınız baskı yapmayan

bir yaklaşım ve kanıtlanmış teknikler ile insanların sigarayı
bırakmasına yardım edebilmektedir. Bireysel danışmanlık ile grup
ortamında sigarayı bırakmak isteyenler için kurslar sunuyoruz.
Programa katılan bölge sakinlerine, ücretsiz nikotin replasman
bantları, sakızlar ve pastiller sunuyoruz.

•

Yetişkin bağışıklama. Sonbaharda düşük ücretli grip aşısı sağlıyoruz.
Tetanos ve pnömoni aşıları da yıl boyunca mevcuttur

Kaynak: Kuzey Larimer İlçesi Sağlık Bölgesi, b.t.

ŞEKİL 15.1 Yerel Sağlık Biriminin Teşkilat Şeması

Kurul

Sağlık Komisyonu
Üyesi

Çevresel
Sağlık

Sağlık
Eğitimi

Hemşirelik

Sağlık Görevlisi
(Hekim)

Vital
İstatistikler

Kronik
Hastalık

Bulaşıcı
Hastalık
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Sağlık komisyonu üyesi, üyelerinin şehir veya ilçe idaresinden yetkililer
tarafından veya bazı durumlarda halk tarafından seçildiği sağlık kurulları tarafından
atanmaktadır. Yerel sağlık birimleri elemanlarının tıp ve sağlıkla ilişkili alanlarda
eğitimi ve tecrübesi bulunmaktadır. Yerel sağlık birimleri; yerel düzeyde ve eyalet
düzeyinde ve bazı hizmetler için de federal vergiler ile finanse edilmektedir. Sağlık
birimlerinin finansman düzeyleri değişiklik göstermekte olup birimin programlarının
ve hizmetlerinin çeşitliliğini ve yoğunluğunu belirlemektedir.
Yerel sağlık birimlerinde sağlığı geliştirmek için bir rehberlik kaynağı da 1995’te
ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığının (2008) Halk Sağlığı Fonksiyonları
Yönlendirme Komitesi tarafından on Temel Halk Sağlığı Hizmetinin (EPHS)
geliştirilmesidir. On EPHS (Örnek 15.3’te gösterilen) günümüzde halk sağlığı
uygulamasını tanımlamaktadır ve toplum ortaklarıyla işbirliği içerisinde yerel sağlık
birimlerince gerçekleştirilmektedir.

ÖRNEK 15.3

On Temel Halk Sağlığı Hizmeti
1.

Toplum sağlığı sorunlarını belirlemek ve çözmek için nüfusun sağlık
durumunu izleme

2.

Toplumda sağlık sorunları ve sağlık tehlikelerini teşhis etme ve araştırma

3.

İnsanları sağlık meseleleri ile ilgili bilgilendirme, eğitme ve yetkilendirme

4.

Sağlık sorunlarını belirlemek ve çözmek için toplum ortaklığını ve eylemi
seferber etme

5.

Bireysel ve toplum sağlığı çabalarını destekleyen politika ve planlar
geliştirme

6.

Sağlığı koruyan ve güvenliği sağlayan kanun ve yönetmeliklerin yürürlüğe
koyma

7.

İnsanların ihtiyaç duydukları kişisel sağlık hizmeti ile bağlantısının kurulması
ve verilemediği durumlarda sağlık hizmetinin sağlanmasını güvence altına
alma

8.

Yetkin bir halk sağlığı ve kişisel sağlık hizmeti işgücü sağlama

9.

Kişisel ve nüfus tabanlı sağlık hizmetlerinin etkililiği, erişilebilirliği ve
kalitesini değerlendirme

10. Sağlık sorunlarına yeni ufuklar ve yenilikçi çözümler bulmak için araştırma
yapma
Kaynak: ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı, Halk Sağlığı Fonksiyonları Yürütme
Komitesinden uyarlanmıştır, 2008.
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EPHS’lerin çoğu halka görünmez ve yalnızca bir sorun oluştuğunda fark edilir
(örneğin, bir hastalığın salgın haline gelmesi halinde). Ancak EPHS’nin etkili
performansı, sağlığı geliştirme çabalarını kolaylaştırır ve toplum sağlığının güvence
altına alınmasında oldukça önemlidir.
EPHS, yerel sağlık birimlerinin karşılaştığı en büyük fırsatlardan birini
yansıtmaktadır. Tütün kullanımı, yüksek kalorili, çok tuzlu gıdaların tüketimi ve
fiziksel hareket azlığı gibi modern yaşam tarzlarının sağlığa etkileri ve küresel
ölçekte yayılan enfeksiyöz hastalık tehditiyle baş etmek için iyi eğitimli halk sağlığı
iş gücüne ihtiyaç vardır. Daha az sayıda halk sağlığı hemşiresinin olması, daha az
sayıda tarama ve bağışıklama anlamına gelmektedir. Epidemiyologların yeterli
sayıda olmaması, gıdadan bulaşan salgınlar müdahaleyi veya ilaca dirençli stafilokok
enfeksiyonları (MRSA) gibi yeni ortaya çıkan enfeksiyöz hastalıkları izlemeyi
zorlaştırmaktadır. Katrina Kasırgası, doğal afetlere müdahalede yerel sağlık birimi
çalışanlarının önemini açıkça ortaya koymuştur. Halk sağlığı zorluklarının gitgide
karmaşık hale gelmesi dikkate alındığında ilave halk sağlığı alt disiplinlerinde
daha fazla uzmanın eğitilmesi gerekmektedir. Ayrıca, küreselleşme çağında, ABD
halk sağlığı işgücünün genelde ABD sınırlarının ötesinde oluşan sağlık tehditlerini
önlemeye ve idare etmeye yeteri kadar hazırlıklı olması gerekmektedir.

TOPLUM SAĞLIĞI KURULUŞU HİZMETLERİ
Toplum sağlığı kuruluşları, genellikle belirli bir sağlık meselesini ele almak için
toplumdaki bireyler tarafından kurulan kar amacı gütmeyen kuruluşlardır. Bunlar,
ulusal kuruluşun yerel bağlantıları veya topluma has kuruluşlar olabilir. Toplum
sağlığı kuruluşları tarafından ele alınan meseleler çok çeşitlidir. Toplum sağlığı
kuruluşları genelde araştırma için para toplamak, çalışanları eğitmek, hastalık veya
sağlık sorunundan etkilenen bireylere hizmet vermek ve faydalı hükümet politikaları
ve prosedürleri için savunuculuk yapmak amacıyla oluşturulmuştur; ancak neredeyse
tümünde misyonlarının bir parçası olarak hastalık önleme ve sağlığı geliştirme
mevcuttur.
Sağlığı geliştirme programlarına dahil olan toplum sağlığı kuruluşlarının sayısı
ve türü, nüfusun boyutu ve toplumun sağlık ihtiyaçlarının çeşitliliğiyle doğrudan
ilgilidir. Yerel sağlık birimlerinin odak noktasıyla karşılaştırıldığında, toplum sağlığı
kuruluşunun odağı genelde öncelikli nüfusa göre uyarlanmış ve ayarlanmıştır. Belli
bir nüfusa daha fazla odaklanmak, sağlık endişesi veya kuruluşun hedef nüfusu ile
ilgili derinlemesine uzmanlık kazanma fırsatı sunmaktadır.
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ÖRNEK 15.4

Toplumda Yaşlı Vatandaşların Sağlığını Geliştiren Toplum
Sağlığı Kuruluşunun Hizmetleri
Sağlık risk değerlendirmeleri: kronolojik yaşla sağlık yaşını karşılaştırarak
bireyin sağlık durumunu tartan değerlendirmelerdir.
Rutin sağlık taraması: hipertansiyon, glokom, yüksek kolesterol, kanser,
görme bozukluğu, hafıza sorunları, diyabet ve yetersiz beslenme gibi belli
hastalıklara veya durumlara yönelik taramalardır.
Fitness faaliyetleri: yaşlı yetişkinlerin fiziksel sağlığını geliştiren düzenli
faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kardiyovasküler egzersizleri, kas güçlendirmeyi
ve çevikliği arttırmayı kapsamaktadır.
Beslenme danışmanlığı: sağlık veya beslenme öyküsü, diyeti, ilaç
kullanımı veya kronik hastalığı yüzünden beslenme riski taşıyanlara
bireyselleştirilmiş danışmanlık ve rehberlik sağlamak ve beslenme
durumlarını iyileştirmektir. Hizmetler, eyalet kanunu veya politikası
uyarınca sağlık çalışanı tarafından sağlanmaktadır.
Bireyler veya gruplar için eğitim: grup ortamında veya bireysel ortamda,
sağlıkla ilişkili uzmanlığı veya tecrübesi olan bireylerin denetiminde
katılımcılara veya hasta bakıcılara doğru bilgi ve talimatlar vererek daha
iyi fiziksel sağlık veya akıl sağlığı geliştirmeye yönelik programlardır.

Örnek 15.4, toplumda yaşlanmayı olumlu etkileme misyonuna odaklanmış toplum
kuruluşunun hizmetlerini listelemektedir. Kuruluşun amaçları altmış yaş ve üstündeki
bireylere yöneliktir.
•

Aktif ve sağlıklı kalma

•

Bağımsızlığını koruma

•

İlgi alanlarını sürdürme

•

Yeni arkadaşlar edinme

Son zamanlarda toplum sağlığı kuruluşlarının fon sağlayıcıları (örneğin, United
Way, vakıflar ve yerel idare) toplum sağlığı programlarının sonuçlarına daha
fazla vurgu yapmış; buna politikadaki değişimler ve genel anlamda halkın hesap
verebilirlikle ilgili endişelerindeki artış eşlik etmiştir.
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Sağlığı geliştirme programları: kronik engellilik hali yaratan durumların
(örneğin, osteoporoz ve kardiyovasküler hastalık) kontrolü, alkol ve madde
kullanımının azaltılması, sigarayı bırakma, kilo kaybı ve kontrolü ve stres
yönetimi ile ilgili programlardır.
Evde kaza kontrol hizmetleri: yüksek riskli ev ortamlarının taranması ve
sakatlığı önlemek için (düşme ve kırıkları önleme de dahil) ev ortamında
eğitim programlarının sağlanmasıdır.
İlaç yönetimi: ilaçları ile ilgili yönetime ihtiyaç duyduğu düşünülen yaşlı
erişkinler için ilaçların kayıtlı bir hemşire tarafından gözetimidir.
Medicare faydaları ile ilgili bilgilendirici programlar: Medicare
kapsamında koruyucu sağlık hizmetlerinin mevcudiyeti, faydaları ve
uygun kullanımına dair eğitim programlarıdır.
Huzur evi: yaşlılar için çok çeşitli faaliyetler ve programlar (örneğin,
sanat ve el sanatları, sosyal katılım ve sponsorlu etkinlikler ve egzersiz)
sağlayan cazip merkezlerdir.
Yetişkin gündüz bakımı: yaşlı yetişkinlerin bakımı için gereken zamanı
ayırmak birçok aile bakım sağlayıcısının kendi mesleki veya kişisel
hayatından fedakarlık yapmasını gerektirmektedir. Bazı noktalarda,
sadece biraz yardıma ihtiyaç duyarlar. Yetişkin gündüz bakım programları
bağımlı yetişkin aile fertlerinin bakımına destek sağlar.

Sonuçlara yönelik baskılar yoğunlaşmıştır ve kuruluşlardan belirlenen amaçlara
ulaştıklarını göstermeleri daha fazla istenir olmuştur. Örneğin, ABD Hükümet
Performansı Sonuçları Yasası (Yönetim ve Bütçe Ofisi, 1993), federal yönetim
tarafından finanse edilen kuruluşların program sonuç amaçlarını belirlemesini ve
bu amaçlara ulaşmadaki ilerlemeyi halka rapor etmesini gerektirmektedir. Toplum
sağlığı kuruluşlarından, sağlığı geliştirme programlarının başarıları dahil olmak üzere
sonuçlarını göstermeleri ve bu sonuçları yıllık bütçe döngüleri esnasında rapor etmeleri
istenmektedir. Sonuçları ölçmek için mali hesap verebilirlik gereksinimlerinden bu
denli baskı gelirken; sonuçları değerlendirmenin başlıca nedeni, programların nasıl
performans gösterdiğini öğrenmek ve sağlık misyonuna ulaşmak için bunları etkili
şekilde yönetmektedir.
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KAYNAKLAR VE ARAÇLAR
Toplum sağlığı geliştirme programlarının planlanmasında, uygulanmasında ve
değerlendirilmesinde sağlığı geliştirme uzmanlarına yardımcı olacak çeşitli
benzersiz kaynaklar bulunmaktadır. Bu kısımda listelenen kuruluşların çoğu; sağlık
birimlerinde ve toplum kuruluşlarında çalışırken sağlığı geliştirme uzmanlarının ele
almaları istenen çeşitli meseleler için gereken araç, teknik destek ve diğer kaynakları
sağlamaktadır.
Ulusal İlçe ve Şehir Sağlık Görevlileri Derneği
Ulusal İlçe ve Şehir Sağlık Görevlileri Derneği (NACCHO) yaklaşık 3000 yerel
sağlık birimini temsil etmektedir. NACCHO, güçlü bir ulusal politika çağrısında
bulunarak, faydalı kaynak ve programlar geliştirerek, sağlıkta hakkaniyeti teşvik
ederek ve etkili yerel halk sağlığı uygulamasını ve sağlık sisteminin performansını
destekleyerek yerel sağlık çabalarına arka çıkmaktadır. NACCHO, dört kilit alanda
destek sağlamaktadır: (1) Toplum sağlığı programı, yerel sağlık birimlerine toplum
içinde sağlığı geliştirme ve hastalık önleme girişimlerini yürütmesine yardımcı
olmaktadır. (2) Çevresel sağlık programı, insanların sağlığı ve çevreleri arasındaki
ilişkiyi ele alan güvenli çevreler oluşturarak insan sağlığını geliştirmeye yardımcı
olmaktadır. (3) Halk sağlığı altyapısı ve sistemleri programı, yerel sağlık birimlerinin
temel idari fonksiyonlarını ve EPHSleri yerine getirmesine yardımcı olmaktadır.
(4) Halk sağlığı hazırlık programı, acil durumlara müdahalede hazırlıklı olmaları
için yerel sağlık birimlerini güçlendirmektedir. NACCHO’nun hizmetlerinin bir
parçası olarak halk sağlığıyla ilişkili bir Web araç kutusu oluşturulmuştur. Bu araç
kutusu, sağlığı geliştirme dahil olmak üzere halk sağlığı hedeflerini teşvik etmek ve
geliştirmek için halkın kullanımına açık ücretsiz bir hizmettir (http://www.naccho.
org/toolbox).
Toplum Sağlığını İyileştirme Derneği
Toplum
Sağlığını
İyileştirme
Derneği
(http://www.communityhlth.org/
communityhlth/join.html) 2002’de, üç ulusal toplum sağlığı girişimi olan Toplum
Bakım Ağı Demonstrasyon Programı, ACT Ulusal Sonuçlar Ağı ve Sağlıklı
Şehirler ve Toplumlar için Koalisyonunun halefi olarak gelişmiştir. Bu üç girişimin
misyonları birbiriyle uyumlu olup 1990ların ortalarından bu yana toplum sağlığına
destekleyici katkılarda bulunmuştur. Her kuruluş, kendi bireysel hibe döngüsünün
sonuna yaklaşmıştır ve girişimleri birleştirmeyi, örgütsel çabaları sürdürmek için bir
yol olarak görmüşlerdir; bunlar arasında:
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•

Erişilebilirliği sağlayan ve yerel ihtiyaçlara karşı duyarlı olan sağlık hizmeti
sunumu ve koruyucu sağlık sistemleri oluşturma

•

Tanımlanmış toplum sağlığı amaçlarına yönelik ilerlemeyi planlama ve ölçme

•

Toplum sağlığı ve sosyal iyilik hali karşısındaki sistemik zorlukların çözümünde
geniş toplum katılımı çabalarını uygulama yer almaktadır.

Dernek, bu girişimlerin temel öğretilerini benimsemiştir ve halihazırda ağ ve
sürekli eğitim merkezi olarak hizmet veren birleşik bir meslek derneği oluşturmak
için, etkili toplum sağlığı uygulamasına yönelik ilave taahhütler ile bu öğretileri
kaynaştırmıştır. Dernek, Sağlık Araştırma ve Eğitim Tröstünün bir programıdır.
Bu kuruluş, sağlık kuruluşlarında ve toplum ortamlarında sağlığı geliştirme
uygulamalarına odaklı mesleki konferanslar ve yayınlar sağlamaktadır.
Toplum Araç Kutusu
Toplum Araç Kutusu (CTB) sağlıklı toplumlar oluşturmak için gerekli becerilerle
ilgili dünyanın en büyük ücretsiz çevrimiçi bilgi kaynağıdır (http://ctb.ku.edu/
en). CTB; kilit görevler, örnekler ve toplum sağlığını geliştiren on altı temel halk
sağlığı yetkinliğini geliştirme ve yerine getirmeye yönelik destekle birlikte, belirli
toplum oluşturma becerilerine dair 7000 sayfadan fazla adım adım pratik rehberlik
sağlamaktadır. CTB’nin oluşturulması 1994’ten bu yana devam etmektedir. Kansas
Üniversitesi, Toplum Sağlığı ve Gelişimi Çalışma Grubu içinde CTB ekibine ev
sahipliği yapmaktadır. CTB ekibinin ulusal ve uluslararası ortakları daha sağlıklı
ve eşit toplumlar oluşturmak için toplum kullanıcılarının neyi bilmesi gerektiğini
belirlemiştir.
Bölge Sağlık Eğitim Merkezleri
Bölge Sağlık Eğitim Merkezlerinin (AHEC’ler) misyonu; tıbbi açıdan dezavantajlı
toplumlarda sağlık hizmeti işgücünün sağlanmasını, sunulmasını, çeşitliliğini ve
kalitesini iyileştirmektir (http://bhpr.hrsa.gov/ahec). AHEClerin uzun süreli eğitim
stratejisi; eyalet düzeyinde ve yerel düzeyde işgücü ihtiyaçlarına yanıt veren
programlardaki ve sahalardaki sağlık hizmet sağlayıcılarını eğitmek için akademik
ve toplum ortaklıkları kurmaktır. K-12 öğrencilerinin ilgisini sağlık kariyerine
çekecek ve onları bu kariyerlerde istihdam edecek programlar vurgulanmaktadır.
AHECler üniversite sağlık bilim merkezlerinin kaynaklarının yerel planlama, eğitim
ve klinik kaynaklarla bağlantısını kurmaktadır. Sağlıkla ilişkili kurumlardan oluşan
bu ağ; öğrencilere, fakülteye ve yerel uygulayıcılara çok disiplinli eğitim hizmetleri
sunmaktadır. Nihai olarak bu çalışma, tıbbi açıdan dezavantajlı bölgelerdeki sağlık
çalışanlarının sayısını arttırarak sağlık hizmetine erişimi ve hizmetin sunulmasını
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iyileştirebilir.
Bölge Sağlık Eğitim Merkezleri, toplumun işbirliğini ve eşitsizliklerin ortadan
kaldırılmasını vurgulayarak sağlığı geliştirme programlarının planlanmasında,
uygulanmasında ve değerlendirilmesinde yoğun olarak çalışmaktadır.
Elli üç AHEC programı ve 221 bağlantılı AHEC, kırk beş eyalet ile Columbia
Bölgesinde faaliyet göstermektedir. Kansas, Michigan, Kuzey ve Güney Dakota,
ve Puerto Rico Uluslar Topluluğunun federal olarak finanse edilen AHECleri veya
AHEC programları yoktur. AHEC’ler kar amacı gütmeyen 501(c)(3) kuruluşlar,
toplum kolejleri, hastaneler ve sağlık merkezlerini içermektedir
Kırsal Sağlık Politikası Ofisi
Kırsal Sağlık Politikası Ofisi (ORHP) Amerika’nın kırsalında daha iyi sağlık hizmeti
verilmesini teşvik etmektedir (http://ruralhealth.hrsa.gov). Ofis, Kongre tarafından
1987’de kurulmuştur ve ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığının (DHHS) bir
parçası olan Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri İdaresinde (HRSA) yer almaktadır.
Kongre; bu ofise, kırsal hastaneleri ve sağlık hizmetini etkileyen hususlarda DHSS’yi
bilgilendirme ve danışmanlık sağlama, kırsal sağlık hizmeti ile ilgili DHHS içindeki
faaliyetleri koordine etme ve ulusal bilgi yönetim merkezi olma görevlerini vermiştir.
Ofis, Amerika’nın kırsalında sağlığı geliştirmenin öncüsüdür. Federal düzeyde, eyalet
düzeyinde ve yerel idare düzeyinde ve özel sektör dernekleri, vakıflar, sağlık hizmeti
sağlayıcıları ve toplum liderleri ile birlikte kırsal sağlık sorunlarına çözüm bulmak ve
sağlığı geliştirmek için çalışmaktadır. ORHP özellikle aşağıdakileri sağlamaktadır:
•

Kırsal sağlık politikasını şekillendirmeye yardımcı olma

•

Eyalet ofisleri ile kırsal sağlık konusunda çalışma

•

Kırsal sağlık araştırmasını teşvik etme

•

Yenilikçi kırsal sağlık programlarını finanse etme

•

Kırsal Sağlık ve Beşeri Hizmetler Ulusal Danışma Komitesine destek sağlama

•

Kırsal hastanelerin, kliniklerin ve diğer kırsal sağlık hizmeti sağlayıcılarının
sesi olma

•

Ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde ve yerel sağlık kuruluşları ile irtibat sağlama

•

Kırsalda azınlık nüfusu ile çalışma

•

Ulusal Kırsal Sağlık Bilgi Yönetim Merkezlerine sponsor olma

•

ORHP’nin program değerlendirmesini yapma
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Ulusal Halk Sağlığı Performans Standartları Programı
Ulusal Halk Sağlığı Performans Standartları Programı (NPHPS), ulusal halk sağlığı
kuruluşları tarafından ulusal performans standartlarını belirlemek için işbirliği
amacıyla oluşturulan bir ortaklık girişimidir (http://www.cdc.gov/od/ ocphp/nphpsp).
Standartlar, eyalet ve yerel sağlık sistemleri ve yerel yönetim kurulları (belirli alanda
halk sağlığına katkıda bulunan tüm kuruluşlar) için optimum performans düzeyini
belirlemektedir. NPHPSP, halk sağlığı sisteminin kapasitesini ve performansını
değerlendirmek için bir çerçeve sağlamaktadır ve EPHS’leri sunmak için güçlü ve
etkili halk sağlığı sistemlerinin mevcudiyetini sağlamaya çalışmaktadır. Standartlar,
eyalet düzeyindeki ve yerel sağlık birimlerinin sağlığı geliştirme programlarını
planlaması, uygulaması ve değerlendirmesi için bir dayanak sağlamaktadır.
Programın dört amacı şu şekildedir (1) halk sağlığı sistemleri için performans
standartları sağlama ve bunların yaygın kullanımını teşvik etme; (2) Halk sağlığı
hazırlığına daha güçlü bir temel sağlamak için ulusal düzeyde, eyalet düzeyinde ve
yerel ortaklıkların katılımının arttırılması; (3) halk sağlığı sistemlerinin kalitesinin
sürekli iyileştirilmesini teşvik etme ve (4) halk sağlığı uygulamasının iyileştirilmesi
için bilimsel temeli güçlendirme. CDC, programa sponsorluk sağlamaktadır.
Halk Sağlığı Vakfı
Halk Sağlığı Vakfı (PHF), kendini araştırma, eğitim ve teknik destek aracılığıyla
sağlıklı toplumlar oluşturmaya adamıştır (http://www.phf.org). PHF; yeni bilgiler
ortaya çıkaran ve halk sağlığı kurumları ile diğer toplum sağlığı kuruluşlarının
performansı yönetmek ve iyileştirmek, verileri anlamak ve kullanmak ve halk sağlığı
işgücünün yetkinliklerini güçlendirmek için bilgiye erişimini ve bunu daha etkili
kullanmasına yardımcı olan ulusal kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Vakıf, çeşitli
nüfuslar ve ortamlar için yenilikçi sağlığı geliştirme programlarının oluşturulması
için bir kaynak ve destektir. Aynı zamanda sağlık çalışanları için; kullanıcıların,
birçoğu Internet üzerinden sağlanan güncel yerel, bölgesel ve ulusal eğitim fırsatlarını
bulmasını sağlayan web tabanlı öğrenme kaynağı olan TRAIN’i de yaratmıştır
(https:// www.train.org/DesktopShell.aspx).
ABD Çevre Koruma Ajansı
Çevre Koruma Ajansının (EPA) misyonu, insan sağlığını ve çevreyi korumaktır
(http://www.epa.gov). EPA, çevre bilimi araştırmalarında ve eğitimde, çevresel
risk değerlendirmesinde ulusal liderlik sağlamakta, Kongrenin onayladığı çevre
kanunlarıyla alakalı yönetmelikler geliştirerek yürürlüğe koymakta ve çeşitli çevresel
programlar için ulusal standartlar belirlemekten sorumludur. EPA, eyalet ve kabile
idarelerine; izinlerin verilmesi, uyumun izlenmesi ve yönetmeliklerin yürürlüğe
konması sorumluluklarını vermektedir. Ulusal standartların, düzenlenmiş bir kuruluş
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tarafından karşılanmaması halinde EPA, yaptırım uygulayabilir ve suçlu kuruluşun
istenen çevresel kaliteye ulaşması için başka adımlar atabilir.
EPA; eyalet idarelerine, kar amacı gütmeyen ve akademik kurumlara, ulusal çevre
meseleleri ile ilgili kararlara yönelik bilimsel temeli iyileştirmek için gerekli yüksek
kalitede araştırmayı desteklemek ve EPA’nın misyon ve amaçlarına ulaşmasına
yardım etmek için hibe finansmanı sağlamaktadır.
EPA, çevre sağlığı geliştirme programını planlarken, uygularken ve
değerlendirirken danışılacak ilk kaynaklardan biridir. Finansmanın, kaynakların
(örneğin mesleki konferanslar ve materyaller), güncel araştırmanın, yasal
güncellemeler ile yönetmeliklerin kaynağıdır. EPA ve ortakları (yerel, eyalet
düzeyinde ve federal kurumlar, laboratuarlar ve araştırma enstitüleri) toplum
düzeyinde çevre kirliliği ve insan sağlığı riskini değerlendirmek; ekosistemlerdeki
kimyasalların toksisitesini belirleyip anlamak ve risk değerlendirmede bilim ve
teknolojiyi iyileştirerek mevcut ve yeni ortaya çıkan çevre sağlığı meselelerin
yönetmek için çalışmaktadır. Ajans; 10000’den fazla endüstri, işletme, kar amacı
gütmeyen kuruluş, eyalet ve yerel yönetimler ile kırkın üstünde gönüllü kirlilik
önleme programı ve su ve enerjiyi koruma, sera gazı ve toksik emisyonları azaltma,
katı atıkları yeniden kullanma ve iç mekanlardaki hava kirliliğini kontrol altına alma
gibi enerji koruma çabaları üzerinde çalışmaktadır.
Halk Sağlığı Eğitim Merkezleri
Halk Sağlığı Eğitim Merkezleri (PHTCler); akredite olmuş halk sağlığı okulları, ilgili
akademik enstitüler ile halk sağlığı kurumları ve kuruluşları arasındaki ortaklıklardır.
Bu merkezler; şimdiki ve geleceğin halk sağlığı çalışanlarının teknik, bilimsel, idari
ve liderlik yetkinliğini güçlendirerek ulusun halk sağlığı sistemini iyileştirmek için
tasarlanmıştır. PHTC’ler; kaynakların (örneğin mesleki konferanslar ve materyaller),
güncel araştırmanın, yasal güncellemeler ile yönetmeliklerin kaynağıdır. Tıp
Enstitüsü’nün Halkı Kim Sağlıklı Tutacak? 21. Yüzyılda Halk Sağlığı Çalışanlarını
Eğitme (Tıp Enstitüsü, 2003) raporundaki tavsiyeler temelinde, PHTCler, halk
sağlığı işgücünün öğrenme ihtiyaçlarını değerlendirerek bu ihtiyaçları karşılamak
için eğitim sağlamaktadır. Bu eğitim, Sağlıklı Halk 2020’nin sağlık hedeflerine
ulaşma ile birlikte halk sağlığı altyapısını iyileştirmeye de temel teşkil etmektedir. Şu
anda kırk beş eyalet, Columbia Bölgesi ve ABD ile Birleşik Pasifik Adaları, PHTC
faaliyeti kapsamındadır. Halk sağlığı işgücünün genel eğitim ihtiyaçlarını karşılamak
için PHTClerin eğitimi ve eğitim araçlarının yaklaşık yüzde altmışı uzaktan eğitim
yoluyla sunulmaktadır.
Halk Sağlığı Hazırlık Merkezleri
CDC, 2000’de akademik uzmanlıkla, eyalet düzeyindeki ve yerel sağlık kurumu
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ihtiyaçları arasında bağlantı kurarak acil durumda ve terör durumunda hazırlığı
güçlendirmek için Halk Sağlığı Hazırlık Merkezlerini (CPHP) kurmuştur (http://
emergency.cdc.gov/cotper/cphp). Merkezler; finansman, kaynak (örneğin mesleki
konferanslar ve materyaller), güncel araştırma, yasal güncellemeler ile yönetmelikler
sunmaktadır. Bunlar; toplum kolejleri, dört yıllık kolejler ve üniversiteleri bir araya
getirerek, ortak odak noktası olan halk sağlığı hazırlığını sağlamak için ulusal bir
eğitim ve öğretim kaynakları ağını oluşturmuştur. Bu enstitülerden yirmi yedisi
akredite halk sağlığı okullarıdır.
CPHP’nin amaçları şu şekildedir:
•

Yaşam boyu öğrenme programları yoluyla halk sağlığı işgücünü güçlendirme

•

Terörizme yönelik yerel düzeydeki ve eyalet düzeyindeki hazırlığı ve acil halk
sağlığı müdahale kapasitesini kuvvetlendirme

•

Terörizm için ulusal hazırlığı ve acil müdahaleyi desteklemek amacıyla
bir akademik ağ geliştirme ve kaynakları eyalet ve yerel yargı yetkilileri ile
paylaşma

Çocukların Güvenlik Ağı
HRSA Anne ve Çocuk Sağlığı Bürosu tarafından finanse edilen Çocukların
Güvenlik Ağı (CSN), eyalet düzeyinde anne ve çocuk sağlığı programlarında
(MVH) sakatlıkları önlemek için personeli ve örgütsel kapasiteyi güçlendirerek
çocuklar ve ergenler arasında sakatlıkları ve şiddeti önlemeyi amaçlamaktadır
(http://www.childrenssafetynetwork.org). CSN; finansmanın, kaynakların (örneğin
mesleki konferanslar ve materyaller), güncel araştırmanın, yasal güncellemelerin ve
yönetmeliklerin kaynağıdır. CSN aynı zamanda çocuk ve ergen sağlığı ve güvenliğini
geliştirmeden sorumlu ulusal kuruluşlar ve federal kurumlarla birlikte çalışmaktadır.
CSN kapasite geliştirmesi aşağıdakileri içermektedir
•

Yaralanma ve şiddetle ilişkili MCH performans ölçütlerini güçlendirmek için
faaliyetler uygulama

•

Yaralanmaları önlemeyi MCH faaliyetlerine entegre etme

•

MCH programları ile sakatlık önleme programları arasında ortaklıklar kurma

•

Çok çeşitli ortamlarda, sakatlıkları önlemek için kanıtlanmış stratejileri
uygulama-bunlara motorlu araçlar, şiddet, rekreasyon faaliyetleri ve evlerde,
okullarda ve işyerlerindeki sakatlıklar- dahildir.

•

Etkili sakatlık önleme programının temel bileşenlerini geliştirme: veri,
müdahaleler, altyapı, teknik destek ve eğitim ve halk politikası. Bu bileşenlerle
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ilgili bilgiler, Eyalet ve Bölgesel Sakatlık Önleme Yöneticileri Derneğinin web
sitesinden bulunabilir (http://www.stipda.org).
•

Yaralanma önleme çalışanlarının eğitimi ve öğretimi.

•

Eyalet düzeyinde ve ulusal politika yapıcılar arasında sakatlıkları önlemenin
değerinin daha fazla tanınması.

•

Telefon, posta ve e-posta ve saha ziyaretleri ile teknik destek sağlama. Her halk
sağlığı bölgesine, ilgili bölgelerdeki eyaletlerin sakatlıkla ilgili belli önleme
ihtiyaçlarına odaklanan bir CSN eyalet sosyal paylaşma uzmanı atanmaktadır.

United Way
Amerika Birleşik Devletlerinde 1300’den fazla United Way, fon yaratma desteğine
yönelik çabalarını birleştiren yerel kar amacı gütmeyen kuruluşların koalisyonu
aracılığıyla çalışmaktadır (http://www.liveunited.org). United Way’in odak noktası,
acil toplum sorunlarını belirleme ve çözme, okullarla, devlet kurumlarıyla, işletmelerle,
örgütlenmiş işgücüyle, mali kurumlarla, toplum geliştirme işyerleriyle, gönüllü ve
komşu derneklerle, inanç toplumu ve diğerleriyle ortaklıklar aracılığıyla toplumlarda
değişimler yaratmaktır. United Way ofislerinin ele aldığı meseleler, hizmet verilen
toplumların çeşitliliğine saygı gösterilerek yerel olarak belirlenmektedir. United Way
kuruluşları, birçok yoldan para toplamaktadır – bunların en belirgini, çalışanların
United Way için bordrolarından otomatik olarak kesinti yetkisi verebildiği işyerleridir.
Örnek 15.5, Pennsylvania’nın Başkent Bölgesindeki United Way’in, toplum sağlığı
kuruluşlarının toplum üyelerinin sağlığını geliştirmesine yardımcı olmak için
sunduğu hizmetleri göstermektedir.

ZORLUKLAR
Toplumlarda sağlığı geliştirme, toplumun etkili katılımına bağlıdır. Toplum üyelerini
ve kuruluşlarını, toplum sağlığı geliştirme çalışmasına dahil etmek bir sürü zorluk
taşımaktadır. Toplum düzeyindeki katılımdan az sayıda doğrudan fayda sağlamış
olan toplum sağlığı kuruluşları ve yerel sağlık birimleri arasında genelde güven veya
saygı eksikliği vardır. Bilginin, örgün eğitimin, gelirin ve gücün toplumlarda eşitsiz
dağılımı; ekonomik sınıfın, ırkın veya etnik kökenin ve toplumsal cinsiyetin altta
yatan sosyal eşitsizliklerini yansıtmaktadır.
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ÖRNEK 15.5

Başkent Bölgesindeki United Way tarafından Toplum Sağlığı
Kuruluşları için Sunulan Hizmetler
Başkent Bölgesindeki United Way (UWCR) Pennsylvania’daki Dauphin,
Cumberland ve Perry ilçelerindeki kar amacı gütmeyen kuruluşlara çeşitli hizmetler
ve mali destek sunmaktadır. Bu hizmetler, kar amacı gütmeyen kuruluşlarına,
programlarının ve hizmetlerinin etkinliğini ve etkililiğini iyileştirmelerine yardımcı
olmaktadır.
•

United Way finansmanı. UWCR, yıllık fon yaratma kampanyası ve hibe
programları ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara mali destek sağlamasıyla
tanınmaktadır. Finansmanı, kritik ihtiyaçları ele alan ve toplum üyelerinin
hayatında ölçülebilir farklar gösteren yerel program ve hizmetlere
yönlendirmektedir. Şu anda UWCR, kar amacı gütmeyen kuruluşlara üç
finansman akışı sağlamaktadır: yıllık ödenekler, girişim planlama hibeleri ve
toplum etkisi girişimi hibeleridir. Girişim planlama hibeleri ile toplum etkisi
girişim hibeleri, Başkent Bölgesinde hizmet vermekte olan her türlü kar amacı
gütmeyen kuruluşa açıktır. Yıllık tahsisler yalnızca daha önce seçilmiş ve
onaylanmış programlara açıktır.

•

Eğitim ve teknik destek. UWCR; eğitim, sonuç ölçümü, gönüllülerin ve yeni
kurul üyelerinin istihdamı, ekipman ve sarf malzemesini kapsayan ayni katkılar
ve yeni ortaya çıkan ihtiyaçları ele almak için toplum gruplarının oluşturulması
ile kar amacı gütmeyen kuruluşlara destek vermektedir.

•

Toplum ihtiyaçları üzerine araştırma. UWCR Başkent Bölgesinin değişen
sağlık ve beşeri hizmet ihtiyaçları ile ilgili sürekli olarak araştırma ve
değerlendirme yapmaktadır – örneğin, toplum ihtiyaçları ve varlıkları çalışması
yapmaktadır. Bu araştırma United Way kaynaklarının toplumun en acil
ihtiyaçlarına yönlendirilmesi ve bu konulara ilişkin farkındalığın arttırılmasında
UWCR programına yardım etmektedir.

•

Gönüllü Merkezi. Gönüllü Merkezi, kar amacı gütmeyen kuruluşlara birçok
hizmet sunan bir UWCR programıdır. Merkez, Başkent Bölgesinde gönüllülük
faaliyetleri için hizmet noktası olmakla beraber gönüllülük için savunuculuk
yapmaktadır. Ayrıca merkez gönüllülerin tanınmasını desteklemekte ayni
bağışlara erişimi koordine etmektedir.

Kaynak: Başkent Bölgesindeki United Way’den uyarlanmıştır, 2009.
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Bunlar da karşılığında, toplum üyelerinin kararlar üzerinde etkileri olup
olmayacağını hissetmelerini ve toplum tabanlı faaliyetlere girmeyi ve katılmayı
isteyip istemediklerini etkilemektedir. Toplum kuruluşlarının perspektifleri,
öncelikleri, varsayımları, değerleri, inançları ve dillerindeki farklılıklar, sürece
katılımı zorlaştırarak çatışma ihtimalini beraberinde getirebilir. Sonuç olarak, toplum
grupları arasındaki kaynak rekabeti veya çıkar çatışmasına yol açan konular (Israel,
Schultz, Parker, & Becker, 1998) yüzünden toplum kuruluşlarının “gerçek” toplumu
ne ölçüde temsil ettiği ve yansıttığı üzerinde zorluklar doğabilir. Nihayetinde katılım,
toplum üyelerinin katılımın faydalarının maliyetlerden daha fazla olduğuna inanıp
inanmamasından etkilenmektedir. Toplum katılımının zorluklarının üstesinden
gelmek; başarılı bir toplum değerlendirmesi ve toplumun kendi kendini güçlendirmesi
ile detayları bu kısımda verilen toplum genel sonuçlarına dikkat çekilmesine bağlıdır.
İstenen değişimi sağlamak için toplumun katılım çabalarının, yalnızca bireysel
davranışlardan ziyade toplumdaki sosyal çevre ve sağlık belirleyicilerini de çok
katmanlı şekilde ele alması gerekmektedir.
Sürekli eylem planlaması; yaygın davranış değişikliğini etkileyen veya zorlayan
belirli toplum ve sistem değişimlerini belirleyerek toplum sağlığı iyileştirmelerini
daha muhtemel kılmaktadır (Roussos & Fawcett, 2000). Sağlık davranışları,
kültürden etkilenmektedir. Katılım çabalarının kültürel ve dilsel olarak uygunluğunu
sağlamak için bu çabaların hizmet verilen toplumun kültürünü anlama ve ona saygı
gösterme temelinde geliştirilmesi gerekmektedir.
Güçlendirme duygusu, topluma dışarıdan empoze edilmese de eyleme geçme,
etkileme ve kritik meseleler ile ilgili karar verme becerisini oluşturmak başarılı katılım
çabaları için çok önemlidir. Koalisyonlar ve ortaklıklar yeteri kadar desteklendiğinde,
sağlık meselelerinde karar verme ve eyleme geçmede toplum varlıklarını mobilize
etmek için faydalı araçlar olabilir.
Toplum mobilizasyonu ve öz belirleme, sıklıkla desteklenmeye ihtiyaç
duymaktadır. Bireyler ve kuruluşlar; toplum sağlığı meselelerinde karar verme ve
eyleme geçmede kontrolü ele geçirmeden, etki yaratmadan ve ortak olamadan önce,
güçlerini kullanmak için sıklıkla ek bilgi, liderlik becerileri ve kaynakları oluşturmak
için eğitime ihtiyaç duymaktadır.
Sağlık çalışanları ve toplum liderleri, katılım için uygun teşvikleri oluşturmak
için sağlık meseleleri ile bağlantılı maliyet algısını kullanabilir. Bu tür girişimler;
toplum bilincini geliştirmeyi, konuyla ilgili meseleleri seçmeyi ve katılımın örgütsel
iklimi ile sürecini, toplum üyelerinin süreçte sesinin duyurma hakkını desteklemeyi
ve açık hale getirmeyi içerebilir. Sosyal bilimler literatürü ve bu kısımda tartışılan
ilkeler temelinde, Örnek 15.6, toplum katılım çabalarını olumlu etkileyebilecek bazı
belirli faktörleri özetlemekte ve Tablo 15.2, toplum katılımı önündeki bazı engelleri
göstererek bunların nasıl üstesinden gelineceğine dair bazı önerilerde bulunmaktadır.
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ÖRNEK 15.6

Toplum Katılım Çabalarının Başarısına Katkıda Bulunan
Faktörler
Çevre
•

Toplumda birlikte çalışma ve işbirliği geçmişi.

•

İşbirliği yapan grubun (ve gruptaki üye kurumlar) toplumda lider olarak
görülmektedir.

•

Siyasi ve sosyal iklimin olumlu olması.

Üyelik
•

Ortaklar karşılıklı saygı, anlayış ve güven içindedir.

•

Ortaklar toplumun uygun bir çapraz kesitini temsil eder

•

Katılım, ortakların kendi yararınaymış gibi görülür – katılımın faydaları maliyeti
karşılar.

•

Ortakların fedakarlık yapma kapasitesi vardır.

Süreç ve Yapı
•

Ortaklar, sahiplik hisseder – yani, hem süreçte hem de sonuçta payları vardır.

•

İşbirliği yapan grupta her kuruluş her düzeyde karar alma sürecine katılır.

•

İşbirliği yapan grup esnektir.

•

Roller ve kılavuzlar açıktır.

•

Ortaklar, değişen koşulların ortasında işbirliğini sürdürebilir.

İletişim
•

Açık ve sık bir etkileşim, bilgi ve tartışma mevcuttur.

•

İletişimin gayri resmi ve resmi kanalları mevcuttur.

Amaç
•

Amaçlar nettir ve herkese gerçekçi görünür.

•

Ortaklar arasında ortak bir vizyon vardır.

•

Amaç çabaya göre benzersizdir (yani en azından misyondan, amaçlardan veya
üye kuruluşun yaklaşımlarından kısmen farklıdır).

Kaynaklar
•

Çabanın yeterli finansmanı vardır.

•

Çabanın becerikli bir ileticisi vardır.
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TABLO 15.2 Toplum Katılımındaki Engeller ve Potansiyel Çözümleri
Sorun

Çözüm

Kuruluş, sürece dahil olmayla ilgili
temkinli.

Katılım için fırsatlar ve girişimlerle ilgili net olun.

Kuruluş, idari zorluklarla karşı
karşıya (örneğin, personel telefonları
cevaplayamıyor veya çalışma
saatleri düzensiz).

Kuruluşlarla iletişimde tutarlı ve sabırlı olun.

Kuruluşun, kapasite geliştirmeyle
ilgili yardıma ihtiyacı var.

Kuruluşun gücünü en üst seviyeye çıkarmasına ve
zorluklarla mücadele etmesine yardımcı olacak yollar
önerin.

Esnek olun; personel ne zaman ve nerede müsaitse
onlarla buluşun.

Sizin programınız veya kuruluşunuz için işe yaramış
etkili uygulamaları paylaşmayı önerin.
Etkili olmayan alanları göstermek için kuruluşun
süreçlerinin veya prosedürlerinin tek tek üstünden
geçme.
Kuruluş, bilgiye erişimde eksiklik
yaşıyor.

Kuruluşu, toplum ortaklığına ve ağ oluşturma
fırsatlarına davet etme.
Kuruluşun personelinin yeni ve farklı bilgi
kaynaklarına tanıştırılması.

Kuruluş, sizin kuruluşunuzun
kullandığından farkı şekilde
kelimeler kullanıyor ve dil engeli var.

Çeviri hizmetlerinin sağlanması.

Kuruluş, programlarını koruyor ve
diğer programları potansiyel olarak
para alan, gönüllü veya hali hazırda
sınırlı olan kapasiteden uzak
görüyor.

Yeni faaliyet veya ortaklığın, kuruluşun misyonunu
nasıl destekleyeceğini ve kaynaklarını toplumun
yararına nasıl kullanacağını tartışma.

Netleştirici sorular sorun ve terimleri dikkatle
belirleyin.

Kuruluşun, tam ortaklığın faydalarından ve
sorumluluğundan faydalanmasını sağlama.

KARİYER FIRSATLARI
Yerel sağlık birimleri ve toplum sağlığı kuruluşları; insanların toplum sağlığı
geliştirme programlamasında çalıştığı ve kariyer yaptığı yerlerdir. Devlet kurumları
ve toplum kuruluşlarının farklı personel kuralları vardır. Devlet memurluğu veya
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diğer personel işe alma kuralları; yerel, eyalet ve federal düzeyde devlet kurumlarını
belirlenen işe alma ilkelerine uymaları için bağlayıcıdır. Devlet memurluğu tarihsel
olarak boş pozisyonları doldurmak için iş sınıflamaları ve rekabetçi sınavları
kullanmaktadır. Devlet memurluğu veya diğer devlet personel sistemlerinin, açık
pozisyonları ilan etmek ve doldurmak için resmi prosedürleri vardır. İş ilanlarında;
unvan, maaş, görevler, nitelikler, gereklilikler, son tarih ve başvuru prosedürleri
tanımlamaktadır. İş ilanları için genel bir format yoktur. Her devlet personel sistemi,
kendi boş pozisyonlarının duyurusunu ve işe alma uygulamalarını bağımsız olarak
yürütmektedir. Genelde, iş ilanlarında “Nasıl Başvurulur” adlı yönlendirici bir kısım
vardır. Başvuru prosedürleri devlet kurumları arasında değişiklik gösterdiğinden
her iş ilanında sunulan yönlendirmeleri takip etmek esastır. Bunun yapılmaması
sonucunda başvuru reddedilebilir.
Toplum sağlığı kuruluşlarındaki işlerin başvuru süreçleri genelde daha az
zahmetlidir ve yalnızca özgeçmişin sunulmasını gerektirebilir. Toplum kuruluşlarının
çoğu, sağlığı geliştirme alanında becerisi olan kişileri işe almaktadır. Örnek 15.7’de,
genelde sağlığı geliştirme pozisyonlarını ilan eden toplum kuruluşlarının listesi
yer almaktadır. İşin unvanı, pozisyondaki görev ve sorumlulukları tam olarak
tanımlayamayabilir; bu sebeple iş tanımını dikkatlice okumak ve pozisyona amirlik
edecek kişi ve benzer işleri yapan kişilerle ve kurumun insan kaynakları görevlisiyle
konuşmak önemlidir. Bazı işler; elemanların ofiste, klinikte veya göz önünde
çalışmasını gerektirirken bazıları da insanları evlerinde veya işyerlerinde ziyaret
etmeyi gerektirmektedir. Topluluk karşısında konuşma, sağlık iletişim materyallerini
hazırlama, elektronik yazışmaları tutma ve küçük ve büyük gruplar halinde insanlarla
çalışma; toplum sağlığı geliştirme ortamlarında çalışmanın yaygın ve önemli bir
parçasıdır.
Yerel sağlık birimlerinde ve toplum sağlığı kuruluşlarındaki kariyerler zorludur.
İşin ödüllendirici olmasına rağmen toplum kuruluşları ve sağlık birimleri iyi kalifiye
personeli istihdam etmede ve görevde tutmada genellikle zorluk yaşamaktadır.
Coğrafi konumlar, bütçe sıkıntıları, düşük maaşlar, yoğun iş yükü ve zor görevler
de zorlukları yaratabilmektedir; ancak elemanların genelde kariyerlerinin erken
dönemlerinde programları geliştirme, uygulama ve bazen de yönetme fırsatları
olmaktadır. Yerel düzeyde çok iş vardır ve bu da mükemmel kariyer gelişim fırsatları
sunmaktadır. Personeli görevde tutmak ve geliştirmek için toplum kuruluşları
ve sağlık kurumlarındaki yöneticiler ve amirler; bilgilendirici, yönlendirici ve
destekleyici bir denetim sağlamaktadır. Esnek planlar, personel gelişim ve eğitim
etkinlikleri (örneğin, konferanslara, meslek derneklerine, eğitim etkinliklerine ve
çevrim içi öğrenmeye katılım) ve liderlik için fırsatlar sunmaktadır.
Kişinin istihdam fırsatları kazanmasına ve sağlık birimlerinde veya toplum
kuruluşlarında başarılı bir kariyer yapmasına yardım eden diğer faktörler arasında
kültürel yetkinliğe haiz olma, işverenin misyonu ve perspektifiyle uyumlu kişisel
değerlere ve ağ oluşturma becerilerine sahip olma yer almaktadır. Toplum sağlığı
geliştirmede çalışan bireyler çok çeşitli kültürel ve etnik artalandan gelen kişilerle
etkileşim kurmakta ve onlara hizmet vermektedir. Bu tür etkileşimler; farklı kültür
ve etnik kökenden insanların değerleri, güçlü yönleri ve farklılıkları ile ilgili bilgi,
beceri ve takdiri gerektirmektedir.
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ÖRNEK 15.7

Sağlığı Geliştirme İş İlanları Yayınlayan Toplum Sağlığı
Kuruluşları
•

Toplum sağlığı merkezleri

•

Kilise, sinagog veya cami gibi ibadet yerlerindeki inanç temelli kuruluşlar veya
gruplar (örneğin, Katolik Vakıfları, Yahudi Kadınlar Konseyi)

•

Toplum eylemi ve tüketici savunuculuk kuruluşları

•

Yerel barınma ve evsizler koalisyonları

•

Çocuklara ve ailelere odaklanan kuruluşlar (örneğin, Erkekler Kulübü, Kızlar
Kulübü)

•

Doğum defektleri ve gelişim bozukluklarını ele alan kuruluşlar (örneğin, March
of Dimes)

•

Yaşlı hizmetleri ve yaşlı savunuculuk grupları (örneğin, AARP bölümleri)

•

Akıl sağlığı, uyuşturucu ve alkol programları (örneğin, MADD)Sağlık ihtiyaçlarını
ve insanların haklarını koruyan kuruluşlar (örneğin, NAACP’ın yerel bölümleri
ve La Raza Konseyi)

•

Kadınların sağlık ihtiyaçlarını ele alan ve haklarını koruyan kuruluşlar (örneğin,
YWCA, Big Sister Derneği)

•

Gay ve lezbiyenlerin sağlık ihtiyaçlarını ele alan ve haklarını koruyan kuruluşlar
(örneğin, Eşcinsel Erkekler Sağlık Krizi, AIDS Hareketi)

•

Engelli hakları kuruluşları (örneğin, Akıl Hastaları Ulusal İttifakı)

•

Sağlık kuruluşları ve sağlık reformu savunuculuk kuruluşları

•

Belirli hastalıkları veya hastalık gruplarını ele alan kuruluşlar (örneğin, Amerikan
Kanser Derneği, Amerikan Kalp Derneği ve Amerikan Akciğer Derneği)

•

Temel bakım klinikleri

•

Hastaneler

•

Hastane ve sağlık kuruluşu birlikleri (örneğin, Amerikan Hastaneler Birliği,
Amerikan Sağlık Hizmetleri Birliği)

•

Meslek dernekleri (örneğin, pediyatristler, hemşireler, sağlık eğitimcileri, ebe
hemşireler derneği veya hekim asistanları)

•

Muhacir veya göçmen işçi hakları grupları (örneğin Göçmen Sağlık Ağı)

•

Bölgesel kırsal sağlık dernekleri

•

Tarımsal danışmanlık ofisleri

•

Ulusal kuruluşların yerel iştirakleri (AARP, NAACP veya YMCA gibi)
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Toplum kuruluşlarının elemanları genelde, hizmet verdikleri toplumların savunucuları
haline gelen toplum liderleri haline gelmektedir. Başkalarına hizmet verme arzusu
ve destek isteyen toplum üyelerine karşı empati duyma, sağlık programları ve bu
programlarda çalışanlar için destek sağlamaktadır. Benzer şekilde paydaşlarla ve fon
saylayıcıları ile ilişkilerin kurulmasına yardım eden ağ oluşturma becerileri, etkili
programlara ve başarılı çalışanlara katkıda bulunmaktadır. Bu üç özellik, sağlığı
geliştirme çalışanlarının tanınmasına, değer görmesine ve iş kapasitelerine göre
istihdam edilmesine katkıda bulunmaktadır.

ÖZET
Toplumlar, birçok sağlığı geliştirme programı için birer sahadır. Programlar güvenli
ve sağlıklı yaşam koşullarını sağlamak için toplum içindeki veya çevresindeki
bireylere, ailelere ve nüfuslara odaklanmaktadır. Yerel sağlık birimleri ve toplum
sağlığı kuruluşları, toplum sağlığı geliştirme programlarını planlamak, uygulamak
ve değerlendirmek için insanları istihdam etmektedir. Yerel sağlık birimleri ve
ortakları on temel halk sağlığı hizmetini (EPHS) yerine getirmektedir. Toplum sağlığı
kuruluşları çabalarını toplum içindeki benzersiz ihtiyaçlara ve hizmet boşluklarına
odaklamaktadır. Bu ortamlarda etkili sağlığı geliştirme programlarının anahtarı,
toplum katılımı ile toplum eylemlerinin güçlendirilmesidir. Toplum düzeyinde
sağlığı geliştirme kariyerleri oldukça zorludur; ancak sağlığı geliştirme çalışanı
olarak gelişmek için birçok fırsat sunmaktadır. Bu ilk iş fırsatlarından olabildiğince
yararlanmak için bilgilendirici, yapıcı ve destekleyici denetim sağlayan ve ile sürekli
eğitim fırsatları sunan kuruluşları araştırmak gerekir.

ALIŞTIRMA VE TARTIŞMA
1.

Yerel sağlık biriminizi ziyaret edin. Burada hangi sağlık meseleleri ele alınıyor
ve birim; vatandaşlar arasında bu sağlık meselelerini teşvik etmek için nasıl
çalışıyor?

2.

Kırsal toplumlar, kendi toplum üyelerine halk sağlığı hizmetleri için erişim
sunma konusunda genelde şehirdeki toplumlardan daha eksik kalmaktadır.
Kırsal toplumların halk sağlığı hizmetlerine erişim oluşturmasını ve sunmasını
sağlayacak üç stratejiyi belirtin.

3.

Koalisyon kurmak çok çalışmayı gerektiren, zaman ve enerji isteyen bir iştir.
Diğer insanlarla çalışmanın problemli olduğunu hissettiğiniz ve yalnız çalışmayı
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tercih ettiğiniz zamanlar olduysa belirtebilir misiniz? (örneğin, üyelerin işi
eşit şekilde paylaşmadığı bir sınıf ekip projesi). İnsanlarla çalışmak zor ise
sağlık koalisyonlarının kurulması ve desteklenmesinin neden önemli olduğunu
düşünüyorsunuz? Neden herkes kendi başının çaresine bakmıyor?
4.

Liseye gittiğiniz toplumda, aileniz ve arkadaşlarınız için teknolojinin sağlığı
geliştirmede kullanılma yollarını düşünün. Cep telefonunuzu bir teknoloji
platformu olarak kullanarak, toplumda ailenizin ve arkadaşlarınızın sağlığını
iyileştirecek yeni bir sağlığı geliştirme hizmeti oluşturun.

5.

Toplum üyelerinin sağlığını geliştirmek için çalışan yerel bir kuruluşu ziyaret
edin. Kuruluşun odak noktası nedir (örneğin, kanser, kalp hastalığı, alkolizm,
şiddet)? Kuruluşun programlarına kim katılmaktadır ve programlar nelerdir?
Kuruluş, programların etkili olup olmadığını nasıl bilebilir?

ANAHTAR TERİMLER
Devlet memurluğu
On temel halk sağlığı
hizmeti (EPHS)
Toplum katılımı

Toplum katılımı önündeki
engeller
Toplum sağlığı kuruluşları
Toplum yetkilendirme

United Way
Yerel sağlık birimleri
501(c)(3)
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SÖZLÜKÇE
501(c)(3). ABD vergi yasasında yer alan ve belirli türdeki kuruluşları federal gelir vergisinden
muaf tutan kısımdır. Kuruluşlar, Milli Gelirler İdaresine başvuruda bulunmaktadır ve Kısım 501(c)
(3)’te öngörülen nitelikleri taşımaları halinde vergi muafiyeti sağlanmaktadır. Kısım 501(c)(3)’deki
niteliklere haiz statüdeki kuruluşlar genellikle okullar, yüksekokul, üniversiteler, dini kuruluşlar ve
hayır kuruluşlarıdır (örneğin, toplum sağlığı kuruluşları). Sağlığı geliştirme programlarının çoğu
501(c)(3) kapsamındadır veya devlet kurumudur.
ACHA-Ulusal Yüksekokul Sağlık Değerlendirmesi. Amerikan Yüksekokul Sağlık Birliğinin
yükseköğretim veren dört yüz kurumda okuyan öğrenciler üzerinde yıllık bazda uyguladığı
değerlendirmedir. Öğrenciler şu alanlarda değerlendirilmektedir: sigara içme, gebelik kontrolü, akıl
sağlığı, ilişki zorlukları, cinsel davranışlar, egzersiz, koruyucu sağlık uygulamaları, uyuşturucu ve
alkol kullanımına ilişkin algılar ve akademik başarı ile sağlık arasındaki bağlantılar.
Adaptasyon/Uyarlama. Bir müdahalenin, uygulama aşamasında hizmet sunumunun gereklerine
uygun olarak değiştirilme derecesidir.
Ağ oluşturma. Sağlık sorunlarını veya endişelerini ele almak için ittifak kurulmasıdır; insanları,
kaynakları ve kuruluşları tanıma amaçlı kasıtlı eylemi içermektedir.
Aile ve toplum katılımı. Koordineli okul sağlığı programının bileşenlerinden biridir; aile ve toplum
üyelerinin okul çağındaki çocuklar ile ergenlerin sağlığının geliştirilmesi sürecine dâhil edilmesi ve
katılımlarının sağlanmasını kapsamaktadır.
Alkollü Araç Kullanımına Karşı olan Anneler (MADD). Candy Lightner tarafından kızı sarhoş
bir sürücü nedeniyle hayatını kaybedince kurulan bir savunuculuk grubudur. MADD, alkollü araç
kullanmanın tehlikelerine karşı kamuyu eğitmek amacıyla bir kampanya yürütmek için medyada
savunuculuğu kullanmaktadır. MADD’in medyada savunuculuğu, yasal içki içme yaşı ve sarhoş
sürücülerden kaynaklanan ölümlerin azaltılması ile ilgili kamu politikasında değişime yön veren
itici güç olarak tanınmaktadır.
Altyapı (işletim, çekirdek veya nakit) finansmanı. Kuruluşun herhangi bir program, faaliyet
veya hizmeti uygulamaya koymadan önce altyapısını işletmek için aldığı paradır. Söz konusu para,
yöneticinin maaşı, personel maaşları, kira, bakım hizmetleri, sekreterler ve muhasebe veya bordro
işlemleri için kullanılabilmektedir.
Amaç. Bir programın yönü ve niyetinin ifadesidir. Programın amaçları, sağlığı geliştirme
programında neyin önemli olduğunu netleştirmekte ve programın nihai sonuçlarını belirtmektedir.
Amaç, programın hedef nüfusunu kapsamakta ve genel olarak azaltmak, ortadan kaldırmak veya
arttırmak gibi eylem bildiren sözcükler içermektedir.
Araştırma anketleri. İhtiyaç değerlendirmesi için (örneğin algılar, davranışlar ve meseleler ile
ilgili bilgi) en sık kullanılan veri toplama yöntemidir. Anketler postayla, telefonla, yüz yüze ve
elektronik ortamda olmak üzere dört şekilde yapılmaktadır.
Araştırma ile Test Edilmiş Müdahale Programları (RTIPler). Kişilere, kurum ve kuruluşlara,
araştırma ile test edilmiş program ve uygulamaları yürütürken yardımcı olan ve kanıta dayalı sağlığı
geliştirme müdahalelerine dair arama yapılabilen bir veritabanıdır. RTIPler, ABD Sağlık ve Beşeri
Hizmetler Bakanlığı, Ulusal Sağlık Enstitüleri ve Ulusal Kanser Enstitüsü’nün bir hizmetidir.
Asansör konuşması. Genellikle on beş saniye civarında süren ve bir programın misyonu, amaçları,
ortamları ve sonuçları gibi özelliklerinin vurgulandığı kısa konuşmadır.
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Azınlık Sağlığı Ofisi. ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı (DHSS) tarafından 1986’da
kurulmuş olan bir kurumdur. Misyonu, sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldıracak sağlık politikalarının
ve programlarının geliştirilmesiyle, ırksal ve etnik azınlık nüfuslarının sağlığını iyileştirmek ve
korumaktır. Azınlık Sağlığı Ofisi, DHHS Bakanına ve Halk Sağlığı ve Bilim Ofisine; Amerikan
Kızılderilileri ile Alaska Yerlileri, Asyalı Amerikanlar, Siyahi/Afro Amerikanlar, Hispanikler/
Latinler, Hawaii Yerlileri ve diğer Pasifik Adalıları etkileyen sağlık programı faaliyetlerine ilişkin
tavsiyelerde bulunmaktadır.
Basit dil. Hedef kitlenin ilk okumada veya duymada anlayabileceği dildir. Sağlıkla ilgili bilgilerin
basit bir dille (veya sade bir dille) sunulması sağlık okuryazarlığının ayrılmaz bir parçasıdır.
Beden eğitimi. Koordineli okul sağlığı programının bileşenidir; fiziksel aktivitelere odaklıdır.
Belirli koruyucu müdahaleler. Ayırt edilebilir belirti ve semptomları bulunan ancak henüz belirli
bir sağlık sorununun tanı kriterlerini karşılamayan yüksek riskli bireylere odaklanan müdahalelerdir.
İndike koruyucu müdahaleye örnek olarak sigara bağımlılarına yönelik sigarayı bırakma programı
verilebilir.
Beslenme hizmetleri. Koordineli okul sağlığı programının bileşenidir; öğrencilerin kültürünü
yansıtan sağlıklı gıda hizmetlerinin sunulmasını ve beslenme taraması ile danışmanlık sağlanmasını
kapsamaktadır.
Biçimlendirici araştırma (veya tüketici araştırması). Hedef kitleye; onların kim olduğuna, onlar
için neyin önemli olduğuna, davranışlarını neyin etkilediğine ve amaçlanan davranışları edinmelerini
neyin sağlayabileceğine odaklanan araştırmadır. Ayrıca biçimlendirici araştırma ile hedef kitlenin
değişime hazırlık derecesi, programı etkileyebilecek sosyal veya kültürel faktörler, kitleye en iyi
hangi yoldan ulaşılabileceği, hedef kitlenin tercih ettiği iletişim kanalları ve hedef kitlenin öğrenme
tarzları, dili ve üslubu da belirlenebilmektedir.
Biçimlendirici değerlendirme. Program planlama ve geliştirme sürecine yardımcı olacak bilgi ve
materyallerin toplanmasıdır. Bu türden değerlendirme, program planlama sürecinde toplanmış olan
ihtiyaç değerlendirmesi verilerinin anlaşılması için kullanılabilmektedir.
Bilanço. Bir kuruluşun bakiyelerinin (ayrıca mali durum tablosu da denmektedir) özetidir;
varlıklar ve borçlar belirli bir tarihten itibaren (örneğin, bir mali yılın sonundan başlamak üzere)
listelenmektedir. Bilanço genellikle bir kuruluşun mali durumunun enstantane resmi olarak
tanımlanmaktadır.
Bireysel düzeyde belgelendirme ve lisanslama. Tanınmış bir mesleki belgelendirme kuruluşu
tarafından belirlenmiş olan kriterleri (örneğin, bir sınavı geçme, mesleki tecrübe kazanma, sürekli
eğitimi tamamlama veya tavsiye alma) karşılayan ve mesleki beceriler, kaliteli hizmet sunabilme ve
etik çalışma alanlarında yetkinlik gösteren kişilere verilen belgelerdir.
Bireysel ve davranışsal faktörler. Irk ve etnik kökene dayalı eşitsizliklerin nedenlerinden biridir.
Bu faktörlere örnek olarak sigara içme, emniyet kemeri takmama, hareketsiz bir yaşam tarzını
seçme ve kötü beslenme gibi yüksek riskli davranışlar verilebilir.
Birincil korunma. Sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce, sebebini önlemek veya insanlar dahil
olmadan gidişatını değiştirmek için eyleme geçme olarak tanımlanmaktadır.
Birincil veriler. Doğrudan sahada bireylerden edinilen verilerdir; bunlar belirli soruların yanıtlanması
için kullanılacak yeni bilgiler sağlamaktadır. Birincil veriler daha önceden var olmayan ve anketler,
görüşmeler, odak grupları veya doğrudan gözlemler ile toplanan yeni ve orijinal verilerdir.
Birlikte çalışma ve işbirliği anlaşmaları. Finanse edilen belirli faaliyetleri yürütme sürecinde
yer alan iki veya daha fazla kuruluş arasındaki sözleşmelerden farklı yasal araçlardır. Genellikle
kuruluşlar, normal şartlarda karşılanması mümkün olmayan bir sağlık ihtiyacını, güçleri ve
kaynaklarını birleştirerek karşılamaktadır.



SÖZLÜKÇE

423

Bütçe. Gelecekteki gelir ve giderlerin planlanmasında kullanılan mali belgedir. Kuruluşlar,
bütçeleme sürecini, planlanan gelir ve giderleri ile faaliyetlerini sürdürmelerinin mümkün olup
olmadığını tahmin etmede kullanmaktadır.
CDC değerlendirme çerçevesi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından uygulamaya
konan sağlığı geliştirme programlarına yönelik altı adımdan oluşan bir değerlendirme çerçevesidir.
Adımlar şunlardır: (1) paydaşların katılımının sağlanması, (2) sağlığı geliştirme programının
tanımlanması, (3) değerlendirme dizaynına odaklanılması, (4) inanılır kanıtların toplanması, (5)
sonuçların doğrulanması, (6) sonuçların ve çıkarılan derslerin kullanılmasının sağlanması.
Ciddi değişim bölgesi. Programın, ilk tasarlandığı hedef nüfustan başka bir hedef nüfusa uygun
hale getirilmesi amacıyla değiştirilmeye devam edilmesi halinde bütünlük ve etkililiğinden ödün
verilecek noktadır.
Cinsel yönelim. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Coğrafi bilgi sistemi (CBS). İhtiyaç analizi verilerinin analizi ve raporlanmasında kullanılan
bir tekniktir. CBS, bilgisayar yazılımı yoluyla konumla bağlantılı verileri toplamak, depolamak,
analiz etmek, yönetmek ve sunmak suretiyle kişilerin bu verileri; ilişki, örüntü veya eğilimlerin
anlaşılabildiği haritalar, raporlar ve şemalar şeklinde görmesini, anlamasını, sorgulamasını,
yorumlamasını ve görselleştirmesini sağlamaktadır. CBS, verileri hızlıca anlaşılabilen ve kolayca
paylaşılabilen bir şekilde sunarak soruların yanıtlanmasına ve sorunların çözülmesine yardımcı
olmaktadır.
Coğrafi konum. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Çalışan destek programları (ÇDPler). Çalışanlara işveren tarafından dışarıdan kuruluşlar
aracılığıyla ücretsiz olarak sağlanan ve kişisel sorunlara yönelik gizli değerlendirme, sevk ve kısa
süreli danışmanlık sağlanmasını mümkün kılan hizmetlerdir.
Çeşitlilik. Irk, etnik köken, toplumsal cinsiyet, cinsel tercih, sosyoekonomik durum, yaş, fiziksel
yetenekler, dini inançlar, siyasi inançlar, sağlık veya hastalık durumu veya diğer koşullar veya
ideolojiler bağlamındaki bireysel farklılıklardır. Çeşitlilik kavramı; kabul, saygı ve her bireyin eşsiz
olduğuna dair anlayışı da beraberinde getirmektedir.
Çevresel faktörler. Irka dayalı ve etnik eşitsizliklerin nedenlerinden biridir. Toksinlere, viral ve
mikrobiyal ajanlara maruziyet, kötü veya güvenli olmayan fiziksel veya sosyal ortam, besleyici gıda
ve egzersizlere erişimin yetersiz olması ve koruyucu davranışları desteklemeyen toplumsal normlar
örnek olarak verilebilir.
Danışma kurulları. Program desteği, rehberlik ve gözetim sağlamak için bir araya gelen kilit
paydaşlardan oluşan gruplardır. Bu gruplar birbirinden farklı olabilmektedir. Bazı danışma kurulları;
tüzükleri, düzenli toplantı programları, üye sorumlulukları ve bütçeleri bulunan resmi gruplardır.
Diğerleri ise düzenli aralıklarla toplanmayabilen; daha ziyade program personeli tarafından talep
edildiğinde tavsiye ve bilgi veren bireylerden oluşan dağınık bir ağ niteliğindeki gayrı resmi
gruplardır. Danışma kurulu üyeleri, ilgili ortam veya program ile yakından ilgilenen ve diğerleri ile
iyi bir iletişime sahip kişilerdir. Danışma kurulunda, farklı gruplar ve kuruluşların temsil edildiği
karma bir grubun bulunması önemlidir. Ayrıca bakınız İyilik Hali Komitesi.
Danışmanlık hizmetleri, psikolojik ve sosyal hizmetler. Davranışsal sağlığa odaklanan ve
koordineli okul sağlığı programının bileşenlerini oluşturan hizmetlerdir.
Davranış. Ölçülebilir bir sıklığı, yoğunluğu ve süresi bulunan ve bilinçli veya bilinçsiz olarak
yapılan aleni eylemlerdir.
Değerlendirme dizaynı. Değerlendirmenin amacına ulaşabilmesi ve sonuçlardan yararlanacak olan
kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılaması için dikkatli bir şekilde belirlenmesi gereken özelliklerdir.
Ayrıca değerlendirme dizaynında, oluşturulan soruların yanıtlanabilir ve yöntemlerin mantıklı
olmasına ve değerlendirmeyi yapan kişilerin rol ve sorumlulukları hakkında anlaşmaya varılmasına
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da dikkat edilmelidir. Değerlendirme, nitel yöntemler, nicel yöntemler veya bu ikisinin bir
kombinasyonu kullanılacak şekilde tasarlanabilir.
Değerlendirme etiği. Program katılımcılarının haklarının himayesi ve korunması ile ilgilenen etik
dalıdır.
Değerlendirme maliyetleri. Değerlendirme yapılmasından kaynaklanan ve değerlendirilen
programın karmaşıklığına ve kendi kaynakları ile uzmanlığına bağlı olarak ortaya çıkan maliyettir.
Değerlendirme raporu. Sağlık programı değerlendirmesinin sonucuna ilişkin rapordur. Bu raporda
tipik olarak bir kapak sayfası, özet, giriş, değerlendirme soruları, yöntemler ve sonuçlar ile bulgular
ve tavsiyeler yer almaktadır.
Değerlendirmede önemli noktalar. Değerlendirmeye ve önemli bulgularına ilişkin genel bilgiler
anlamına gelmektedir.
Değişim. Bireyler ve çevre bağlamında meydana gelen ve sağlığı geliştirme programlarının uyum
sağlaması gereken değişme, düzelme, dönüşme veya bir sağlık durumu, koşul veya aşamadan bir
diğerine geçme süreci veya bu sürecin sonucudur.
Değişimi yönetme. Program personeli ve katılımcılarının sağlık durumunu pekiştirmek, sağlığı
geliştirmeye kendini adamış kişilerden ağlar oluşturmak ve sağlığı geliştirme programlarının
sonuç ve etkilerini iyileştirmek amacıyla değişen ve dinamik çevrede insanların ve kaynakların
desteklenmesi ve katılımlarının sağlanması sürecidir.
Değişimin aşamaları modeli. Bakınız Transteorik Model.
Değişken. Belirli bir özelliğe ait ve ölçülebilir yapı taşıdır (göstergedir).
Delphi tekniği. Aslen uzmanların yüz yüze gelme zorunluluğu olmaksızın görüşlerini almanın bir
yolu olarak tasarlanmış önemli bir veri toplama yöntemidir. Teknik, günümüzde belirli bir sağlık
endişesi veya alanı ile ilgili bilgi ve uzmanlığa sahip paydaş grupları için kullanılmaktadır. Nitel veri
toplama araçları gruba uygulanarak gruptan ilk veriler elde edilmekte ve bu veriler, belirli bir hedef
kitlenin sağlık ihtiyaçlarının belirlenmesi amacına yönelik veri toplama sorularının kararlaştırılması
için kullanılmaktadır.
Devlet memurluğu. Bir ülkenin hükümetinde kamu yönetiminden sorumlu olan federal, eyalet
düzeyinde (veya il düzeyinde) ve yerel idarelerde istihdam edilme anlamına gelmektedir.
Disiplinler arası işbirliği yaklaşımı. Sağlık kuruluşlarında etkili hasta odaklı sağlığı geliştirme
programlarının unsurlarından biridir.
Doğrudan lobicilik. Kanun yapıcı veya onun personeli ile iletişim kurularak belirli bir mevzuata
ilişkin görüşün iletilmesidir.
Doğrusal değerlendirme modeli. Değerlendirmenin, sağlığı geliştirme programlarının son aşaması
olduğu ve ancak program tamamlandıktan sonra yapılacağı kavramını içeren modeldir.
Döngüsel değerlendirme modeli. Değerlendirmenin sağlığı geliştirme programının en başından
itibaren başladığı, planlama ve uygulama ile eş zamanlı gerçekleştirildiği ve böylece programın
iyileştirilmesi ve şekillenmesine yardımcı olacak bilgilerin ortaya çıktığı sürekli bir geribildirim
döngüsünün sağlandığı yönündeki fikirdir. Bilgiler, düşünme ve diyalog yoluyla karar alma
ve planlama sürecine katkıda bulunmakta, ardından eyleme geçilmektedir. Eylem ise yeni bir
geribildirim döngüsünü tetiklemektedir.
Dünya Sağlık Örgütü. Birleşmiş Milletler sistemi içinde sağlığın yönetimi ve koordinasyonundan
sorumlu otoritedir. Küresel sağlık meseleleri hakkında liderlik sağlama, sağlık araştırması gündemini
şekillendirme, norm ve standartlar belirleme, kanıta dayalı politika seçenekleri oluşturma, ülkelere
teknik destek sağlama ve sağlık eğilimlerini izleme ve değerlendirmeden sorumludur.
Editöre mektup. Vatandaşın gazete editörüne, kendi fikirlerini paylaşmak ve başkalarını da ilgili
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konuda olumlu faaliyete geçmeye teşvik etmek amacıyla yazdığı mektuplardır. Siyasi liderler ve diğer
politikacılar, seçmenlerinin görüşlerini öğrenmek için gazetelerdeki başyazıları ve blogları takip
etmektedir. Toplum sağlığı kuruluşlarının hayırseverlik faaliyetleri, editöre mektuplar aracılığıyla
halkın dikkatine sunulan ve toplumların karşı karşıya olduğu sorunlardan etkilenmektedir. Aynı
zamanda bakınız Op-ed/karşıt görüş yazısı
Eğitim. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Eğitim faaliyetleri. Sağlık iletişiminin tasarlanması ve kurulması sürecine rehberlik etmeye yönelik
temel iletişim teknikleri ve eğlence pedagojisinin karışımıdır.
Ekolojik sağlık perspektifi. Bir sağlık sorunundaki veya sağlık sorununun farklı düzeylerindeki
faktörler arasındaki etkileşimi ve bu faktörlerin birbiri ile ilişkisini vurgulayan perspektiftir. Bu
perspektif, bireylerin fiziksel ve sosyokültürel çevreleri ile etkileşimlerine dikkat çekmekte ve
sağlıkla ilgili davranış ve durumlara ilişkin üç etki düzeyini tanımlamaktadır: (1) İçsel veya bireysel
düzey; (2) Kişilerarası düzey; (3) Kurumsal veya organizasyonel faktörler, toplum faktörleri ve
kamu politikası faktörlerini içeren toplum veya ortam düzeyi.
Engellilik. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Erişim. Kişilerin kaliteli sağlık hizmetleri ve bakımı kolayca, zamanında ve kültürlere duyarlı
olarak alabilmesidir.
Etki değerlendirme. Sağlığı geliştirme programının kısa dönemdeki etkilerinin ve program
hedeflerinin istenen nihai sonuçlara ulaşılmasını ne derecede sağlayacağının (örneğin, öz-yeterlik
düzeyindeki değişiklik, istenen davranış değişikliğine ulaşılmasını sağlayabilir) ölçüldüğü
değerlendirmedir. Etki değerlendirmesindeki en önemli soru, program katılımcıları üzerinde kısa
vadede nasıl bir etki yaratıldığıdır.
Etkili bir sağlık eğitimi müfredatının özellikleri. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri
tarafından belirlenmiş olan ve işlevsel bilgilerin (yani önemli sağlık kavramlarının) öğretilmesini
vurgulayan, sağlıklı davranışa yönelik kişisel değerleri ve grup normlarını şekillendiren ve sağlıklı
davranışların benimsenmesi ve sürdürülmesi için öğrencilerin ihtiyaç duyduğu gerekli becerileri
onlara kazandıran on dört özelliktir. Bu özellikler, etkili sağlık eğitimi müfredatlarının geliştirilmesi
ve değerlendirilmesi için rehberlik sağlamaktadır ve Ulusal Sağlık Eğitimi Standartlarının
revizyonunda da yol gösterici olmuştur.
Etnik köken. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Eylem (veya davranış) hedefleri. Hedef nüfusun eylem veya davranışlarında meydana gelmesi
gereken değişikliklerdir. Davranış hedefleri, program planlama sürecinde belirlenmektedir ve
genellikle etki değerlendirmesi kapsamında değerlendirilmektedir.
Eylem Planı. Kuruluşun sağlığı geliştirme programını oluşturma sürecine rehberlik eden belgedir
ve misyon bildirimi, programın genel amacı, ölçülebilir hedefler, pazarlama planı, değerlendirme
planı, bütçe ve zaman çizelgesini içermektedir.
Fikirler. Teorinin yapıtaşlarını veya temel unsurlarını oluşturan soyut unsurlardır.
Fon yaratma. Bireylerden, işletmelerden, hayır vakıflarından veya resmi kurumlardan bağış
talebinde bulunmak suretiyle para veya nakdi hediye rica etme ve toplama sürecidir. Bazı kuruluşların
yalnızca fon yaratma alanında çalışan personeli bulunmaktadır.
Fon yaratma alanı. Bu alan; savunuculuk, araştırma, eğitim ve belgelendirme programları
yoluyla hayırseverliği bir adım ileriye taşımaktadır. Fon yaratma alanında çalışanların gelişimini
ve artışını desteklemekte; fon yaratma mesleğinde yüksek etik standartları teşvik etmektedir. Söz
konusu alanın temeli, insanların özgürlük ve sosyal yaratıcılıklarının güvence altına alınması için
algılanan ihtiyaçları karşılamak, belirli amaçlar doğrultusunda savunuculuk yapmak ve faaliyetleri
desteklemek için finansman bulmak amacıyla gönüllülük esasında kuruluşlar kurma hakkına sahip
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olmalarının gerekliliği yönündeki inanca dayanmaktadır.
Fon yaratma çalışanları. Hibe teklifleri yazma, vakıf ve şirketlerce yapılan teklif çağrılarını
araştırma, fon yaratma planlarını ve stratejilerini gözden geçirme ve uygulama ve etkili fon yaratma
için gereken yapıları oluşturmayı da içeren sorumlulukları üstlenerek hayırseverliği ileriye taşıyan
bireylerdir.
Galway Uzlaşı Konferansı Bildirgesi. Sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi uzmanlarının mesleki
hazırlık ve pratiğine ilişkin sekiz temel yetkinlik hakkında küresel düzeyde bilgi alışverişini ve
anlayışı teşvik eden 2008 Galway Uzlaşı Konferansının ürünüdür.
Gantt şeması. Bir programın hedeflerine ulaşılmasına yönelik görsel bir tarif yani program
uygulaması için oluşturulan zaman çizelgesidir.
Geçerlilik. Bir aracın veya prosedürün (örneğin ihtiyaç değerlendirmesi anketi, değerlendirme
anketi veya anahtar bilgi kaynağı görüşmeleri) program personeli, paydaşlar veya katılımcıların
ölçmeye çalıştığı belirli kavramı ne ölçüde doğru şekilde yansıttığı ve değerlendirdiğidir.
Gelir. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Gelir tablosu. Bir kuruluşun belirli bir süre içerisindeki –genellikle bir sene- mali performansını
gösteren tablodur.
Gençlik Risk Davranışı Anketi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yılda iki defa
yapılan okul temelli anketlerdir. Aynı zamanda eyalet, bölge, yerel eğitim ve sağlık kurumları
ile kabile bölgelerinin idareleri tarafından yapılan eyalet, bölge ve kabile düzeyindeki ve yerel
düzeydeki anketlerdir. Anket, öncelikli sağlık risk davranışları ile genç ve genç yetişkinlerde obezite
ve astım prevelansını izleyen Gençlik Risk Davranışı Sürveyans Sisteminin bir parçasıdır.
Genel koruyucu müdahaleler. Bu müdahaleler, bireysel risk temelinde tanımlanmamış genel halkı
ya da nüfusu hedeflemektedir. Bunların farklı nüfuslar arasında farklı sağlık endişeleri üzerinde
hafiften kuvvetliye kadar etkisi vardır. Bu tür müdahale örnekleri arasında, TV’lerdeki kamu hizmeti
duyuruları aracılığıyla kitle medya kampanyaları ile tüm K-12 öğrencilerine sağlanan sosyal beceri
dersleri bulunmaktadır.
Gerekçeli eylem teorisi. Martin Fishbein ve Icek Ajzen tarafından 1975’te tutum ve davranış
arasındaki ilişkiyi incelemek için geliştirilen gerekçeli eylem teorisi, davranışın esas belirleyicileri
olarak tutumdan ziyade davranışsal niyetlere bakmaktadır. Bu teoriye göre, davranışa yönelik
tutumlar (daha açık şekilde beklenen sonuca yönelik tutumlar veya davranışın sonucu) ve öznel
normlar (diğer kişilerin bireyin tutum ve davranışları üzerindeki etkileri) davranışsal niyetin en
önemli belirleyicileridir.
Gönüllüler. Bir kuruluş veya amaç için çalışan ve sundukları hizmet karşılığında para almayan
bireylerdir. Sağlığı geliştirme programlarında gönüllüler doğrudan hizmet sunmaktan kurul üyelerine
hizmet sağlamaya veya programın savunucuları olmaya kadar birçok görevi yerine getirmektedir.
Çoğu okulda, öğrencilerin kurs ödevlerinin bir parçası olarak toplum sağlığı kuruluşlarında gönüllü
olduğu hizmet öğrenme programları popüler hale gelmiştir. Gönüllüler, toplum sağlığı kuruluşları
aracılığıyla sağlığı geliştirme programlarına uzun saatler hizmet vermektedir.
Görünüş geçerliliği. Bir ölçütün (örneğin, ihtiyaç değerlendirmesi anketi) ne kadar işlevsel
göründüğüdür. İstenen bilgilerin elde edilmesi için mantıklı bir yol gibi mi görünmektedir? İyi
tasarlanmış gibi mi görünmektedir? Güvenilir şekilde işe yarayacak gibi mi görünmektedir?
Güç analizi. Bulguların örneklemden nüfusa genellenebilmesi için ihtiyaç değerlendirmesine (yani
anketlere) yeterli sayıda kişinin katılmasını sağlamak amacıyla yapılan analizdir.
Güvenilirlik. Değerlendirme aracının, her kullanıldığında tutarlı sonuç verme yetisidir (örneğin,
ihtiyaç değerlendirmesi anketi).
Hakkaniyet. Azınlık gruplarının üyelerine eşit fırsat ve tedavi imkanının sunulmasıdır.



SÖZLÜKÇE

427

Halk Sağlığı Alanında Sertifika Sahibi (CPH). Halk Sağlığı Eğitimi Konseyi tarafından akredite
edilmiş kuruluşlardan mezun olan bireylerin halk sağlığı alanında başarılı olmalarına yönelik bilgi
ve becerilere sahip olmalarını sağlamak üzere 2005 yılında oluşturulmuş belgedir.
Halka dayalı lobicilik. Toplum üyelerinin, kanun yapıcılar ile yardımcı yasama görevlilerine
görüşlerini iletmeye teşvik edilmesi suretiyle kanun yapıcıları dolaylı olarak etkileme girişimleridir.
Hasta güvenliği. Hasta güvenliği, hastanedeki işlemlerin dikkatle incelendiği ve etkili hizmet
sunumu ile iyileştirilmiş çalışma koşullarına vurgu yapıldığı 1980’li ve 1990’lı yıllarda oldukça
gelişmiştir. Hasta güvenliği programları, sağlık kuruluşlarında sağlığı geliştirme programlarının
temelini oluşturmaktadır.
Hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti. Sağlık kuruluşundaki çalışanların karşı karşıya olduğu
kendine özgü bir zorluktur. 1996’da çıkarılan Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk
Yasası’nın (HIPAA) mahremiyet ile ilgili hükümleri, belirli elektronik işlemlerle, sağlık planları ve
sağlık hizmeti yönetim bilgi merkezlerinde sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından hazırlanan veya
muhafaza edilen bilgiler için geçerlidir.
Hasta ve aile eğitimi. Hastaların ve aile üyelerinin hastalıkla mücadele becerilerini ve hastalığa
dair kararlar alabilme yetilerini geliştirmek için devam eden eğitim sürecidir. Hasta odaklı sağlığı
geliştirme programları, hasta ve ailenin eğitimi temeline dayalıdır. Yıllardır hastalar ve aileleri, esas
eğitim kaynakları olarak hekimlere ve hemşirelere güvenmektedir; bu görevliler hastalıkla ilgili
bilgi paylaşmakta, önerilen tedavileri ve bunların olası yan etkilerini tartışmakta ve hastalar ile
ailelerini hastanın kendi ev ortamına dönmesi veya başka bir sağlık hizmeti ortamına sevk edilmesi
hakkında bilgilendirmektedir.
Hasta ve aile merkezli bakım. Aile Merkezli Bakım Enstitüsüne göre bu kavram “hastalar,
aileler ve sağlık hizmeti sağlayıcıları arasında karşılıklı fayda temelindeki ortaklığa dayanan sağlık
hizmetinin planlanması, sunulması ve değerlendirilmesi yaklaşımıdır”; bununla birlikte onur ve
saygı, bilgi paylaşımı, katılım ve işbirliği olarak dört temel kavram üzerine inşa edilmiştir.
Hedef kitle. Sağlık mesajının hedeflediği kitledir—yani sağlık mesajının hedef alıcıları ve
kullanıcılarıdır. Hedef kitlenin net olarak anlaşılması, program personelinin program mesajlarını
kitlenin sağlık ihtiyaçlarına göre uyarlamasını ve iletişim kurarken kaynaklarını en iyi şekilde
kullanmasını mümkün kılmaktadır.
Hedef kitle bölümlemesi. Hedef nüfusun, coğrafi, demografik veya psikografik özellikler (örneğin,
tutumlar, inançlar, özyeterlik), davranışlar veya değişime hazırlık derecesi gibi benzer nitelik veya
özellikleri paylaşan alt gruplara bölünmesidir. Amaç hedef kitlenin, değiştirilmesi gereken sağlık
davranışları ile ilgili özelliklere dayalı olarak bölünmesi ve ardından program çalışmalarının, benzer
bireylerden oluşan gruplara göre organize edilmesidir.
Hedefler. Programın amaçlarına ulaşmak için tamamlanması gereken belirli aşamalardır (veya alt
amaçlardır). Bunlar, hedefe ne zaman ulaşılacağını belirleyen bir zaman çizelgesi içeren belirli ve
ölçülebilir ereklerdir. Hedef beyanında kim, ne, ne zaman ve nerede sorularının yanıtları belirlenirken;
ne kadar, kaç tane veya ne sıklıkla soruları da netlik bulmaktadır. Her hedef, beklentinin ne olduğunu
açıklığa kavuştururken başarıyı ölçülebilir şekilde sunmaktadır. Hedef türleri; süreç hedefleri, eylem
hedefleri ve sonuç hedefleridir.
Hibe başvuru süreci. Fon kaynaklarının kılavuzlarına uygun olarak bilgi toplanmasını gerektiren
fon yaratma çalışmasıdır. Süreç kapsamında; potansiyel hibe kaynaklarının belirlenmesi, başvurudan
önce hibe bilgilerinin toplanması ve düzenlenmesi için bir plan oluşturma, bir teklif oluşturma, bunu
gözden geçirme ve sunma ve teklif sunulduktan sonraki süreci takip etme yer almaktadır. Sürecin
genellikle sınırlı sayıda personelle ve kısıtlı sürede sonuçlandırılması gerekmektedir; bu nedenle
zaman yönetimi ve organizasyona önem verilmelidir.
Hibeler. Belirli bir faaliyet veya programın finanse edilmesi için sağlanan tutardır. Genellikle
hibelerin geri ödenmesi gerekmemektedir.
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Irk. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Irkçılık. İnsanın karakter ve kapasitesinin temel belirleyicisinin ırk olduğu ve ırksal farklılıkların
belirli bir ırkı üstün kıldığı inancıdır. Üç tür ırkçılık, sağlık sonuçlarını etkilemektedir: kurumsallaşmış
ırkçılık, kişisel temelli ırkçılık ve içselleştirilmiş ırkçılık.
İçsel düzey. Ekolojik sağlık perspektifinin, bilgi, tutum, inanç ve kişilik özellikleri gibi davranışı
etkileyen bireysel özelliklere odaklanan boyutudur.
İçselleştirilmiş ırkçılık. Bireylerin, damgalanmış bir ırkın üyeleri olarak kendi değerleri ve
yetenekleri ile ilgili diğer kişilerin ilettiği olumsuz mesajları kabul etmeleri anlamına gelmektedir.
Kendini değersiz görme, çaresizlik ve umutsuzluk ile karakterizedir ve kişinin sağlığını tehlikeye
atacak riskli davranışları beraberinde getirme ihtimali yüksektir.
İhtiyaç. Şimdiki zamanda “ne”yin mevcut olduğu ve daha ideal şartlar altında “neyin olması
gerektiği” arasındaki farktır.
İhtiyaç değerlendirme. Bireyin sağlık ihtiyaçları ve bir programı planlama, uygulama ve
değerlendirme amacıyla sahadaki mevcut destek ve kaynaklar ile ilgili bilgi toplama sürecidir.
Sağlığı geliştirme programının, program sahasındaki kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlamak,
başarının anahtarıdır.
İhtiyaç değerlendirmesi raporu. İhtiyaç değerlendirmesinin nihai ürünüdür. Özet, teşekkür,
içindekiler, toplum veya ortamın (örneğin, okul veya işyeri) demografik özellikleri, veri toplama
yöntemleri, temel bulgular, belirlenen öncelikler, referanslar ve ekler kısımlarından oluşmaktadır.
Rapor, genellikle programın uygulanması ve değerlendirilmesi esnasında kaynak olarak
kullanılmaktadır.
İkinci basamak sağlığı geliştirme. Bireylerin, belirli koruyucu davranışları belirlemesi,
benimsemesi ve desteklemesine yardımcı olan ve mevcut sağlık sorunlarının erken teşhis edilerek
azaltılmasını iyileştiren sağlığı geliştirme programlarının kullanılmasıdır.
İkincil korunma. Sağlıksız kararlar alan ve hastalığın veya sakatlığın erken belirtilerini gösteren
bireyler arasında sorunlu davranışlara müdahale edilmesidir.
İkincil veriler. Biri tarafından başka bir amaçla toplandığı için hali hazırda mevcut verilerdir. Bu
veriler, o esnada değerlendirilen bireylerden veya nüfustan doğrudan gelebildiği gibi dolaylı olarak
da gelebilmektedir. İkincil veri kaynakları, bir ortam veya kuruluşun içinden (örneğin, öğrenci
verileri, çalışan kayıtları) veya dışarıdan gelebilmektedir (örneğin, Sağlıklı Halk 2010, nüfus
kayıtları, nüfus sayımı verileri veya hakemli dergiler).
İklim. Bir ortam veya öğrenme çevresinin, personel veya idareciler tarafından belirlenen protokollere
dayalı olarak bireylerin farklı tecrübeler yaşadığı sosyal ortamıdır.
İletişim hedefleri. Program personelinin, sağlığı geliştirme programının tanıtılması ve iletişimin
sağlanması sonucunda ulaşmayı hedeflediği kazanımlardır.
İletişim teorisi. Toplum düzeyinde (veya ortam düzeyinde) sağlığı geliştirme teorisidir ve şunlara
odaklanmaktadır: (1) mesaj üretme (hem mesajın oluşturulması hem de mesajın veriliş şekli), (2)
medya etkilerinin, sağlık mesajının bir veya daha fazla düzeydeki etkilerinin, araştırılması, (örneğin,
birey, grup veya toplum).Etkili mesaj üretimi; mesajların içerik, bağlam, tasarım ve kanal miktarı ile
türü bakımından hedef kitleye göre uyarlanmasını gerektirmektedir.
İşbirliği. Ortak bir hedefe ulaşmaya çalışan iki veya daha fazla tarafın karşılıklı fayda temelindeki
ortaklığıdır.
İşyerleri. Sağlığı geliştirme programlarının dört temel ortamından biridir. İşletmeler veya endüstri
(küçük ölçekli, büyük ölçekli veya çok uluslu) alanı veya devlet (örneğin silahlı kuvvetler; yerel,
eyalet düzeyi veya federal düzeyde memuriyet veya seçilmiş görevliler) veya kar amacı gütmeyen
sektörler gibi kişilerin istihdam edildiği ortamları içermektedir.
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İşyerinde kapsamlı sağlığı geliştirme programları. İşyerinde sağlığı geliştirme programları;
çalışanların sağlığının iyileştirilmesi, sağlık hizmeti maliyetlerinin düşürülmesi, işe devamsızlığın
azaltılması ve verimliliğin arttırılması amacı ile uygulanmaktadır. Kapsamlı bir yaklaşım, beş kilit
unsurdan oluşmaktadır: sağlık eğitimi programları, destekleyici bir sosyal ve fiziksel ortam, sağlığı
geliştirmenin kurumsal yapıya entegre edilmesi, ilgili programlar ile bağlantının kurulması ve
işyerinde tarama programları.
İyilik hali. Özellikle iyi beslenme ve düzenli egzersiz ile ulaşılan veya korunan fiziksel iyilik halidir.
İyilik hali komitesi. Bir kuruluştaki, işçi sağlığı ve güvenliğine ilgi gösteren veya bu alana kendini
adamış kilit birimler veya alt gruplardaki çalışanlar grubudur. Aynı zamanda bakınız Danışma
Kurulu.
Jakarta Bildirgesi “Sağlığı Geliştirmeyi 21. Yüzyıla Taşımak”. Dünya Sağlık Örgütü tarafından
1997 yılında Jakarta’da düzenlenmiş olan Dördüncü Uluslararası Sağlığı Geliştirme Konferansında
imzalanmış bir anlaşmadır. Bildirgede, Sağlığı Geliştirme Ottawa Sözleşmesi kapsamında yapılan
anlaşmaların önemi yinelenmiş ve sağlığı geliştirmeye ilişkin belirli hususlar vurgulanmıştır.
Bildirge, sağlık ortamı kavramına, insanların günlük faaliyetlerini yürütmek üzere bulunduğu ve
çevresel, organizasyonel ve kişisel faktörlerin etkileşime girerek sağlık ve iyilik halini etkilediği yer
veya sosyal bağlam olarak yeni bir önem atfetmiştir.
Kaliteli performans, gelişme ve değerlendirme taahhüdü. Sağlık kuruluşlarında etkili hasta
odaklı sağlığı geliştirme programının unsurlarından biridir.
Kamu fonları. Eyalet düzeyindeki ve yerel sağlık hizmetleri ile beşeri hizmetleri sunan sistem ve
kuruluşlara altyapı sağlamak için hükümetin topladığı ve harcadığı vergilerdir.
Kamu hizmeti duyuruları (KHDler). Kamu yararına, radyolarda veya televizyonlarda yayınlanan
ticari amaç gütmeyen reklamlardır. KHDlerin amacı, belirli konularda farkındalık yaratarak kamu
tutumunu değiştirmektir. KHDlerin en yaygın konuları, sağlık ve güvenliktir. Tipik bir KHD,
tütün kullanımı veya zorla kumar oynatılması gibi konulara karşı halkı bilgilendiren veya eğiten,
farkındalık yaratma kampanyalarının parçasıdır.
Kamu sektörü. Vergiler aracılığıyla (örneğin, kişisel gelir, mülkiyet, işletme ve satış vergileri)
gelir sağlayan federal, eyalet düzeyindeki ve yerel idarelerden oluşan ekonomi sektörüdür. Federal,
eyalet düzeyindeki ve yerel idareler aynı zamanda mevzuatların, kaynakların ve araştırmaların da
kaynağıdır. Devlet okulları ve üniversiteler de kamu sektörünün birer parçasıdır. (Özel ve kiliseye
bağlı okullar ise özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerin birer parçasıdır.)
Kanallar. Sağlık mesajının hedef kitleye iletilmesinde kullanılan araçlar ve yollardır. Örneğin,
kişilerarası kanallar birebir iletişimin sağlandığı kanallardır; toplumsal kanallar, uzak bir coğrafi
bölgedeki bir grup insana veya ortak ilgi ya da özellikleri paylaşan bir gruba ulaşılmasını
kapsamaktadır; çok geniş bir kitleye hızlıca ulaşılmasını mümkün kılan kitle iletişim kanalları ise
internet, televizyon, radyo, gazete, dergiler, açık hava ve kamu taşıma araçlarındaki reklamlar ve
doğrudan postalama yoluyla iletişimi içermektedir.
Kanca (ilgi çekici sözcük). Savunuculuk bağlamında, insanların ilgisini çeken ve bir konuya ilişkin
farkındalığını arttıran ifade anlamına gelmektedir. Kanca veya kısa bir açıklama, programcıların
sağlık meselesini, insanların konuyu doğru bir bağlamda tartışmalarını sağlayacak şekilde dile
getirmesini mümkün kılmaktadır.
Kanıta dayalı müdahaleler. Bir etnik köken veya kültür bağlamında sağlıkla ilgili bir sorunun
çözümünde değerlendirilen ve etkili olduğu belirlenen programlardır. Bu programlar kapsamında;
programdan faydalanan hedef kitleler, programın hangi koşullar altında işe yaradığı ve bazen ortaya
çıkan etkilerin altında yatan değişim mekanizmaları tespit edilmektedir. Bir hastalık veya davranışı
hedef alan çeşitli test edilmiş stratejiler kullanılmaktadır. Kanıta dayalı müdahalelerin belirleyici
bir özelliği, bu müdahalelerde sağlık teorisinin hem müdahale içeriğinin geliştirilmesinde (örneğin,
faaliyetler, müfredat veya görevler) hem de değerlendirmede (örneğin, ölçümler ve sonuçlar)
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kullanılmasıdır.
Kanıta Dayalı Program ve Uygulama Ulusal Kayıt Sistemi (NREPP). Akıl hastalıkları ve madde
kullanımı ile ilgili rahatsızlıkların önlenmesi ve tedavi edilmesine yönelik müdahaleleri içeren ve
arama yapılabilen bir veritabanıdır. ABD Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığında Madde Kullanımı
ve Akıl Sağlığı Hizmetleri İdaresi’nin bir servisi olan NREPP, insanlara, kurumlara ve kuruluşlara
kendi toplumlarındaki kanıta dayalı program ve uygulamalar için yardım etmeyi amaçlayan bir
kaynak olarak geliştirilmiştir.
Kanıta dayalı uygulamalar. Sağlığı geliştirme programlarında yaygın olarak kullanılan ve sağlam
bilimsel ve teorik bir temele dayalı faaliyetler ve stratejilerdir; mantıksal bir model ile bilim ve teori,
belirli bir ortamdaki hedef nüfusun ihtiyaçlarına uygun amaçlanan sonuçlar ile eşleştirilmektedir.
Kanun taslağı. Yasama organlarının onayına sunulan kanun tasarısıdır.
Kanun. Federal hükümette, ABD Senatosundan ve Temsilciler Meclisinden geçen ve başkan
tarafından (veya başkanın vetosunu aşarak Kongre’nin geçirdiği) imzalanan yasa tasarısıdır.
Kapasite değerlendirme. Belirli bir yerde ihtiyaç tespitinin bir parçası olarak yapılan ve tespit
edilen sağlık endişeleri ve problemlerinin ele alınabilmesinde hangi kaynaklardan –örneğin,
sağlığı geliştirme materyalleri, teknoloji, personel, programlar, finansman ve hizmetleryararlanılabileceğinin ve kaynaklara ilişkin doldurulması gereken boşlukların ve karşılanması
gereken ihtiyaçların belirlendiği değerlendirmedir. Kapasite değerlendirmenin kilit unsurlarından
birisi, ihtiyaç değerlendirmesinde tespit edilen sağlık sorunları veya endişelerinin ele alınması
ve çözülmesi için güçlerini seferber etmek üzere potansiyel program katılımcıları, personel ve
paydaşların güçlendirilmesidir.
Kapsam geçerliliği. Bir ölçeğin (örneğin, bir ihtiyaç analizi anketinin), ölçülmesi hedeflenen tüm
içerik alanlarını ne derecede temsil ettiği ve yansıttığıdır.
Kar amacı gütmeyen sektör. Kamu yararına çalışan ve vergi muafiyeti için federal kriterleri
karşılayan kuruluşları kapsayan ekonomi sektörüdür. Bu kuruluşların parası, şahsi kazanç veya kara
dönüştürülmek yerine topluma yönlendirilmektedir. Vakıflar ve hayır kuruluşları, bu sektörde yer
almaktadır ve sağlığı geliştirme programlarının önemli finansman kaynaklarıdır.
Kararname. Genellikle eyalet hükümeti tarafından çıkarılan yerel tüzük veya yönetmeliklerdir.
Karma veya entegre yöntemler. Değerlendirmede nitel ve nicel yöntemlerin kombinasyonudur.
Karşılık fonları, maliyet paylaşımı ve ayni katkılar. Tüm bu terimler, yapılacak işlemler
veya programlar için bir grup veya kuruluştan diğerine temin edilen para ve kaynakları ifade
etmektedir. Karşılık fonları, programın işlemesi için harcama fonuyla eşzamanlı ödenen paradır.
Maliyet paylaşımı, program tamamlanıncaya kadar harcanması gereken paradır. Ayni katkılar
ise programların veya hizmetlerin işlemesi için yapılan nakit dışı katkılardır (örneğin, malzeme,
ekipman, araç veya gıda).
Katkı payları. Bireylerin bir hizmet almak veya bir programa katılmak için ödedikleri tutarlardır
(hizmet ücreti olarak da adlandırılır). Çoğu zaman hizmetler ücretsiz olarak sunulmaktadır; çünkü
kuruluş söz konusu hizmet veya programın sunulmasından kaynaklanan maliyeti diğer kaynaklardan
elde ettiği gelirler ile karşılamaktadır. Ancak artık bireylerden gitgide daha fazla katılım için belirli
bir ücret ödemeleri istenmektedir. Katılım ücreti uygulayan kuruluşların ücret tutarlarını düzenleyen
politikaları ve ücretlerin hizmet alımını engellememesine yönelik kontrol kuralları bulunmaktadır.
Kavram geliştirme. Sağlık iletişim planı ve biçimlendirici araştırmalardan yararlanılarak test
edilebilir ve tanıtıcı materyallerin geliştirilmesinde kullanılabilecek fikirlerin üretilmesi sürecidir.
Kavram. Bir teorinin yapıtaşı veya temel unsurudur.
Kısa vadeli sonuçlar. Mantık modelinde, her planlanan faaliyetin ivedi sonucu olarak beklenen
etkilerdir.
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Kilit bilgi kaynağı görüşmeleri. Kilit bilgi kaynaklarından nitel verilerin toplanmasına yönelik
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış görüşmelerin kullanıldığı başlıca veri toplama yöntemidir.
Kilit bilgi kaynağı. Bir yerdeki sağlık meselelerin anlaşılmasını sağlayabilecek eşsiz ve önemli
bilgilere sahip kişilerdir.
Kişilerarası düzey. Ekolojik sağlık perspektifi kapsamında yer alan ve kişilerarası süreçlerin
ve sosyal kimlik, destek ve rol tanımlarını (örneğin, aile, arkadaş ve akranlar) belirleyen başlıca
grupların etkilerine odaklanan boyuttur.
Kişisel temelli ırkçılık. Çoğunluğun oluşturduğu ırk grubunun, grubu üyelerini küçük görmesi ve
azınlıkların yeteneklerini, motivasyonunu ve niyetini ırk temelli önyargı çerçevesinden görerek
ayrımcılığa gitmesidir. Bu türden ırkçılık, birçok kişinin ırkçılık terimini duyunca algıladığı olgudur.
Koalisyon. Çeşitli çıkar gruplarını temsil eden ve kaynaklarını paylaşarak birlikte planlama yapmak
ve çalışmak için bir araya gelen bireylerin oluşturduğu örgütlenmedir.
Konuşma konuları. Kanun yapıcılar ile toplantı yapma, kamu hizmeti duyurusu ilanı hazırlama
ya da editöre mektup yazma gibi çeşitli savunuculuk çabalarında kullanılacak konu ve kavramların
hazırlanmış listesidir. Konuşma konularının net, bağlama uygun ve belirli bir mesaj amacı taşıması
gerekmektedir.
Koordineli okul sağlığı programı. Öğrencilerin sağlığını ve öğrenme sürecini teşvik eden okul
sağlığı programlarına yönelik (Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri tarafından oluşturulmuş
olan) sekiz bileşenli ve yaygın olarak kullanılan modeldir.
Kurul üyelerinin fon yaratma sorumlulukları. Bu sorumluluklar, kurul üyelerinin ilgi, beceri ve
yeteneklerine uygun program fon yaratma unsurlarını içermektedir. Sorumluluklar arasında bir fon
yaratma planına girdi sağlama, yeni potansiyel finansman kaynakları bulmaya çalışma, kendisi ile
eş düzeydeki kişilerden bağış isteme veya finansman kaynaklarına yapılan ziyaretlerde personele
eşlik etme yer alabilmektedir.
Kurumsallaşmış ırkçılık. Irka dayalı olarak mal, hizmet, kaynak ve fırsatlara farklı erişim anlamına
gelmektedir.
Kültürel duyarlılık. Kültürel farklılıkların bireylerin sağlık durumu ve sağlık hizmetlerini
etkilediğinin bilincinde olmaktır.
Kültürel olarak uygun. Bir kültürün kabul edilebilir söylemleri, davranış standartları ve
düşüncelerine uygun davranmaktır. Hedef kitle temsilcileri planlama, geliştirme ve ön testlerin
yapılması sürecine katıldığında müdahaleler ve eğitim materyallerinin kültürel olarak uygun olma
ihtimali daha yüksektir.
Kültürel yetkinlik. Farklı kültürlerden kişiler ile etkili iletişim kurabilme becerisidir. Kültürel
yetkinlik dört bileşenden oluşmaktadır: (1) kişinin kendi kültürel dünya görüşü hakkındaki
farkındalığı, (2) kültürel farklılıklara karşı tutum, (3) farklı kültürel uygulamalar ve dünya görüşlerine
ilişkin bilgi, (4) kültürlerarası beceriler. Kültürel yetkinliğin geliştirilmesi, farklı kültürlerden kişileri
anlamayı, onlarla iletişim kurmayı ve etkileşime girmeyi mümkün kılacaktır.
Kültürlerarası personel eğitimi. Personelin, program katılımcılarının kültürü, dili ve sosyal
çevresi ile ilgili bilinç ve becerilerinin geliştirilmesine odaklanan eğitimdir ve sağlığı geliştirme
programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi ve sağlık eşitsizliklerinin ortadan
kaldırılması konusunda kuruluşlar ile programların etkinliğini arttıran kapsayıcı bir stratejidir.
Lalonde raporu. Kanadalıların Sağlığı Üzerine Yeni bir Perspektif başlıklı rapor 1974 yılında
Kanada’da oluşturulmuştur. Batı dünyasında, biyomedikal sağlık sistemine verdiğimiz önemin
yanlış olabileceği ve hükümetlerin, halkın sağlığını iyileştirmek için geleneksel sağlık sisteminin
(ki bu sistem hasta bakım sistemidir) ötesine bakması gerektiğinin bildirildiği ilk modern hükümet
belgesi olarak kabul edilmektedir.
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MADD. Bakınız Alkollü Araç Kullanımına Karşı Olan Anneler Hareketi.
Mali yıl. Programın finansman yılını belirleyen tarihlerdir. Bazı hibeler veya sözleşmeler 1 Ocak
ile 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmaktadır, bu nedenle finansman döngüsü takvim yılına
yakın olmaktadır. Okul veya üniversiteler ile bağlantılı bazı finansmanlar, 1 Temmuz ile 30 Haziran
tarihleri arasında geçerli olmaktadır. Diğer bazı finansmanlar ise sözleşmenin imzalandığı tarihten
itibaren (örneğin, 1 Mart, 1 Ekim veya başka bir ay) geçerli olmaktadır.
Mali yönetim. Bir programın, sürdürülebilirliğini koruyan ve ekonomik, etkili ve etkin şekilde
uygulanmasını sağlayan parası, varlıkları ve kaynaklarının korunması ve maksimum düzeye
çıkarılması için yasal kayıtların ve prosedürlerin sağlanmasıdır.
Mantık modeli. Planlanan programın altta yatan mantığının görsel olarak sunumudur. Bu
model, programın kaynakları (girdiler), planlanan faaliyetleri (çıktılar) ve sonuç olarak beklenen
değişiklikleri (sonuçlar) arasındaki ilişkileri göstermektedir. Mantık modelleri, birçok farklı şekilde
olabildiği gibi hepsinin amacı, başlatılacak faaliyetler ile beklenen sonuçlar arasında öngörülen
ilişkiyi basit bir grafikle göstermektir. Mantık modeli soldan sağa okunur. Her sütun bir sonrakine
bağlanarak, bir sütunda gösterileni başarmanın kendinden bir önceki sütuna bağlı olduğunu işaret
etmektedir. Böylece mantık modeli, program ilerledikçe neler olacağına dair planlayıcıların
varsayımlarını göstermektedir.
MATCH modeli. Bakınız Toplum Sağlığına Çok Katmanlı Yaklaşım (MATCH) modeli.
Medyada savunuculuk. Kamu politikası girişimlerini geliştirmede toplumu desteklemek için
medyanın ve mümkün olduğunda ücretli reklamların stratejik olarak kullanılmasıdır.
Mesaj kavramları. Sağlık iletişimi mesajları, hedef kitleye fikir sunmayı amaçlamaktadır.
Kavramlar nihai mesajlar değildir; daha ziyade sağlık iletişiminin geliştirilmesi için başlangıç
noktasıdır.
Mesleki hazırlık programı akreditasyonu. Profesyonel personelin yetkinliği, kaliteli hizmet
sunma ve etik çalışma kapasitesini gösteren belirli kriterler belirleyen kuruluş ve programlara,
tanınırlığı olan mesleki belgelendirme kuruluşları tarafından verilen belgelerdir.
Misyon. Programın genel odak noktası veya amacıdır. Misyon, sağlığı geliştirme programının neden
kurulduğunu veya geliştirildiğini açıklayarak programın değerlerini yansıtmaktadır. Programın
misyonu, bir misyon bildirisi ile paydaşlara, katılımcılara ve genel olarak halka aktarılmaktadır.
Model. Belirli bir sağlık sorunu, olay veya durumu ele almak için iki veya daha fazla sağlık
teorisine dayanmaktadır.
Müdahale haritalandırması. Sağlığı geliştirme programı planlayıcılarına müdahale planlama,
uygulama ve değerlendirme aşamalarının her birinde etkili bir karar alma çerçevesi sunan modeldir.
Çerçeve altı adımdan oluşmaktadır: (1) ihtiyaç değerlendirmesi, (2) matrisler, (3) teoriye dayalı
yöntemler ve pratik stratejiler, (4) program, (5) kabul ve uygulama planı, (6) değerlendirme planı.
Müdahale. Davranışlar veya çevredeki değişiklikleri etkilemek üzere tasarlanmış yöntem, teknik,
faaliyet veya süreç dizileridir.
Nakit akış tablosu. Bilanço ve gelir hesaplarında meydana gelen değişikliklerin nakit ve nakit
benzeri varlıkları nasıl etkilediğini gösteren mali tablodur; işletme, yatırım ve finansman
faaliyetlerine yönlendirilen nakit akışlarını analiz etmektedir.
Nicel veriler. Yüzdeler, ortalamalar veya korelasyon gibi istatistiki bilgi ve ölçümlerdir (bakınız
Nicel yöntemler).
Nicel yöntemler. Sayısal verilerin toplanmasını ve analiz edilmesini içeren araştırma yöntemleridir.
Ardından programın veya müdahalenin sonuçlarını yorumlamak için sonuçlarda yer alan rakam
veya skorların anlamlandırılması için çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Sayısal veriler; demografik
değişkenlerin, ön test ve son test skorlarının, davranış ve öz yetkinlik oranlarının veya önceden
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mevcut olan sayısal verilerin şeklini alabilmektedir.
Nitel veriler. Veriler, sayısaldan ziyade anlatımsaldır ve istatistiki ölçümlerden çok algılardan elde
edilmektedir (bakınız Nitel yöntemler).
Nitel yöntemler. Genellikle program katılımcılarının kendi görüş ve tecrübelerine dayalı program
tanımlarını kapsayan ve sayısal olmayan verilerin toplanmasını içeren araştırma yöntemleridir. Nitel
veriler, temelde kilit bilgi kaynakları (örneğin politikacılar) görüşmelerinden, program müdahale
faaliyetlerinin gözlemlerinden (örneğin, besleyici yemek hazırlama) ve ortak değer veya tecrübeleri
paylaşan odak gruplarından (örneğin, gey ve lezbiyen odak gruplarının, tütün kullanımı ile ilgili
bilgi ve tecrübelerini GLBT toplumu ile paylaşması) toplanan bilgilerden oluşmaktadır.
NREPP. Bakınız Kanıta Dayalı Program ve Uygulama Ulusal Kayıt Sistemi.
Nüfus düzeyi. Kurumsal veya organizasyonel faktörlere, sosyal sermaye faktörlerine ve kamu
politikası faktörlerine odaklanan ekolojik sağlık perspektifi katmanıdır.
Odak grubu. Küçük birey gruplarının bir araya gelerek belirli bir konudaki görüş ve tecrübelerini
paylaştığı nitel veri toplama tekniğidir. İdeal grup büyüklüğü kısmen kolaylaştırıcının becerilerine
dayalıdır.
Okul Sağlığı İndeksi. Koordineli okul sağlığı programları ile ilgili yerel girişimlerin teşvik edilmesi
için kullanılabilecek öz değerlendirme ve planlama aracıdır. Okul Sağlığı İndeksi, koordineli okul
sağlığı programlarının sekiz bileşenin her biri ile bağlantılı modüller içermektedir. Her modül, genel
anlamda bileşenle ilgili (örneğin sağlık eğitimi) okulun güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmek için
sorular sormakla beraber beş belirli sağlık başlığıyla ilgili de sorular içermektedir. Bunlar: güvenlik,
fiziksel aktivite, beslenme, tütün kullanımı ve astımdır. Her modül aynı zamanda okul personelinin
öz değerlendirmeden sonra tamamlaması gereken planlama faaliyetlerini içermektedir.
Okul Sağlığı Politikaları ve Programları Çalışması. Elli eyalet eğitim birimi ile ilçeler ve ilk, orta
dereceli okullar ve liselerin ulusal düzeyde temsili örneklemi temelinde hazırlanan ve koordineli
okul sağlığı politikalarının tüm sekiz bileşenini kapsayan değerlendirmedir. Sonuçlar, okul ve
halk sağlığı çalışanları ile gençlerin sağlığı ve güvenliğini önemseyen kişilere mevcut okul sağlığı
programlamasının analizini sunmaktadır.
Okul Sağlığı Profilleri. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından yılda iki kere çift yıllarda
yapılan ankettir (Gençlik Risk Davranışı Anketinin idarecileri arasında). Okul Sağlığı Profilleri
anketi; sağlık eğitimi, beden eğitimi ve fiziksel aktivite, sağlık hizmetleri, sağlıklı ve güvenli okul
çevreleri ile ortaokullarda aile ve toplumun katılımı ile ilgili ortaokul programlarını, hizmetlerini ve
politikalarını değerlendirmektedir.
Okullar. Sağlığı geliştirme programlarının dört temel sahasından biridir ve bunlar: çocuk bakım
merkezlerini; kreşleri, anaokullarını, ilk ve ortaokullar ile liseleri; iki yıllık ve dört yıllık yüksek
okulları, mesleki ve teknik eğitim programlarını kapsamaktadır. Gençler, hayatlarının büyük bir
kısmını okullarda geçirmektedir. Bununla birlikte, geleneksel öğrencilerin dışındaki bireylerin
(örneğin kariyer değişikliği yapmak isteyen yetişkinler veya kendini geliştirmek isteyen emekliler)
bulunduğu yüksek öğretim sonrası enstitüler de artış göstermektedir.
On temel halk sağlığı hizmeti (EPHS). Yerel halk sağlığı sistemlerinin sorumluluklarına ilişkin
yönlendirici bir çerçevedir. Sağlık birimlerindeki ve toplum ortakları ile işbirliği içerisinde yürütülen
halk sağlığı uygulamalarını tanımlamaktadır.
Op-ed/Karşıt görüş yazısı. Karşıt görüş yazısının kısaltmasıdır (genellikle editör görüşünün
kısaltması olarak bilinir). Op-ed, genellikle gazetenin yazı işleri kuruluyla bağlantısı olmayan bir
yazarın fikirlerini beyan ettiği bir gazete yazısıdır. Op-ed’ler, yazı işleri kurulu üyeleri tarafından
yazılan ve altında imza olmayan başyazılardan farklıdır.
Orta vadeli sonuçlar. Mantıksal bir modelde, tek bir faaliyet ile elde edilebilecek veya edilemeyecek;
ancak gelecekte ulaşılması beklenen ve ayrıca gelecekte bir noktada ölçülebilecek olan sonuçlardır.
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Ortaklıklar. Kuruluşlar arasında, güven ve taahhüt üzerine kurulu ve genellikle sağlığı geliştirme
programının etkinliğini ve ulaştığı alanı arttırmayı hedefleyen karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerdir.
Ortak kuruluşlar, ilişkilerinde genelde eşit olup ortak çabalarının amaçları ve hedefleri üzerinde
hemfikirdir.
Ortamlar. Sağlığı geliştirme programlarının sahalarıdır. 1997’deki Jakarta Bildirgesi “Sağlığı
Geliştirmeyi 21. Yüzyıla Taşımak” ile sağlık ortamı kavramı, kişilerin günlük hayattaki
faaliyetlerinde çevresel, organizasyonel ve kişisel faktörlerin etkileşime girerek sağlığı ve iyiliği
etkilediği yer veya sosyal bağlam olarak yeni bir boyut kazanmıştır.
Ottawa Bildirgesi. Ottawa, Kanada’da 1986 yılında Birinci Uluslararası Sağlığı Geliştirme
Konferansı’nda hazırlanan anlaşmadır. Sözleşmede sağlığın ön koşulları; savunuculuk, kolaylaştırma
ve arabuluculuk ile sağlığı geliştirmenin sağlanması yöntemleri, ve beş temel strateji belirlenmiştir;
bunlar: sağlıklı halk politikasının oluşturulması; destekleyici çevrenin oluşturulması; toplum
faaliyetlerinin güçlendirilmesi; kişisel becerilerin geliştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin yeniden
yönlendirilmesidir.
Ödenek. Bir programın finansmanının belirlendiği mevzuattır.
Ön test. Hedef kitlenin programı anlamasını ve program için hazırlanan materyaller uyarınca
hareket etmesini sağlamak için programın iletişim planının gerekliliklerini en iyi karşılayan mesaj
veya materyali belirleme yöntemidir.
Öncelikler. İhtiyaç değerlendirmesinden toplanan verilerin analizinden elde edilen sağlığı geliştirme
programının müdahale noktaları ve stratejileridir. Verilerden önceliklerin belirlenmesi yaklaşımı,
nominal grup tekniği ve PEARL modelini içermektedir.
Öncelikli nüfus. Belli bir sağlık sorunu ile ilgili bazı ortak özellikleri paylaşan belirli birey grubudur.
Program katılımcıları terimi genellikle öncelikli nüfus ile eşanlamlıdır.
Önder. Bir programa liderlik eden, tutku ve duygu katan önemli bir paydaştır (ayrıca savunucu
da denilmektedir). Önder; ortamı, sağlık sorununu ve sağlık sorunundan etkilenen hedef nüfusu
tanımaktadır. Önderler genellikle programın planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi
sürecinde kuruluşa erişimi sağlamaktadır. Sağlık sorununun geçmişini ve sorunun çözümünde
nelerin işe yaradığı kadar nelerin etkili olmadığını da bilirler. (Önderlere çoğu zaman anahtar bilgi
kaynakları da denmektedir; bunun nedeni kuruluş, toplum veya sorunla ilgili kilit bilgilere sahip
olmalarıdır.)
Örnek. Ankette veya müdahalede (örneğin ihtiyaç değerlendirmesinde) birincil veri kaynakları olan
birey grubudur. Değerlendirilen tüm grubun veya toplumun sağlıkla ilişkili algıları, davranışları
ve ihtiyaçlarını doğru şekilde temsil eden ihtiyaç değerlendirmesi sonuçlarına ulaşmak için üç
kilit husus söz konusudur. Birincisi, anket formunun ulaşacağı kişilerin doğru olarak seçilmesidir.
İkincisi, yeterli örneklem büyüklüğünün seçilmesi ve bu sayede elde edilen sonuçların nüfusun
tümünü temsil etmesidir. Üçüncüsü ise yeterli örneklem boyutuna ulaşmak için katılım oranının
yeterince yüksek olmasının sağlanmasıdır (yüzde 50’den fazla).
Örneklemde taraf tutma (yanlılık). Örneklemin, kendine özgü özellikleri olan kişileri (örneğin,
ırk veya etnik köken, sağlık inançları veya davranışları veya sosyoekonomik durum) hariç tutması
durumunda oluşan yanlılıktır; böylesi bir durumda anketin nihai sonuçları, nüfusun özelliklerini
yansıtmamış olur.
Özel sektör. Sahipleri ve paydaşları için kar etme amacı güden büyük ve küçük ölçekli işletmelerden
oluşan ekonomi sektörüdür. İşletmeler vergi ödemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’nde
işgücünün %65’i özel sektörde çalışmaktadır.
Paydaşlar. Belirli bir grup, toplum veya nüfusun sağlığıyla ilgilenen kişiler ve kuruluşlardır.
Paydaşların, ne tür bir sağlığı geliştirme programının planlandığına ve uygulandığına dair meşru bir
ilgisi (dayanağı) bulunmaktadır.
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PEARL modeli. Sağlığı geliştirme programlarındaki müdahaleler ile ilgili karar alma yaklaşımıdır.
Model, belirli bir sonunun nasıl ele alınacağını belirlemede ciddi etkisi olan beş dış fizibilite
faktöründen oluşmaktadır: uygunluk, ekonomik fizibilite, kabul edilebilirlik, kaynaklar ve meşruluk.
Performans değerlendirmesi. Program yöneticilerinin ve amirlerinin, süreklilik esasında personeli
değerlendirmesidir. Bu türden sürekli bir değerlendirme, amirler ve personel ile ortak geliştirilerek
personelin program ve kuruşla ilgili ihtiyaçları karşılaması hedefini temel almaktadır. Bu hedefler,
birinci amirler ile düzenli toplantılar yaparak tartışılıp personel, program veya organizasyonel
düzeydeki değişikliklere göre düzenlenerek personelin çalışmasıyla ilgili bilgilendirme
sağlamaktadır. İşyerinde performans değerlendirmesi; zam, prim veya işten çıkarmaların
belirlendiği yılsonu değerlendirmeleri olarak düşünülmektedir. Yıllık değerlendirmeler, performans
değerlendirmesinde önemli bir rol oynasa dahi odak noktası, ödüle bağlı veya artı-eksi şeklinde
performans notu vermek yerine personel performansının sentezlenmesi ve özetlenmesi olmalıdır.
Personel çeşitliliği. Sağlık hizmetleri işgücü alanında azınlıkların temsilini arttırma yolu ve sağlık
sorunlarının azaltılmasına yönelik stratejidir.
Personel eğitimi. Programın, personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla sağladığı örgün
ve yaygın eğitimdir. Nihai amaç, program katılımcılarının sağlık sonuçlarını iyileştirmektedir.
Personel yönetimi. Program personelinin yönetimi için istihdam, eğitim, koçluk, gelişim, günlük
denetim ve değerlendirmeyi içeren fonksiyonlardır.
Personele yönelik sağlığı geliştirme. Koordineli okul sağlığı programının bileşenlerinden biridir;
okuldaki öğretim üyeleri ve personelin sağlığının teşvik edilmesini kapsamaktadır.
Personelin fon yaratma sorumlulukları. Bu sorumluluklar, hibe tekliflerinin yazılması, vakıf
ve işletmelerin teklif taleplerinin araştırılması, fon yaratma plan ve stratejilerinin izlenmesi ve
uygulanması ile etkili fon yaratma için çalışma gibi unsurları içermektedir. Kurul üyeleri ile işbirliği,
fon yaratma personelinin önemli bir sorumluluğudur.
Planlı davranış teorisi. Gerekçeli eylem teorisinin bir türevidir; bu teoriye göre kişiler, normlar ve
tutumlara ilişkin algıları ve davranışlar üzerindeki kontrolleri temelinde değişime motive olmaktadır.
Bu faktörlerin her biri kişinin davranışını değiştirme niyetini arttırabilmekte veya azaltabilmektedir.
Davranış değiştirme niyetinin doğrudan davranış değişikliği ile ilgili olduğu düşünülmektedir.
Politika ve çevresel değişim. Etkili politikaların çıkarılmasına (örneğin, kanunlar, yönetmelikler,
resmi veya gayri resmi kurallar) veya çevresel değişimi teşvik etmeye (örneğin, ekonomik, sosyal
veya fiziksel çevre) odaklanarak kronik hastalık yükünü azaltmaya yönelik müdahale yaklaşımıdır.
Politikalar. Programın paydaşlarının (örneğin, öğrenciler, çalışanlar, müşteriler ve üyeler) kurumsal
hakları ve sorumlulukları ile ilgili çalışma kurallarıdır. Politikalar, sağlığı geliştirme programlarının
belkemiğidir; programın alt yapısını sağlamaktadır. Etkili politikalar, kuruluşun sağlık değerlerini
ve önceliklerini açıkça ortaya koyarak, ortamın ve paydaşların kendi gereksinimleri ve ihtiyaçları
doğrultusunda şekillendirilmektedir. Program prosedürleri, program politikası üzerinden
belirlenmektedir.
PR ECEDE - PROCEED modeli. Sağlığı geliştirme programlarını hazırlarken planlayıcıları
yönlendiren, daha genel sonuçlardan özele doğru giden sekiz aşamadan oluşan bir modeldir.
Modelin PRECEDE kısmı, programın planlanmasına odaklanırken PROCEED kısmı, uygulama
ve değerlendirmeye odaklanmaktadır. Aşamalı olarak süreç; programın hazırlanması, sunulması ve
değerlendirilmesi şeklini almaktadır.
Program değerlendirme. Sağlığı geliştirme programı ile ilgili soruları yanıtlamak ve kararlar almak
için sistemli olarak bilgi toplanmasını içeren değerlendirmedir. Biçimlendirici değerlendirme, süreç
değerlendirmesi, etki değerlendirmesi ve sonuç değerlendirmesi gibi çeşitli program değerlendirme
türleri bulunmaktadır.
Program prosedürleri. Program, politikalardan çıkan sonuçları destekleyerek, programın lojistiği
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ile program katılımcılarının hakları, korunması, istihdamı ve tanınması gibi günlük esasta çalışmayla
ilgili detayları ele almaktadır. Aynı zamanda Standart İşletim Prosedürlerine bakınız.
Programın sürdürülebilirliği. Programın zaman içinde canlı kalması ve devam ettirilmesi
olasılığıdır.
Rastgele seçim. Nüfusun üyelerini, her üyenin katılımcı olarak seçilmek için eşit şansı olacak
şekilde seçen yöntemdir (örneğin, araştırma anketini alması için).
RE-AIM değerlendirme çerçevesi. Beş boyutu ile – erişim, etkililik, benimseme, uygulama
ve sürdürme (İngilizce kısaltması ile RE-AIM) - RE-AIM değerlendirme çerçevesi, program
müdahalelerinin değerlendirilmesinde gerek dış geçerliliğin (erişim ve benimseme) gerekse iç
geçerliliğin (etkilik ve uygulama) önemini kabul etmektedir. Bu yaklaşım, halk sağlığının etkisini
tahmin etmede, farklı sağlık politikalarını karşılaştırmada, başarı şansı daha yüksek politikaları
tasarlamada ve politikaların diğer sağlığı geliştirme stratejileri ile entegrasyon alanlarını belirlemede
faydalıdır.
REACH toplumları. Sağlık sorunlarını ele alırken azınlık grupları ve toplumlarını doğrudan sürece
dahil eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin Projesi olan REACH’e (Toplum Sağlığına
Irksal ve Etnik Yaklaşımlar) katılan toplumlardır.
RTIPler. Bakınız Araştırma ile Test Edilmiş Müdahale Programları.
Sağlığı geliştiren üniversiteler. Yüksekokul ve üniversitelerde K-12 koordineli okul sağlığı
programlarının ilkelerini uygulayan girişimdir. Program hedefleri arasında öğrencilerin, üniversite
personelinin ve daha geniş bağlamda toplumun sağlığının iyileştirilmesi ve sağlığın üniversitenin
kültürü, yapısı ve süreçlerine entegre edilmesi yer almaktadır.
Sağlığı geliştirme. Sağlık eğitiminin, gerektiği şekilde birey ve grup davranışlarına yönelik
kurumsal, ekonomik veya çevresel destekler veya sağlığı destekleyen çevreler ile kombinasyonu
aracılığıyla yaşam tarzları ve yaşam koşullarında yapılması planlanan sağlıkla bağlantılı değişikliktir.
Sağlığı geliştirme politikaları. Sağlığı geliştirme programlarının işletme kurallarıdır; kişilerin hak
ve sorumlulukları ile kuruluşun paydaşları (örneğin, öğrenciler, çalışanlar, müşteriler veya üyeler)
nezdindeki hak ve sorumluluklarını belirlemektedir.
Sağlığı geliştirme programları. Bireylerin zaman içerisinde sağlıkları ile ilgili bilgilendirilmiş
kararlar almalarına yardımcı olmayı hedefleyen planlı, organize ve yapılandırılmış faaliyet ve
etkinlikleri barındıran programlardır. Ayrıca sağlığı geliştirme programları, hükümetin farklı
düzeylerinde ve kuruluş düzeyinde politika değişiklikleri, çevresel, düzenleyici, kurumsal ve kanuni
değişiklikler yapılmasını teşvik etmektedir. Sağlığı geliştirme programları çoğu zaman okul, işyeri,
sağlık kuruluşları veya toplumlar gibi ortamlardaki merkezi konumlarından faydalanılacak şekilde
tasarlanmıştır; çocuklar, yetişkinler ve ailelere etkili bir şekilde ulaşabilmek için müdahalelerin
entegre ve sistemik bir şekilde birleştirilmektedir. Sağlık kuruluşları ve toplumlarda yaygın olarak
kullanılan iki program türü hasta odaklı programlar ve çalışanlara yönelik programlardır.
Sağlığın korunması. Özellikle tehlikeli maruziyetlerin azaltılması suretiyle güvenli çalışma
koşullarının sağlanmasıdır.
Sağlık. Yaşamanın amacı olmaktan ziyade günlük yaşam için bir kaynaktır. Sosyal ve kişisel
kaynaklar ile fiziksel becerilerin vurgulandığı olumlu bir kavramdır.
Sağlık durumu. Bireyin sağlıklı olma veya hastalık durumunun, morbidite, sakatlık, mortalite,
işlevsel durum ve yaşam kalitesini içeren çeşitli göstergeler ile genel bir değerlendirmesidir.
Sağlık Eğitimi Müfredatı Analiz Aracı. Okul bölgeleri, okullar ve diğer ilgililerin sağlık eğitim
müfredatını, Ulusal Sağlık Eğitim Standartları ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerlerinin
etkili sağlık eğitim müfredatı için belirlediği özelliklere dayalı olarak analiz etmesine yardımcı
olmak üzere tasarlanmış bir araçtır. Bir müfredatın genel özelliklerinin analiz edilmesine yönelik
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sorular ve müfredatta değinilen sağlıkla bağlantılı davranışlar, işlevsel bilgi, beceri ve alt becerilerin
analiz edilmesine yönelik sorular içermektedir.
Sağlık eğitimi. Farklı bir bilgi tabanı, etik kuralları, beceriye dayalı yetkinlikler, sıkı bir kalite
güvence sistemi ve sağlık eğitimi uzmanları için belgelendirme sistemine sahip bir disiplindir.
Sağlık eğitimi, koordineli okul sağlığı programının bileşenlerinden biridir.
Sağlık eşitsizlikleri. Nüfuslar arasında toplumsal cinsiyet, gelir, eğitim, sakatlık, coğrafi konum,
cinsel yönelim ve ırk veya etnik kökene dayalı olarak sağlık durumu, davranışları ve sonuçlarında
gözlenen farklılıklardır.
Sağlık Eşitsizliklerinin Ortadan Kaldırılması için Ulusal Eylem Ortaklığı. ABD Sağlık ve
Beşeri Hizmetler Bakanlığının Azınlık Sağlığı Ofisinin sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması
için stratejik çerçevesinin bir parçası olarak oluşturulan ortaklıktır. Ortaklık, sağlığı geliştirme
programlarının sağlık sorunlarının ortadan kaldırılması için uygulaması gereken yirmi strateji
belirlemiştir.
Sağlık eşitsizliklerinin temel sebepleri. Oluşması uzun yıllar hatta yüzyıllar alan sistemli,
kurumsallaşmış sağlık eşitsizlikleri kaynaklarıdır. Sağlık eşitsizliklerinin temel sebepleri arasındaki
ilişkiler çok yönlü, döngüsel, şiddetlidir ve her seviyede müdahale gerektirmektedir.
Sağlık hizmetleri. Koordineli okul sağlığı programının bileşenlerinden biridir; fiziksel sağlığa
odaklanmaktadır.
Sağlık iletişimi. Önemli sağlık meseleleri hakkında bireyleri, kurumları ve halkı bilgilendirme,
etkileme ve motive etme sanatı ve tekniğidir. Sağlık iletişimi, farklı hedef kitlelere ulaşmak ve
sağlıkla ilgili bilgileri paylaşarak bireyleri, toplumları, sağlık çalışanlarını, özel grupları, politika
yapıcıları ve halkı, sağlık sonuçlarında iyileşme sağlayacak belirli bir davranış, uygulama veya
politikayı savunma, tanıtma, benimseme veya sürdürme yönünde etkileme, harekete geçirme ve
desteklemeyi amaçlayan çok yönlü ve çok disiplinli bir yaklaşımdır.
Sağlık iletişimi planı. Programın personeli, paydaşları ve katılımcıları arasında bilgi alışverişine
rehberlik eden ve bu alışverişi geliştiren bir plandır; bu plan sayesinde program aracılığıyla net
mesajların verilmesi ve programın hedef ve amaçlarına uygun davranışların sergilenmesi mümkün
olmaktadır.
Sağlık inanç modeli. Sağlık davranışlarını bireylerin tavırları ve inançlarına dayalı olarak
açıklamaya ve tahmin etmeye çalışan bireysel düzeyde bir sağlık teorisidir.
Sağlık kuruluşları. Sağlığı geliştirme programlarının uygulandığı başlıca dört ortamdan biridir. Bu
kuruluşlar, hastalık, yaralanma ve sakatlığın yol açtığı etki ve yükün azaltılması ve bireylerin sağlık
ve aktifliğinin iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri sunmaktadır. Sağlık kuruluşları arasında
yerel hastaneler, uzmanlık hastaneleri, toplum sağlığı merkezleri, hekim muayenehaneleri, klinikler,
rehabilitasyon merkezleri, özel bakımevleri ve uzun süreli ikamet sağlayan bakımevleri ile evde
sağlık kuruluşları ve diğer sağlıkla ilgili kuruluşlar yer almaktadır.
Sağlık okur-yazarlığı. Bireyin bilinçli sağlık kararları almak ve sağlık davranışları, özbakım veya
hastalık yönetimi alanlarında sağlığını iyileştirici eylemlerde bulunmak amacıyla sağlık bilgilerini
ve hizmetlerini alma, yorumlama, algılama ve değerlendirme kapasitesidir.
Sağlık riski değerlendirmesi. Çalışanlar veya diğer faydalanıcıların sağlık riskleri, belirli
programlara katılma istekleri ile sağlıksız yaşam tarzı ve alışkanlıklarını değiştirmeye ne
derecede hazır olduklarına ilişkin değerlendirmedir. Sağlık riski değerlemesi aynı zamanda sağlık
değerlendirme anketi veya sağlığın iyileştirilmesine yönelik anket olarak da adlandırılmaktadır.
Sağlık sigortası. Hastane ve tıbbi bakım maliyetleri veya hastalık ya da yaralanmadan kaynaklanan
gelir kaybını telafi eden sigortadır. Amerikalıların çoğu, işverenleri veya bir aile ferdinin işvereni
aracılığıyla grup sağlık sigortası kapsamında yer almaktadır. Sağlık sigortası faydalarının çoğu
işveren ile sağlık sigortası şirketi arasındaki anlaşma ile belirlenmektedir. Sağlık sigortası şirketleri,
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çalışanların ihtiyaçlarına dayalı olarak işverenlere gitgide daha fazla ürün ve hizmet sunmaktadır.
İşveren tarafından alınan sağlık sigortası, işverenin şirketinde çalışmanın sağladığı bir avantaj
olarak uygun çalışanlara (ve sıklıkla çalışanların aile fertlerine) sunulmaktadır.
Sağlıklı Halk 2020. Halk sağlığı hekimleri ve politika yapıcılara yönelik,ulusal düzeyde ölçülebilir
hedefler ortaya koyan bir stratejik plandır.
Sağlıklı okul çevresi. Koordineli okul sağlığı programının bileşenlerinden biridir; sağlıklı, güvenli
ve uyuşturucudan arınmış bir okul ortamı oluşturmayı ve bunu korumayı kapsamaktadır.
Savunuculuk. Bireyler veya grupların belirli bir sağlık hedefi, program, menfaat veya nüfus
için toplumsal veya kurumsal değişim yaratma girişiminde bulunma sürecidir. Savunuculuk
faaliyetleri politik (örneğin, belirli bir mevzuat için lobicilik yapmak) veya toplumsal (örneğin,
sesi duyulmayanlar adına konuşmak) faaliyetler olabilmektedir. Daha geniş bağlamda savunuculuk,
sağlık alanlarından birinde profesyonelleşmenin bir parçasıdır.
Savunuculuk gündemi. Sağlığı geliştirme programının savunuculuk çabalarının tanımlandığı ve
savunuculuk stratejilerinin açıkça ifade edildiği belgedir; bu belgede beş soruya yanıt verilmektedir:
Program kapsamında hangi sağlık sorunu ele alınmaktadır? Kimin harekete geçmesi gerekmektedir?
İlgili hedef kitleye iletilmesi gereken mesaj nedir? Hedef kitle mesajı kimden duymalıdır? İsteneni
anlatmak için hangi eylemlerde bulunulması gerekmektedir?
Seçici koruyucu müdahaleler. Hastalık veya rahatsızlığa yakalanma riski ortalamadan ciddi oranda
yüksek olan bireyleri veya alt grupları hedefleyen müdahalelerdir. Buna örnek olarak, gürültülü iş
makinesi kullanan inşaat işçilerinin kulaklık veya koruyucu cihaz takması veya travmatik bir kayıp
yaşayan öğrencilere danışmanlık hizmeti sunulması sayılabilir.
Seçim propagandası. Siyasi kampanya kapsamında seçmenlerin ikna edilmesidir.
Sertifikalı Sağlık Eğitim Uzmanı (CHES). Ulusal Sağlık Eğitimi Belgelendirme Komisyonu, A.Ş.
tarafından yapılan yetkinliğe dayalı sınavı geçmiş olan sağlık eğiticisidir.
SMART. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri tarafından geliştirilen program hedeflerinin
yazılmasına yönelik bir yaklaşımdır. İngilizce kelimelerin baş harflerinin kısaltması olan SMART,
hedeflerin belirli, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi ve süreli olması anlamına gelmektedir.
Sonuç değerlendirmesi. Müdahalenin etkisinin veya temel sonuçlarının değerlendirilmesidir;
bunun sonucunda, sunulan sağlık programlarının etkisinin ne olduğu sorusu yanıt bulmaktadır. Sonuç
değerlendirmesinde, sağlığı geliştirme programına katıldığı süre zarfında ya da bunun sonrasında
hedef nüfustaki değişiklikler incelenmektedir. Sağlığı geliştirme programlarının en temel amacı,
nüfusun sağlık durumunu iyileştirmek olmasına rağmen (örneğin akciğer kanserinin azaltılması)
finansman ve süre sınırlaması, genellikle program yöneticilerini uzun vadeli sonuçlar için yaklaşık
ölçüm niteliğindeki sonuçları seçmeye zorlamaktadır. Bunlara örnek olarak bilgi kazanımı, tutum
değişiklikleri, beceri kazanma veya davranış değişiklikleri verilebilir. Tasarlanmasına bağlı olarak
sonuç değerlendirmesi, kısa vadede (programa katılımdan sonraki saatler veya günler) orta vadede
(bir ila altı ay) veya uzun vadede (altı aydan birkaç yıla kadar) değişiklikleri inceleyebilmektedir.
Sonuç hedefleri. Sağlığı geliştirme programının spesifik, ölçülebilir uzun vadeli başarılarıdır
(hedefleridir).
Sosyal ağ ve sosyal destek teorisi. Sosyal ağlar ve sosyal ilişkilerin gerek fiziksel gerekse akıl
sağlığının önemli yönleri üzerinde güçlü etkileri olduğunu kabul eden, kişilerarası düzeyde sağlık
teorisidir. Sosyal ağ, sosyal bağların varlığına atıfta bulunmaktadır. Sosyal ağların sağlığı nasıl
etkilediğine (olumlu ya da olumsuz) yönelik araştırma sosyal bağların sağlığı nasıl etkilediği
açıklamaya yardımcı olan yolları netleştirmektedir. Sosyal ağlar sağlığı en az beş temel yol ile
etkilemektedir: (1) sosyal desteğin sağlanması; (2) sosyal etki; (3) sosyal bağlılık; (4) kişiler arası
iletişim ve (5) kaynaklar ile maddesel değerlere erişim.
Sosyal bilişsel teori. İnsan davranışını; kişisel faktörler, davranışsal faktörler ve çevresel faktörlerin
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etkileşimi olarak tanımlayan kişiler arası düzeyde sağlık teorisidir. Sosyal bilişsel teori, sağlığı
geliştirmede en sık kullanılan paradigmadır. Davranış, çevre ve kişi arasındaki karşılıklı kararlılığı
temel almaktadır; bunlar arasındaki sürekli etkileşim, insan faaliyetlerinin temelini teşkil etmektedir.
Sosyal paylaşma. Belirli birey ve gruplar ile onlara programa dair eğitim vermek ve program
katılımcılarına desteği arttırmak amacıyla sağlığı geliştirme programı ile ilgili kasıtlı bilgi
paylaşımıdır.
Sosyal pazarlama. Hedef kitlenin gönüllülük esasındaki davranışlarını sağlığın yararına olacak
şekilde etkilemek için ticari pazarlama tekniklerini kullanan stratejidir. Sosyal pazarlama, hedef
bireylere yönelik davranış değişikliğini teşvik etmektedir. Bireylerin yeni bir davranışı kabul
etmesini, potansiyel davranışı reddetmesini, mevcut davranışı değiştirmesini veya eski davranışlarını
terk etmesini teşvik etmektedir.
Standart işletim prosedürleri. Program politikalarından çıkan program prosedürleri için yaygın
olarak kullanılan bir etikettir. Aynı zamanda bakınız Program prosedürleri.
Süreç değerlendirme. Bir müdahalenin neden ve nasıl işe yaradığını, kimler için en iyi ve en
kötü şekilde sonuçlandığını öğrenme amaçlı yapılan değerlendirmedir. Değerlendirme, şu soruyu
yanıtlamaktadır: Seçilen programlar, politikalar veya çevresel destekler amaçlanan şekilde
uygulanmış mıdır? Süreç değerlendirmesi, programın uygulanması esnasında sistematik olarak
bilgi toplamayı içermektedir. Programın uygulanmasında gerekli değişikliklerin belirlenmesi için
ve genel anlamda sağlığı geliştirme programının veya münferiden stratejilerinin iyileştirilmesi için
resmi olarak izleme faaliyetinin yapılması faydalıdır.
Süreç hedefleri. Programın idaresinde (örneğin, personelin istihdamı, mesleki gelişiminin
sağlanması veya ek finansman arayışı) gerekli değişiklikleri veya görevleri belirleyen spesifik ve
ölçülebilir sonuçlardır. Bu türden hedefler, programın uygulanmasındaki ilerlemeyi değerlendirmek
için kullanılmaktadır (süreç değerlendirmesi veya biçimlendirici değerlendirme).
Taraf tutma (Yanlılık). Taraf tutma, bir örneklemin kendine özgü özellikleri olan kişileri (örneğin,
ırk veya etnik köken, sağlık inançları veya davranışları veya sosyoekonomik durum) hariç tutmasına
ve nihai anket sonuçlarının genel hedef nüfusu yansıtmamasına neden olacak şekilde seçildiği
durumlarda (örneğin, kolaylıkla bulunabileni örnekleme) meydana gelmektedir.
Tarama programı. Semptomsuz bireyleri, risk faktörleri açısından test eden programdır. Uygun
takip, gerektiğinde sağlık personelinden de ek destek alarak bireylerin sağlıklı yaşam tarzını
benimsemeleri için danışmanlık ve izlemeyi içermektedir.
Temel sağlığı geliştirme. Sağlık için faydalı koruyucu ekolojik şartları belirlemek ve güçlendirmek
ve hastalıkları önlemek için çeşitli sağlık risklerini belirleyip azaltmak için tasarlanan sağlığı
geliştirme programlarının kullanılması.
Temel yetkinlikler. Galway Uzlaşı Konferansı Bildirgesinde sağlığı geliştirme faaliyetlerine katılım
için gereklilik olarak belirlenmiş olan sekiz mesleki yetkinliktir.
Teori. “Olayları veya durumları açıklamak ve tahmin etmek için değişkenler arasındaki ilişkileri
belirleyerek olaylara ve durumlara sistemli bakış açısı sağlayan birbiriyle bağlantılı kavram,
tanım ve önermeler dizisidir” (F. N. Kerlinger, Foundations of Behavioral Research (Davranışsal
Araştırmanın Temelleri), 3. baskı [New York: Holt, Rinehart & Winston, 1986], sf. 25).
Tıbbi bakım faktörleri. Bu faktörler, ırk ve etnik kökene dayalı eşitsizliklerin sebebi olabilmektedir.
Bunlara örnek olarak, sağlık hizmetine erişimin olmaması, kaliteli sağlık hizmetinin olmaması ve
kültürel yetkinliğe haiz olmayan hizmet sağlayıcıları verilebilir.
Tıbbi karar alma. Bireylerin ve ailelerin, tıbbi ve sağlık sorunlarını ve kaygılarını çözmeye yönelik
kararlarında bu alandaki bilgi ve tecrübelerini tıp ve sağlık personeli ile birlikte kullanması sürecidir.
Tıp Enstitüsü koruyucu müdahale modeli. Bu model, farklı hedef nüfuslar ile farklı sağlık
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sorunları ve endişelerine yönelik koruyucu müdahaleleri belirlemekte ve kategorilendirmektedir.
Tıp Enstitüsü obezite değerlendirme çerçevesi. Farklı sektörler ve ortamlarda çocukluk
obezitesini önleme çabalarının değerlendirilmesinde kullanılan çerçevedir. Çerçevede kilit
bağlamsal faktörlerin (örneğin, çevresel, kültürel, normatif ve davranışsal faktörler) müdahalenin
potansiyel etkisi üzerindeki etkisi dikkate alınmaktadır. Ayrıca sonuçlar değişimin yapısına göre
kategorilere ayrılmaktadır.
Toplum hazırlık modeli. Sağlığı geliştirme programı geliştirilmesine yönelik modeldir. Model,
bir toplumun sosyal meselelere ilişkin harekete geçme kapasitesini değerlendirmek ve geliştirmek
için kullanılmaktadır. Bireysel davranışların yer aldığı sosyal ortamların değerlendirilmesi ve
toplumun kültürünün, kaynaklarının ve meseleyi daha etkin şekilde ele almasını sağlayacak hazırlık
derecesinin incelenmesi için bir çerçeve sunmaktadır. Model, dokuz aşamadan oluşmaktadır ve bu
aşamalar, toplumun hazırlık derecesinin değerlendirilmesi ve her aşamaya en uygun müdahalenin
(veya müdahalelerin) belirlenmesine rehberlik etmektedir.
Toplum katılımı. Bir toplumun üyelerinin kendilerini etkileyen sorunlara yönelik çözümlerin
değerlendirilmesi, planlanması, uygulanması ve sonucun değerlendirilmesi sürecine katılımıdır.
Katılım düzeyleri, belirli bir hareket şekline ilişkin toplum üyelerine danışılmasından belirli bir
sağlık projesi için yapılacak kaynak tahsisatının kararlaştırılması veya sağlığı geliştirme programının
sunumunda yer almaya kadar farklılık gösterebilir. Programın hedefleri, sorun ve katılımı sağlanmak
istenen topluma bağlı olarak bazı yaklaşımlar diğerlerine göre daha uygun olabilir.
Toplum katılımı önündeki engeller. Vatandaşların sağlığı geliştirme programlarına katılmasını
önleyen engellerdir. Bir kuruluşun perspektifinden bu engeller arasında; bir toplum ile yaşanan idari,
bilgisel veya programa dair çatışmalar veya bir nüfusa erişimde karşılaşılan sorunlar yer alabilir.
Toplum mobilizasyonu. Bireylerin belirli toplum meselelerine karşı harekete geçmesidir.
Toplum mobilizasyonu, sağlık sonuçlarını iyileştirmeyi amaçlayan toplum temelli stratejilere
odaklanmaktadır. Sonucunda toplumlar güçlenerek değişim yaratma ve sorunları çözme yönünde
harekete geçmektedir.
Toplum örgütlenmesi. Bireyleri, bir alandaki sağlık sorunlarının önlenmesi ile ilgili ihtiyaçların
belirlenmesinden önleme programları için destek alınmasına kadar farklı faaliyetlere dâhil etme
yönündeki çabalardır. Örgütlenme, ortak hedeflere ulaşmak üzere bireyler ile birlikte ve onlar
aracılığıyla çalışmayı gerektirmekte ve sağlık üzerinde etkiye sahip değişen sosyal ve ekonomik
yapıları vurgulamaktadır.
Toplum sağlığı kuruluşları. Yerel toplum üyelerinin sağlık endişeleri, meseleleri ve sorunlarını
temel alan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar taban seviyesinde faaliyet göstermekte ve sıklıkla toplum
üyelerini hedef alan çeşitli sağlığı geliştirme programlarını yürütmektedir. Çoğu kar amacı gütmeyen
kuruluşlardır ve ABD Milli Gelirler Yasası Kısım 501(c)(3) kapsamında federal, eyalet düzeyinde
ve yerel vergilerden muaftır. Benzer şekilde bu kuruluşlar bir bireyin mülkiyetinde değildir; kanun
kapsamında kuruluşun işletilmesinden sorumlu bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir.
Toplum sağlığı kuruluşu terimi, toplum kuruluşu, program, girişim, beşeri hizmetler ve proje ile eş
anlamlıdır.
Toplum sağlığına çok katmanlı yaklaşım (MATCH) modeli. Sağlık çalışanlarını; sağlık
programlarını geliştirmede, uygulamada ve değerlendirmede yönlendiren bir modeldir. Beş temel
aşamadan oluşmakta olup bu aşamalar da kendi içinde belirli adımlara ayrılmıştır. Aşamalar; amaç
belirleme, müdahale planlaması, program geliştirme, uygulama hazırlığı ve değerlendirmedir.
Toplum yardımı. Sağlık sorunlarını önlemek için bilimsel gelişmeler ve teknolojiden ve bazı
durumlarda erken müdahaleden yararlanan sponsorlu halk sağlığı girişimleridir. Toplum yardımı ilk
olarak hastane ve bağımsız klinikler gibi sağlık kuruluşları tarafından uygulanmıştır; günümüzde ise
yerel sağlık birimleri ve toplum sağlığı kuruluşları da toplum yardımına katılımda bulunmaktadır.
Toplumlar. Sağlığı geliştirme programlarının uygulandığı başlıca dört ortamdan biri olan toplumlar,
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genellikle insanların yaşadığı yerler –örneğin, mahalleler, kasabalar, köyler, şehirler ve dış
mahalleler olarak tanımlanmaktadır. Ancak toplumlar yalnızca fiziksel ortamlardan ibaret değildir;
ayrıca ortak bir amaç için bir araya gelen insan gruplarına da toplum adı verilmektedir. Bu insanların
birbirine yakın mesafelerde yaşıyor olması gerekmemektedir; aynı anda farklı toplumların üyeleri
olabilirler (aileler, kültürel veya ırksal gruplar, inanç örgütleri, spor takımının taraftarları, belirli
bir hobiye meraklı kişiler, motosikletçiler, açlığa karşı farkındalık grupları, çevre örgütleri, hayvan
hakları grupları ve benzeri). Bu toplumlar genellikle kendi fiziksel ortamlarına sahiptir (örneğin,
toplum rekreasyon merkezleri; golf, yüzme veya tenis Kulüpleri; ibadethaneler, kiliseler veya
camiler; binalar veya parklar). Söz konusu ilgi gruplarının hepsi bir toplumun içerisinde yer almakta
ve toplumun bir parçasını oluşturmakta ve aynı zamanda kendi toplumlarını oluşturmaktadır. Sağlığı
geliştirme programları sıklıkla, hem bireylerin yaşadıkları mahallenin fiziksel ortamındaki kişilere
hem de bireylerin toplum olarak tanımladığı ilgi gruplarına ulaşmaya çalışmaktadır.
Toplumsal cinsiyet. Sağlık eşitsizliklerinde belirleyici olabilen bir faktördür.
Toplumsal faktörler. Irka dayalı ve etnik eşitsizliklerin sebebidir. Örnekler arasında yoksulluk,
ırkçılık, ekonomi, sağlık okuryazarlığının olmaması, sınırlı eğitim ve eğitimde eşitsizlik yer
almaktadır.
Toplumun güçlendirilmesi. Bireylerin kendi yaşamlarının kontrolünü ele almalarına yardımcı olan
çok boyutlu bir sosyal süreçtir. Kişilerin güçlerini (yani eyleme geçme veya değişiklik yaratma
kapasitelerini), önemli gördükleri meseleleri çözmek üzere kendi yaşamlarında, kendi toplumlarında
ve içinde yaşadıkları toplumda kullanmalarını teşvik eden bir süreçtir.
Transteorik model. Bu model (aynı zamanda değişimin aşamaları modeli olarak da adlandırılır)
davranış değişikliğinin aşamalar halinde gerçekleştiğini ve kişilerin değiştikçe bu aşamalar etrafında
belirli bir sıraya göre hareket ettiğini ortaya koyan bireysel düzeyde bir sağlık teorisidir. Bu aşamalar,
algılama öncesi, algılama, hazırlık, eyleme geçme ve sürdürmedir. Kişiler bu aşamalarda ileri ya da
geri gidebilmektedir. Zaman boyutu, yani bu aşamaların her biri, değişim modelinin aşamalarına
özgü belirli bir zaman çerçevesi ile ilişkilidir.
Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları. Okul sağlığı eğitimi müfredatı, dersler ve değerlendirme ile
ilgili devlete ve yerel teşebbüslere yönelik çerçevedir. Performans göstergeleri, öğrencilerin bilmesi
veya yapması gereken kilit kavramlar, beceriler veya beceri faktörleri ile öğrencilerin her standardın
başarıldığını göstermek için benimsemesi gereken inanç, değer ve normları belirlemektedir.
United Way (Bir Yardım Kuruluşu). Birleşik Devletlerde 1300’ü aşkın United Way vardır ve
bunlar fon yaratma çabalarını bir havuzda toplamaktadır. Kar amacı gütmeyen bu yerel kuruluşların
odak noktası toplumun ivedi sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi ile okullarla, hükümet
kuruluşlarıyla, işletmelerle, organize işgücü ve mali kuruluşlarla, toplum geliştirme ortaklıkları,
gönüllü ve komşu dernekler, inanç toplumu ve diğerleriyle ortaklık kurarak toplumlarda ölçülebilir
değişiklikler yapmaktır.
Uygulama aşamaları. Sağlığı geliştirme programının oluşturulması sürecinin, fikrin keşfinden
uzun vadeli program işleyişine kadar uzanan safhalarıdır.
Uygulama zorlukları. Programın uygulama aşamalarında, özellikle de program kurulumu, ilk
uygulama ve tam uygulama aşamalarında sıklıkla karşılaşılan zorluklardır.
Uygunluk. Bir sağlık müdahalesinin, söz konusu müdahalenin uygulanmasına ilişkin müfredat,
protokol veya kılavuzlar ile ne kadar uyumlu olduğudur. Müdahalelerin uygunluğu yüksek ile düşük
arasında derecelendirilmektedir. Yüksek uygunluğa sahip bir müdahale, müdahaleyi oluşturan
kişilerin neredeyse tam olarak amaçladığı şekilde uygulanan müdahaledir. Düşük uygunluğa sahip
müdahale ise müdahaleyi oluşturan kişilerin amaçladığından oldukça farklı şekilde uygulanan
müdahaledir.
Uzlaşı oluşturma. Belirli bir problem, hedef veya karşılıklı çıkar konusu hakkında program
katılımcıları ve paydaşlar arasında anlaşmayı sağlama sürecidir.
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Uzun vadeli sonuçlar. Mantık modelinde, programın etkisinin nihai olarak nereye uzanacağını
temsil eden sonuçlardır. Program faaliyetlerinin etkin olması ve gerek kısa vadeli gerekse orta
vadeli sonuçlara ulaşması halinde, mantık modeli makul olarak beklenen uzun vadeli sonuçları
belirtmektedir. Sağlığı geliştirme programlarının çoğu, sağlıkla ilişkili veya hastalıkla ilişkili uzun
vadeli sonuçlara ulaşmak için tasarlanmaktadır.
Üçüncü basamak sağlığı geliştirme. Bir sağlık sorunu sebebiyle hali hazırda tıbbi veya sağlık
sorunu için tedavi gören veya kronik hastalıkları olan bireylerin yaşamını iyileştirmek ve
durumlarının kötüye gitmesini veya tekrarlamasını engellemek için onlara yardım etme amacıyla
tasarlanan sağlığı geliştirme programlarının kullanılmasıdır.
Üçüncül korunma. Bir sağlık sorunu sebebiyle hali hazırda tıbbi veya sağlık sorunu için tedavi
gören veya kronik hastalıkları olan bireylerin yaşamlarının iyileştirilmesidir.
Vakıflar. Başlıca amacı, kendileri ile bağı bulunmayan kurumlar veya kuruluşlar ya da bireylere
bilimsel, eğitimsel, kültürel, dini veya diğer hayır amaçları için hibe vermek olan kar amacı
gütmeyen kuruluş veya hayır vakıfları niteliğindeki kuruluşlardır.
Yanıtlarda taraf tutma (yanlılık). Anketi yanıtlayan kişilerin (örneğin ihtiyaç değerlendirmesinin
bir parçası olarak) sağlık inançları ve davranışları, yanıtlamayanlarınkinden farklı ise yanlılık
oluşmaktadır. Anketi yanıtlayanların inanç ve davranışları, yanıtlamayanlarınkinden ne kadar farklı
ise, yanlılığın boyutu da o kadar büyük olacaktır.
Yapıtaşı. Kabul edilmiş, geliştirilmiş ve zaman içinde test edilmiş bir teorinin tanımlayıcı unsurudur.
Yaşam kalitesi. Bireyin hayattan zevk alma derecesidir.
Yatırım getirisi. Projenin bedelini, karı (getirisi) ile maliyetini (yatırımı) kıyaslayarak değerlendiren
mali göstergedir.
Yeniliklerin yayılması modeli. Yeni fikirlerin yayılması ve insanlar tarafından sistematik şekilde
benimsenmesine odaklanan toplum düzeyindeki (veya ortam düzeyindeki) sağlık teorisidir. Ayrıca
sosyal değişimin analiz edilmesinde kullanılan bir araçtır.
Yerel sağlık birimleri. Hükümetin, sağlıklı yaşam tarzını desteklemek ve sağlığı destekleyen çevreler
oluşturmak için çabalarının bir parçası olan yerel kamu kurumlarıdır. Sorumlulukları arasında,
sanitasyon, hastalık sürveyansı, çevresel risklerin (örneğin kurşun veya asbest zehirlenmesi) ve
ekolojik risklerin (örneğin ozon tabakasının zarar görmesi veya hava ve su kirliliği) izlenmesi yer
almaktadır.
Yerel sağlık birimindeki personel; halk sağlığı hekimleri, hemşireler, halk sağlığı eğiticileri,
toplum sağlığı çalışanları, epidemiyologlar ve sağlık memurları gibi toplumda sağlığı geliştirme
için çalışanları kapsamaktadır.
Yetkilendirmeler. Politika veya programları belirleyen mevzuattır.
Yönetmelikler, sınırlamalar ve kılavuzlar. Sağlık kuruluşları, kuruluşun politika ve prosedürlerini
yöneten ve diğer ortamlarda geçerli olmayan ancak sağlık ortamına özgü olan çok sayıda yönetmelik,
sınırlama ve kılavuza tabidir. Sağlık çalışanlarının bu yönetmelikleri anlaması ve günlük pratikte
uygulanışını öğrenmesi gerekmektedir.
Yönlendirme. Bireyin sağlığı geliştirme programına bağlanması sürecidir. Program personeli,
potansiyel program katılımcılarının nerede olduğunu ve bu bireyleri sağlığı geliştirme programlarına
kimlerin yönlendireceğini belirlemektedir.
Yüksek Öğretimde Sağlığı Geliştirme için Uygulama Standartları. Üniversite ortamında sağlığı
geliştirmeye yönelik kılavuzlardır. Standartlar, yükseköğretimin öğrenme misyonu, işbirlikçi
uygulamalar, kültürel yetkinlik, teoriye dayalı pratik, kanıta dayalı uygulama ile mesleki gelişim ve
hizmet ile bütünleşmeyi kapsamaktadır.
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Çalışan Sağlık Hizmetleri El Kitabı,
377
ÇDPler (çalışan destek
programları), 377, 379
Çekirdek finansman, 237
Çevresel faktörler: yoluyla ele
alınan sağlık eşitsizlikleri,
37, 49–50; sağlık ve çevresel
faktörlerdeki ırksal/etnik farklar,
37; hakkındaki sosyal bilişsel
teori, 65
Çevre sağlığı: tanımı, 95;
göstergeleri, 94
Çevrimiçi toplumlar:
aracılığıyla savunuculuk,199;
tarafından değişime katılım
300–301;aracılığıyla sağlık
iletişimi, 215. Ayrıca bakınız
Toplumlar
Çevrimiçi sağlık/sağlığı geliştirme
verileri, 330, 331–332
Çocukların Güvenliği Ağı (CSN),
409–410
Çok katmanlı müdahaleler: için
MATCH Modeli yaklaşımı, 71,
75, 76, 83; planlama için teoriyi
kullanma, 82
D
Dağıtım: dağıtım ile ilişkili
harcamalar, 174; ihtiyaç
değerlendirmesi, 114–115;
için çevrimiçi kaynaklar, 280;
program değerlendirmesi,
274,276–280

İNDEKS
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Daha Sağlıklı İşyerleri Girişimi
(HWI), 374

Değişkenler, 59

Dairesel değerlendirme modeli,
280–281
Dake, J. A., 91

DHHS. Bakınız ABD Sağlık ve
Beşeri Hizmetler Bakanlığı
(DHHS)

Dale-Chall formülü, 103

Deneysel dizayn, 272, 273

Danışma kurulları: tanımı, 22;
sağlığı geliştirmedeki rolü, 22–23

Disiplinler arası, işbirlikçi
yaklaşım, 350–351

Danışmanlık hizmetleri, 318, 321

Diyabet: için sağlık eğitimi basit dil
stratejisi, 211; ile ilgili ırk/etnik
kökene dayalı sağlık eşitsizlikleri,
36

Davranış (veya eylem) hedefleri,
124
Davranış/davranışsal faktörler:
yapıtaşı, 61–62; değişmiş
davranış hedefler, 124; sağlıkta
ırksal/etnik farklar ve, 37; -a
ilişkin sosyal bilişsel teori,
65. Ayrıca bakınız Sağlık
davranışları; Risk davranışları
Değerlendiriciler: bulma ve seçme,
283; iç veya dış, 283–284
Değerlendirme dizaynı: CDC
değerlendirme çerçevesi, 267–
268; tanımı, 271–272; seçenekleri
ve türleri, 272–274; PRECEDEPROCEED modeli, 281–283;
RHRD program örneği, 279
Değerlendirme geribildirim
döngüsü, 280–281
Değerlendirme: iletişim planı,
218, 219–220; hakkında
PRECEDE- PROCEED modeli,
74–75; program personeli,
169–171. Ayrıca bakınız Program
değerlendirme
Değerlendirme: kapasitesi, 95–96;
aile ihtiyaçları, 145; -ye ilişkin
PRECEDE- PROCEED modeli,
72–74. Ayrıca bakınız İhtiyaç
değerlendirmesi
Değerlendirmenin önemli noktaları:
tanımı, 277; RHRD program
örneği, 278–279
Değişim: hızlandırma ve yönetme,
292–295; katılımcıları dahil etme
ve destek sağlama, 295–302; -e
karşı direnç, 294. Ayrıca bakınız
Savunuculuk; Sağlık sorunları;
Sağlığı geliştirme programları
Değişim teorisi, 58
Değişime direnç, 294
Değişimi yönetme, 292–295
Değişim süreçleri, 64

Delphi tekniği, 101

Entegre (veya karma)
değerlendirme yöntemleri, 266
EPA (Çevre Koruma Ajansı),
407–408
EPHS (on temel halk sağlığı
hizmeti), 400–401, 417
Epidemiyoloji, 73
Etik program değerlendirme,
286–287
Etki değerlendirmesi: tanımı,
263–264; PRECEDE-

Doğrudan lobicilik, 191

Etkili sağlık eğitimi müfredatının
özellikleri, 326–327

Doğrusal Değerlendirme modeli,
280

Etnik köken. Bakınız Irksal/etnik
farklılıklar

Doktorlar Tekrar Okula programı
(AMA), 48

Eylem (veya davranış) hedefleri,
124

Donanma ve Deniz Piyadeleri Halk
Sağlığı Merkezi (NMCPHC), 355

Eylem planları: Gantt şemasını
eylem planları ile karşılaştırma,
162; tanımı, 154–155; stratejileri
uygulamak için gerekli
faaliyetlerin belgelendirilmesi,
156–157

Dünya Sağlık Örgütü (WHO):
tarafından tanımlandığı şekliyle
sağlık, 4; -nün sağlığı geliştirme
öncelikleri, 16; sağlığı geliştiren
okullar kavramı, 319, 322;
Jakarta Bildirgesi (1997) of,
9–10; -nün doğal afetler ve
sağlık istatistikleri, 33; tarafından
yayınlanan Ottawa Bildirgesi
(1986), 4, 9
E

Evrensel Hasta Sözleşmesi, 356
Eyalet ve Bölgesel Sakatlık Önleme
Yöneticileri Derneği, 410
F
Facebook, 300
Fagen, M. C., 153

Editöre mektup, 194–195

Federal Kayıt Sistemi, 241

Eğitim: ile ilgili giderler, 174;
mesleki gelişim, 170–171; program
personeli, 169–171

Fertman, C. I., 3, 233

Eğitim seviyesi: sağlık
eşitsizlikleri ve, 31; azınlık
gruplarda mezuniyet oranlarının
iyileştirilmesi, 50. Ayrıca bakınız
Sağlık eğitimi
Ekiple öğrenme, 295
Ekolojik sağlık perspektifi:
anlaşılması ile değişimi
kolaylaştırma, 292–293;
tanımı, 5; etki düzeyleri, 6;
PRECEDE- PROCEED modeli
değerlendirmesi, 73–74
Elektronik anketler, 102
Enfeksiyöz hastalıklar, 8–9
Engelli Amerikalılar Kanunu
(ADA), 31

Finansal yönetim: bütçe geliştirme
ve, 173–175; ile ilgili zorluklar,
175–176; ile ilgili meseleler,
171–172. Ayrıca bakınız Program
finansmanı
Fiziksel sağlık: tanımı, 93;
göstergeleri, 94
Flesch-Kincaid formülü, 103
Fourney, A., 259
Fon kaynakları: hibe teklifinin
fon kaynaklarının ihtiyaçlarını
karşılama odağı, 246–247; ile
ilişkileri sürdürme, 247–249
Fon yaratma: faydaları, 250–
251; için kurul üyelerinin
sorumlulukları, 252–254;
için geliştirme personelinin
stratejileri, 249–252; finansman
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test- yeniden test, 103

G

H

Galer-Unti, R. A., 181

Hakkaniyet. Bakınız Sağlıkta
hakkaniyet

Galway Uzlaşı Konferansı
Bildirgesi, 16–18
Gantt şeması: ile eylem planını
karşılaştırma, 162; tanımı,
161–162, 164; kısaltılmış Gantt
şemasındaki eğitim faaliyetleri,
163 şekil
Garcia, C., 341
Gay-Heteroseksüel Birlik Ağı,
298–299

Halk sağlığı: alanında en iyi on
gelişmede CDC, 185, 394–395;
EPHS (on temel halk sağlığı
hizmeti), 400–401, 417;
-nda başarılı sağlık politikası
savunuculuğu, 185–187. Ayrıca
bakınız Sağlık hizmetleri
Halk Sağlığı Eğitimi Konseyi
(CEPH), 305

Gazete Makaleleri, 194–195

Halk Sağlığı Eğitim Merkezleri
(PHTCler), 408

Geçerlilik: içerik, 103;
değerlendirme, 266; görünüş,
103; araştırma, 103

Halk Sağlığı Hazırlık Merkezleri
(CPHP), 408–409

Gelir, 235

Halk sağlığında sertifika sahibi
(CPH), 305

Gelir farklılıkları, 31

Halk Sağlığı Vakfı (PHF),407

Gelir tablosu, 172

Halka dayalı lobicilik, 191

Geliştirme personeli (veya
görevlileri): tanımı, 249; fon
yaratma

Halkı kim sağlıklı tutacak?
21. Yüzyılda Halk Sağlığı
Çalışanlarını Eğitme (IOM), 408

Gençlik Risk Davranışı Anketi
(YRBS), 324–325

Halkı kim sağlıklı tutacak? (IOM
raporu), 185

Genel koruyucu
müdahaleler,128–129

Harekete geçiriciler, 61

Genel koruyucu stratejiler, 129

Hasta güvenliği-L, 356

Gereç giderleri, 174

Hasta Güvenliği Farkındalık
Haftası (PSAW), 356

Georgetown Diyabet Koalisyonu,44

“Hasta Hakları Yasası,” 357

GLBT (gay, lezbiyen, biseksüel, ve
cinsiyet değiştirenler), 34

Hasta odaklı sağlığı geliştirme
programları: etkili programların
özellikleri, 345–351; uygulamak
için kanıt yaklaşımı, 349–350;
değişen sağlık kuruluşu, 342–345;
dört temel kavramı, 349; ile ilgili
disiplinlerarası yaklaşım, 350–
351; ilkeleri, 341; kaynakları,
352–357. Ayrıca bakınız Aile
merkezli sağlığı geliştirme
programları

Grim, M., 57
Grizzell, J., 313
Gross, T., 57
Grup iletişim kanalları, 215
Gönüllüler: tüketici grupları ve
çıkar grupları, 362; tarafından fon
yaratma rolü, 235; -in katkılarıyla
gelirler, 237
Görünüş geçerliliği, 103
Görüşmeler: odak grupları, 100–
101; kilit bilgi kaynağı, 99–100;
başvuru sahipleri ile, 169, 170
Gözlemlenebilen sonuçlar, 126
Güç analizi, 104
Güvenilirlik: değerlendirme, 266;

Hasta sağlık bilgisinin mahremiyeti,
358–359
Hasta savunucuları, 343
Hasta ve Aile Merkezli Sağlık
Sisteminin Tasarlanması için
Hastalar ve Aileleriyle Ortaklık
Kurma: Tavsiyeler ve Umut
Vadeden Uygulamalar (2008),
350

Hastalar: için HIPPA mahremiyet
korumaları, 358–359; için
bakımın kalitesini iyileştirme,
352–353; güvenliği,356
Hastalık Kontrol ve Önleme
Merkezleri (CDC): toplum
koruyucu hizmetler görev gücü,
375–376; CPHP (Halk Sağlığı
Hazırlık Merkezleri), 408–409;
değerlendirme çerçevesi
yaklaşımı, 267–268; kanıta
dayalı müdahale kaynakları,
133; aracılığıyla ulaşılan
sağlık mesajları materyalleri,
222; Daha Sağlıklı İşyerleri
Girişimi (HWI), 374; gençlerin
iyilik hali göstergeleri/yetişkin
sağlık sonuçları tahminleri
hakkında, 315; ile Meals on
Wheels ortaklığı, 297; -den
gelen program finansmanı, 235;
REACH projesi, 39, 44; okul
sağlığı kılavuzları, 96; tarafından
yapılan Okul Sağlığı İndeksi,
95–96, 326; okulda sağlığı
geliştirme işbirliği hakkında,
319; tarafından yapılan SHPPS,
325–326; tarafından belirlenen
altı risk davranışı, 314; on halk
sağlığı başarısı hakkında, 185,
394–395; tarafından yürütülen
VERB medya kampanyası,
216; tarafından yapılan YRBS,
324–325
Hata Yapmak İnsana Mahsustur:
rapor (IOM), 352
Hatcher, M. T., 393
HECAT (Sağlık Eğitimi Müfredat
Analiz Aracı), 328
Hedef kitle, 216
Hedef kitle bölümlemesi, 214Auld,
M. E., 3
Hedefler: eylem (veya davranışsal),
124; iletişimi tanımlama, 213;
sonuç, 124; süreç (veya idari),
123–124; program, 123, 124–127;
SMART, 125. Ayrıca bakınız
Amaçlar Hizmet giderleri, 174
Hibe teklifleri: için finansman
kaynakları ve fırsatları belirleme,
241–242; fon sağlayıcının
ihtiyaçlarını karşılama odağı,
246–247; içindekilere genel
bakış, 244–245; ile ilgili
meseleleri gözden geçirme,
240–241; yazmak için teknolojik

İNDEKS
süreç, 245–246; yazma süreci,
242–245
Hibeler: tanımı, 235–236; için teklif
yazma, 240–247
Hispanik (veya Latin) nüfus: eğitim
seviyesi, 32; yoksulluk düzeyinin
altındaki yüzde (2006), 31. Ayrıca
bakınız Azınlık gruplar
HIV/AIDS sağlık eşitsizlikleri, 37
Hizmet ücretleri, 236
I
Irk/etnik köken (devamı), 38–50;
ile ilgili sağlık bağlamını anlama,
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İletişim planları: 1. adım: sorunu
anlama, 212–213; 2. adım:
hedefleri belirleme, 213; 3. adım:
hedef kitleleri öğrenme, 214;
4. adım: iletişim kanallarını/
faaliyetleri seçme, 214–216; 5.
adım: ortaklıklar kurma, 217;
6. adım: piyasa araştırması
yapma, 217; 7. adım: uygulama,
217–218; 8. adım: görevleri ve
zaman çizelgesini inceleme, 218;
9. adım: planı değerlendirme,
218, 219–220
İletişim teorisi, 67–68. Ayrıca
bakınız Sağlık iletişimi
İlgi grupları, 362

37–38

İnteraktif medya, 215–216

Irkçılık, 37–38Irksal/etnik
farklılıklar: ile ilgili eğitim
seviyesi, 32; kanıta dayalı
müdahaleler ve, 136; ile ilgili
sağlık eşitsizlikleri, 34–35;
-a göre yoksulluk düzeyinin
altındaki kişiler, 31; -a göre
ABD işgücünde öngörülen yüzde
artışı, 381; - göre öngörülen ABD
nüfusu (2010 ve 2050), 36; ile
ilgili sağlık eşitsizliklerini ortadan
kaldırma

İsimsizlik meselesi, 287

İ
İçerik geçerliliği, 103

İşgücü: -ndeki demografik
kaymalar, 380–382; için güvenlik
meseleleri, 384–385. Ayrıca
bakınız Kariyer Fırsatları
İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi, 19
İşletim finansmanı, 237
İşyerinde sağlığı geliştirme: kariyer fırsatları, 385–389;
zorlukları, 379–385; tarihçesi
(1970’ten günümüze), 370–373;
için kaynaklar ve araçlar, 374–
379; ve işgücünde demografik
kaymalar, 380–382

İçselleşmiş ırkçılık, 38

İş yerleri: -nde sağlığı geliştirme
programları, 19; için New York
Şehri Sağlık Birimi dumansız
politikası, 139, 140

İdari (veya süreç) hedefleri,
123–124

İşyerlerinde sağlığı geliştirme
merkezinin yöneticisi, 388–389

İhtiyaç değerlendirmesi, 96,
99–106-109

İşyerinizi Uyuşturucudan
Arındırma: İşverenlere Yönelik
Araç, 376–377

İçsel düzey: kurucu teorileri, 60–64,
80; -de sağlığı geliştirme, 5, 6

İhtiyaç değerlendirmesi: sağlık için
yapma, 97–98; tanımlama, 92–97;
-nden sonra eyleme yönelik
kararlardaki faktörler, 113; aile,
145; için birincil veri yöntemleri
ve araçları, 99–106; teşvik etme,
98–99; -bulgularının raporlanması
ve paylaşılması, 108–115;
için ikincil veri yöntemleri ve
araçları, 106–108. Ayrıca bakınız
Değerlendirme
İkincil korunma, 7
İkincil veriler: tanımı, 97;
İletişim kanalları, 214–216

İyilik hali/iyilik hali komitesi:
Kanada Sağlık İşyeri Konseyi
faydalanıyor, 378–379; ile ilgili
kariyer fırsatları, 361, 385, 386,
387; için program zorlukları,
379, 383, 384; Lincoln Industries
programının odağı, 372–373;
fitnestan iyilik haline yönelme,
370
J
Jack, L., Jr., 57
Jakarta Bildirgesi: “Sağlığı

Geliştirmeyi 21. Yüzyıla Taşımak
(1997), 9–10
Jones, C. P., 29
K
K-12 okulları. Bakınız Okullar
(K-12)
Kaiser Permanente, 343, 386
Kalite Boşluğunu Aşma: raporu
(IOM), 352–353
Kaliteli performans, iyileştirme ve
sürekli değerlendirme taahhüdü,
351
Kampanyalar: 5 Milyon Yaşam
Kampanyası, 354–355; fon
yaratma, 250; kitlesel medya,
215; 100.000 Yaşam Kampanyası,
354; VERB medya, 216
Kamu fonları, 235
Kamu hizmeti duyuruları (KHDler),
196
Kamu hukuku (P.L.) 101–535, 186,
187
Kamu politikası, 292
Kamu sektörü finansmanı, 234
Kanada Sağlığı Geliştirme Merkezi,
10, 11
Kanada Sağlık İşyeri Konseyi,
378–379
Kanca (mektup yazma), 195
Kanıta dayalı müdahaleler:
uygunluk ve adaptasyonu
dengeleme, 137–139; madde
kullanımını önlemek için
çekirdek bileşen, 138–139;
tanımı, 132–133; uygun kanıta
dayalı müdahaleleri belirleme,
133, 136–137; hasta odaklı
sağlığı geliştirme kapsamındaki,
349–350; hakkındaki web siteleri,
134–135
Kansas Üniversitesinin Toplum
Araç Kutusu, 195
Kanıta Dayalı Programlar ve
Uygulamalar Ulusal Kayıt
Sistemi (NREPP), 133, 134, 274
Kanser Hastaları Eğitim Ağı
(CPEN), 343, 350Kurul
üyelerinin fon yaratma
sorumlulukları, 252–254
Kanunlar/yasal meseleler:
ödenekler, 188, 190; yetkiler,
187–188; sağlık savunuculuğu,
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190–191. Ayrıca bakınız
Kanun yapıcılar: savunuculuk
lobicilik, 190–191; ile
savunuculuk toplantıları, 197–198

297–299; tanımı, 297; başarılı
koalisyonlar için kılavuz
ilkeler, 298–299. Ayrıca bakınız
Ortaklıklar

sürece katma ve destek sağlama,
295–302; programın etkisini
ve sürdürülebilirliğini arttırma,
306–308; belgelendirme ile
yetkinliği sağlama, 303–306

Kolej öğrencileri. Bakınız
Üniversiteler

Lightner, C., 185

Komisyon, 349–350Kavram
geliştirme, 222–224

Lincoln Industries İyilik Hali
Programı, 372–373

Kongre Kütüphanesi, 187

LinkedIn, 300

Kapsamlı işyerinde sağlığı
geliştirme programı: geliştirme,
379–382; uygulama ve
değerlendirme, 385

Konuşma noktaları, 194

Linnan, L., 369

Konut seçenekleri, 49

Lobicilik, 190–191
Lynch, S., 57

Kar amacı gütmeyen sektör
finansmanı, 235

Koordineli okul sağlığı programları,
317–319, 324
Koop, C. E., 193–194

M

Kan yoluyla bulaşan patojenlere
maruziyet, 359
Kapak sayfası (değerlendirme
raporu), 276
Kapasite değerlendirme, 95–96

Kariyer fırsatları: toplum sağlığı
geliştirme programı, 414–417;
kurumsal sağlığı geliştirme
merkezi yöneticisinin iş tanımı,
183–184; tanımı, 182–183
Karma (veya entegre)
değerlendirme yöntemleri,
266Katılımcılar: sürece katma
ile değişim, 295–302; için
hizmet ücretleri, 236; ile ilgili
mahremiyet ve gizlilik, 287,
358–359
Karşılık fonları, 236
Katkı payları, 236
Katrina Kasırgası, 401
Kavramlar: -den geliştirilen
yapıtaşları, 58–59; tanımı, 58;
yeniliklerin yayılması modeli, 69;
sağlık mesajı, 222–224; sağlığı ı
geliştirme programları için kilit,
83

Korunma: toplum koruyucu
hizmetler görev gücü, 375–376;
-ya erişimin arttırılması, 49; ile
ilgili müdahaleler, 128–129;
birincil, ikincil ve üçüncül, 7

Mahremiyet: hasta sağlık bilgisinin
mahremiyeti, 358–359; program
değerlendirme meselesi, 287
Mali yıl, 176

Korunmada Yenilik Ödülü, 373

Maliyet paylaşımı, 236

Kuruluşlar: 501(c)(3), 190, 191,
396; yönetimli bakım, 363;
tarafından değişime direnç, 294;
SHDler (eyalet sağlık birimleri),
193. Ayrıca bakınız Sağlık
kuruluşları; Okullar (K-12)

Mamary, E., 259

Kurumsal İnceleme Kurulu (IRB),
286

Mantık modeli: tanımı, 155–157,
160; sonuçlara ilişkin, 160–161;
genç insanlar tarafından tütün
kullanımı girişimini engellemek
için, 159; program girdileri
ve faaliyetlerine ilişkin, 160;
şematik, 158

Kurumsallaşmış ırkçılık, 37, 38

March of Dimes, 186, 395

Kültürel duyarlılık, 46

Mas, F. S., 29

Kültürel farklılıklar: kanıta dayalı
müdahaleler ve, 136; ile ilişkili
sağlık eşitsizlikleri, 45–47

Master sertifikalı sağlık eğitim
uzmanı (MCHES), 305

Kültürel yetkinlik: tanımı, 45–46;
iyileştirmek için eğitim, 45–47

MATCH modeli, 71, 75, 76, 83;
hakkında PRECEDE- PROCEED
modeli, 71, 72–75, 83, 262,
281–283; koruyucu, 128–130;
çok katmanlı müdahalelerin
planlanması için teoriyi kullanma,
82; tedavi, 130–131. Ayrıca
bakınız Sağlık sorunları

Kültürlerarası personel eğitimi: ile
sağlık eşitsizliklerinin ilişkisi, 45;
iyileştirme, 45–47

MATCH modeli: tanımı, 71, 76;
kilit kavramları, 83; İçin çok
katmanlı yaklaşım, 75

Kişisel faktörler. Bakınız Bireysel
faktörler

L

Materyallerin uygunluk
değerlendirmesi (SAM), 132

Kişisel uzmanlık, 294–295

Lalonde raporu (1974), 8, 9, 12–13

Kişilerarası iletişim kanalları,
214–215

Leading by Example: Çalışan
Sağlığı Yönetimi için Öncü
Uygulamalar, 373

Kendi Gücünüze İnanın programı,
226–227 Bill (P.L. 101–535),
186, 187
Kilit bilgi kaynakları: tanımı,
23 ile ihtiyaç değerlendirmesi
görüşmeleri, 99–100Kişilerarası
düzey: kurucu teorileri, 64–67,
81; -de sağlığı geliştirme, 5, 6

Kitlesel fon yaratma, 251
Kitlesel medya kampanyaları, 215
Koalisyonlar: katılımını değiştirme,

Kültürel ilgililik meselesi, 266
Kültür: tanımı, 45; ile ilgili
farklılıkların anlaşılması, 45–47,
136

Liderlik: değişimi hızlandırma ve
yönetme, 292–295; katılımcıları

Mavi Haç ve Mavi Kalkan Derneği,
386
MCH (eyalet anne ve çocuk sağlığı)
programları, 409
McLin, C., 57
M.D. Anderson Kanser Merkezi,
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344, 346–347, 355
Meals on Wheels, 297
Medicaid, 238
MediCal, 238
Medicare, 238
Medya: ile savunuculuk ve ilişki,
198–199; interaktif, 215–216;
kitlesel medya kampanyaları,
215; KHDler (kamu hizmeti
duyuruları) aracılığıyla, 196;
iletişim faaliyetlerini seçme ve
214–216
Mesajlar. Bakınız Sağlık mesajları
Mesajları ön teste tabi tutma:
faydaları, 225–226; tanımı 221;
örneği, 226–227; süreci ve
adımları, 221–225
Meslek derneği kariyerleri,
362–363
Mesleki hazırlık programı
akreditasyonu, 303–305
Mevzuat: Engelli Amerikalılar
Kanunu (ADA), 31; HIPAA
(Sağlık Sigortası Taşınabilirlik
ve Sorumluluk Yasası), 358–359;
Besin Etiketleme ve Eğitim
Kanunu (1990), 186, 187–188.
Ayrıca bakınız kanunlar/yasal
meseleler
Mezun ve bağışçı ilişkileri, 250
MIA (tıbbi imkanlardan
yararlanamayacak yoksul
yetişkinler) programları, 238
Mickalide, A. D., 233
Milli Gelirler Yasası (IRS), 396
Misyon bildirimi, 122–123
MkNelly, B., 259
Müdahale haritalandırması: sağlığı
geliştirme programlarında
kullanımı, 75–77; için kilit
kavramlar, 83
Müdahaleler: programa karar
verme, 127–131; RHRD programı
değerlendirmesi, 278–279; kanıta
dayalı, 132–139; hakkında
N
Nakit akış tablosu, 172
Nakit finansman, 237
Net Sağlık İletişimi için Ortaklık,
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356
New York Şehri Sağlık Birimi
dumansız politikası, 139, 140
Nicel veriler: tanımı, 97; beslenme
programı değerlendirme örneği,
275–276
Nicel yöntemler: üzerine kültürel
olarak uygunluk etkisi, 266;
kullanılarak değerlendirme, 265
Nüfus düzeyi: ile ilgili temel
teoriler, 67–71, 81; -nde sağlığı
geliştirme, 5, 6
Nüfus grupları: ABD işgücünün
yaşlanması, 380–381; arasında
kanıta dayalı müdahaleler, 136;
GLBT (gey, lezbiyen, biseksüel
ve cinsiyet değiştirenler), 34;
sağlık eşitsizlikleri ve belirli,
30–37; büyüklüğüne göre yerel
sağlık birimi hizmetleri, 398;
sağlık okuryazarlığı kuvvetle
muhtemel olan, 208; ABD’de
istihdam edilenlerin yüzdesi, 370.
Ayrıca bakınız Azınlık gruplar

ve kılavuzluk etme, 47–48;
eğitimi, koçluğu, yönetimi ve
değerlendirmesi, 169–171; İçin
işyeri dengesini ve iyilik halini
geliştirme 345. Ayrıca bakınız
Sağlık çalışanları; Değişimin
uygulama aşamaları, 63–64
Okullar (K-12): kültürel yetkinliğe
sahip olanları oluşturma, 145;
sağlıklı okul çevresi yaratma,
318, 321; ile ilgili sağlık ihtiyaç
değerlendirmesi yapma, 95–96;
kapsamındaki sağlığı geliştirme
kariyer fırsatları, 334–336;
kapsamında sağlığı geliştirme,
18–19, 316–334; ABD’dekilerde
öğrenci sayısı, 314; risk davranışı
ve notlar arasındaki ilişki, 315.
Ayrıca bakınız Kuruluşlar;
Üniversiteler
Okullardaki beslenme hizmetleri,
318, 320, 323–324
Okullardaki psikolojik hizmetler,
318, 321
Okullardaki sosyal hizmetler, 318,
321

O-Ö

Olumlu gelişme stratejileri, 129

Obezite değerlendirme çerçevesi
(IOM), 268–271

On temel halk sağlığı hizmeti
(EPHS), 400–401, 417

Odak grupları, 100–101

Op-ed makaleleri, 194–195

Okul bütçesi, 239–240

Ortak vizyon, 295

Okul düzeyinde sağlığı geliştirme:
zorlukları, 330–334; mevcut
durumu, 18–19, 316–324; değişen
rolü, 316; finansmanı, 239–240;
için girişimler, 322–324; için
gerekçe, 314–315; için kaynaklar
ve araçlar, 324–330; personel
için, 318, 321

Ortaklıklar: savunuculuk, 192–194;
ile –ın katılımını değiştirme,
296–297; iletişim planı, 217; İle
ilgili rollerin kritik değişimi, 294.
Ayrıca bakınız Koalisyonlar

Okul personeli için sağlığı
geliştirme, 318, 321
Okul sağlığı indeksi, 95–96, 326
Okul Sağlığı Politikaları ve
Programları Çalışması (SHPPS),
325–326
Okul Sağlığı Profilleri anketi, 325
Okullar için sağlığı geliştirme,
318, 321; alırken düşünülmesi
gerekenler, 168–169; başvuru
sahipleri ile mülakat yapma,
169, 170; ile ilgili uygulama
zorlukları, 166, 167; tarafından
programa yönlendirme, 300;
kültürlerarası personeli işe alma

Ortamlar (sağlığı geliştirme
programı): farklı türleri, 18–21;
finansman faktörü olarak,
238–240
Ödenekler, 188, 190
Öğrenme disiplinleri, 294
Ölçülebilir Sonuçlar, 126
Ön deneysel dizayn, 273, 274
Öncelikler: belirleme, 111–114;
sağlık önceliklerini belirleme
süreci, 112
Öncelikli nüfuslar: tanımı, 21;
-a odaklanan sağlığı geliştirme
programı, 7
Önderler: finansman kuruluşu
içindeki, 248–249; sağlık
kuruluşu sağlığı geliştirme, 360;
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tarafından sağlığı geliştirme
savunuculuğu, 23
Örneklemler: örneklemde yanlılık
ve, 105–106; seçimi, 103–106
Öz yeterlilik: ile ilgili sağlık
inanç modeli, 61; ile ilgili
sosyal bilişsel teori, 66; ile ilgili
transteorik model, 64
Öz yönlendirme, 300
Özdenetim için Kontrol Listeleri
ile Birlikte İşyerinde Sakatlık
ve Hastalık Önleme Programı
Geliştirme Kılavuzu (California
Eyaleti), 376
Özel etkinlikler ile fon yaratanlar,
250–2
Özel sektör finansmanı, 235
Öznel norm yapıtaşı, 61–62
P
Paydaşlar: eylem planı, Gantt
şeması ve rolü, 165–166;
tarafından CDC değerlendirme
çerçevesine katılım, 267;
tarafından katılımı gerektiren
değişim, 293–294; tanımı, 21;
tarafından sağlığı geliştirme
politikası desteği, 141; sağlığı
geliştirme programı, 21–23.
Ayrıca bakınız Sağlığı geliştirme
programları
Peabody, K. L., 369
PEARL modeli, 113–114
Perales, D., 259
Personel. Bakınız Çalışan
Personel: eylem planı ve Gantt
şeması ve rolü, 165–166; ile
ilgili bütçe giderleri, 173–174;
tarafından toplum organizasyonu,
301–302; kültürler arası eğitimi,
45–47; belgelendirme ile
yetkinliği sağlama, 303–306;
kanıta dayalı müdahaleler ve
rolü, 136–137; gelişimi ile fon
yaratma, 249–252, 253;
Piyasa Araştırması 217
Planlanmış hediyeler, 250
Planlı davranış ve gerekçeli eylem
teorisi, 61–63
Politikalar: tanımı, 141–142; etkili
program geliştirme, 139; -ın
belgelendirilmesi, 139–140; -ın

etkili unsurları, 142–144. Ayrıca
bakınız Program prosedürleri
Posta yoluyla anketler, 102
PRECEDE-PROCEED modeli:
-nin parçası olarak biçimlendirici
değerlendirme, 262; giriş, 71;
kilit kavramları, 83; aşamaları,
72–75; kullanılarak program
değerlendirmesi, 281–283
Price, J. H., 91
PROCEED modeli, 74–75
Program değerlendirmesi: maliyeti,
284–285; için veri toplama ve
analiz, 274, 275–276; tanımı,
260–262; için dizaynlar,
271–274, 278; değerlendirmenin
önemli noktaları, 277–279;
için kullanılan çerçeveler,
267–271; uygulama, 263–287;
raporlama, 274, 276–280; ile
ilgili terminoloji, 265–266;
türleri, 262–265. Ayrıca bakınız
Değerlendirme
Program finansmanı: ile ilgili
fon yaratma bileşeni, 249–252;
için hibe teklifleri, 240–247;
meselesinde fon kaynakları ile
ilişkileri sürdürme, 247–249;
faktörlerinde katılımcı ve ortam
faktörleri, 238–240; kaynakları,
234–238; konusunda kurul
üyeleri ile çalışma, 252–254.
Ayrıca bakınız Bütçeler; Mali
yönetim
Program hedefleri: tanımı, 123;
yazma 124–127
Program katılımcıları, 238–240
Program prosedürleri: tanımı, 144–
145; etkili olması için tavsiyeler,
145. Ayrıca bakınız Politikalar
Program sosyal paylaşma, 300
Programın sürdürülebilirliği, 147,
306–308
Psikolojik güç, 301
PubMed veritabanı, 133
Pulliam, R. M., 181
R
Raporlar: ihtiyaç değerlendirmesi,
114–115; yayınlama için
çevrimiçi kaynaklar, 280;
program değerlendirmesi, 274,
276–280

REACH 2010 Charleston ve
REACH Projesi, 39, 44
REACH toplumları, 39, 44
REACH Vietnam Sağlık İnisiyatifi
Koalisyonu, 44
RE-AIM değerlendirme çerçevesi,
268, 269
Reagan, R., 198
Risk davranışları: CDC’nin
belirlediği altı davranış, 314;
ve notlar arasındaki ilişki, 315.
Ayrıca bakınız
Robert Wood Johnson Vakfı, 284
Roe, K. M., 153
Roosevelt, R. D., 186
S
Sağlık: özellikleri, 4–5; boyutları,
93–95; hakkında ekolojik
perspektif, 5–6; akıl sağlığı,
93–95; hakkında çevrimiçi veri
kaynakları, 330, 331–332; Sağlığı
Geliştirme Ottawa Bildirgesi
(1986) tanımı, 4; fiziksel, 93–94;
okullarda ve üniversitelerde
sağlığı geliştirmenin gerekçesi,
314–315; manevi, 94–95;
DSÖ’nün tanımı, 4. Ayrıca
bakınız Sağlık durumu
Sağlık Araştırma ve Eğitim Tröstü,
405
Sağlık çalışanları: Kan yoluyla
bulaşan patojenlere maruziyet,
359; sağlık eğiticilerini
belgelendirme, 303–306; için
sağlık kuruluşu fırsatları, 344–
345, 361–363; için okulda sağlığı
geliştirme fırsatları, 334–335.
Ayrıca bakınız Kariyer fırsatları;
Personel
Sağlık davranışları: hakkında
kişilerarası düzeyde kurucu
teoriler, 64–67; hakkında içsel
düzeyde kurucu teoriler, 60–64;
hakkında nüfus düzeyinde kurucu
teoriler, 67–71; destekleme ve
iyileştirme, 49. Ayrıca bakınız
Davranış/davranışsal faktörler;
Risk davranışları
Sağlık durumu: davranış ve
değişimleri, 15; göstergeleri, 10;
hakkında Lalonde raporu, 8, 9,
12–13; -nu nasıl değiştireceğini
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anlama, 293; gençlerin sağlık
durumunun göstergeleri yetişkin
sağlık durumunun belirleyicileri,
315. Ayrıca bakınız Sağlık
Sağlık eğiticilerini belgelendirme,
303–306
Sağlık eğitimi: kariyer fırsatları,
363; için etkili müfredatın
özellikleri, 326–327; için
koordineli okul sağlığı
programları, 317, 320;
tanımı, 303; -nin sağlığı
geliştirme rolü, 15–18; için
PRECEDE-PROCEED modeli
değerlendirmesi, 73–74. Ayrıca
bakınız Eğitim seviyesi; Sağlığı
geliştirme
Sağlık eşitsizlikleri: -ni
iyileştirmede sağlığı geliştirme
programının rolü, 8; belirli nüfus
grupları ve, 30–37; -ni azınlıklar
arasında ortadan kaldırma
stratejileri, 38–50
Sağlık hizmetleri: erişimi ele alma,
48; -ndeki eşitsizlikler, 8, 30–50
Sağlıkta hakkaniyet: için sağlığı
geliştirme, 10, 17; Sağlıklı
Halk girişiminin amacı, 13–14;
iyileştirmek için stratejiler, 38–50
Sağlık hizmetleri: toplum sağlık
kuruluşları, 401–403; -ne
erişimdeki eşitsizlikler, 8, 30–50;
Sağlık hizmetleri (devamı) EPHS
(on temel halk sağlığı hizmeti),
400–401, 417; ücretleri, 236;
sağlık kuruluşu tarafından
sunulan, 342; yerel birim,
397–401; toplumdaki yaşlı
vatandaşların sağlığını geliştiren,
402–403; okul ortamı, 318, 320,
323–324; Başkent Bölgesindeki
United Way, 410, 411. Ayrıca
bakınız Halk sağlığı
Sağlık ihtiyaçları değerlendirmesi:
yapmak, 97–98; -ni teşvik etmek,
98–99
Sağlık iletişimi:
Yetişkin öğrenme tarzları ve,
115; savunuculuk, 187–192,
195–197; etkili sağlık iletişiminin
özellikleri, 205, 206; -ne Kendi
Gücünüze İnanın yaklaşımı,
226–227; için kavramlar, mesajlar
ve materyaller, 68, 218, 221–227;
tanımı, 204–205;
İletişim planı geliştirme, 212–218;
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müdahalede yeniliklerin
yayılması modeli, 68–69; basit
dil ile teşvik edilen sağlık
okuryazarlığı, 207, 210–212;
sağlığı geliştirme programlarında,
205–212; mesaj geliştirme ve ön
test, 217, 218–227; için okulda
sağlığı geliştirme jargonu, 333;
teknolojisindeki ilerlemeler,
199–200. Ayrıca bakınız İletişim
teorisi
Sağlık İyileştirme Enstitüsü (IHI),
354–355
Sağlık Kaynakları ve Hizmetleri
İdaresi (HRSA), 45, 406
Sağlık kuruluşları: kariyer fırsatları,
344–345, 361–363;-ndaki
programlar için zorluklar, 357–
361; -ndaki etkili programların
özellikleri, 345–352; -ndaki
programların değişen rolü,
342–345; tarafından sunulan
sağlığı geliştirme programları,
19–20; yerel sağlık birimleri,
240, 394–395, 397–401; -ndaki
programlar için kaynaklar, 352–
357; tarafından sunulan hizmetler,
342; toplum sağlığı kuruluşlarının
türleri, 396. Ayrıca bakınız
Kuruluşlar
Sağlık mesajları: kavramları,
222–224; netleştirmek için
piyasa araştırması yapmak, 217;
geliştirme ve ön teste tabi tutma,
218, 221–227; bireyselleştirme,
68
Sağlık okuryazarlığı: tanımı, 205–
207; katkıda bulunan faktörler,
207; ile ABD nüfusunda NALS,
208–209; -nı arttırmak için basit
dil stratejileri, 207, 210–212;
olması ihtimali en yüksek
nüfuslar, 208
Sağlık sigortası: kariyer fırsatları,
363; aracılığıyla farklı hizmet
paketleri, 238–239; işverenlerin
sağlık sigortası yapamaması, 383;
-ndan sağlığı geliştirme programı
geri ödemesi , 237–238, 239; -nda
azınlık grup boşluğu, 382
Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve
Sorumluluk Yasası (HIPAA),
358–359
Sağlık sorunları: iletişim planı
anlaşılması, 212–213; diyabet,
36, 211; HIV/AIDS sağlık

eşitsizlikleri, 37; enfeksiyöz
hastalıklar, 8–9; korunma, 7, 49,
128–129, 375–376. Ayrıca bakınız
Değişim; Müdahaleler
Sağlığı geliştirme program
kararları: politikalar ve
prosedürler geliştirme, 139–145;
kanıta dayalı müdahaleleri
kullanma, 132–139; amaçları ve
hedefleri, 123–127; müdahaleler,
127–131; misyon bildirimi,
122–123; materyalleri seçme,
131–132; uygulamaya geçiş,
146–147
Sağlığı geliştirme programları:
şekillendirmek için uzlaşı
oluşturma, 293; için geliştirilen
iletişim planı, 212–218; toplum,
394–417; bileşenleri, 16;
kapsamlı işyerinde, 379–382,
385; için bir savunuculuk
gündemi oluşturma, 182–184;
oluşturma ve destekleme, 122–
148; azınlıklar arasındaki sağlık
eşitsizliklerini ortadan kaldırmak
için tasarlanmış, 38–50;
işlevleri, 4; tarafından uygulanan
müdahaleler, 6–7; geliştirmeye
yönelik modeller ve kilit
kavramlar, 83; hasta odaklı, 342–
364; geliştirmek için planlama
modelleri, 71–84; politikaları ve
sağlığı geliştirme programları
için politikalar, 139–145; temel
nedenleri önleme odağı, 7–8; -nın
öncelikli nüfusları, 7, 21; program
katılımcıları, 91–116; 238–240;
-na yapılan yatırımların dönüşü,
19, 372, 384; ortamları, 18–21,
238–240; sürdürülebilirliği, 147,
306–308; işyeri, 370–389. Ayrıca
bakınız Değişim; Uygulama;
Paydaşlar; Teoriler
Sağlığı geliştirme: toplum,
394–417; için temel yetkinlikler,
17–18; tanımı, 15–16, 303; için
tarihi bağlam, 8–10; hakkındaki
Lalonde raporu (1974), 8, 9,
12–13; hakkındaki çevrimiçi
veri kaynakları, 330, 331–332;
okullar ve üniversiteler için
sağlığı geliştirmenin gerekçesi,
314–315; sosyal pazarlaması,–80;
stratejileri ve etkileşimleri, 10, 12;
üniversitelerde ve K-12 okullarda,
18–19, 316–336. Ayrıca bakınız
Sağlık eğitimi
Sağlığı geliştiren üniversiteler,
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319, 322
Sağlığı Geliştirme/Hastalıkları
Önleme: Ulusal Hedefler(1980),
12–13
Sağlığı geliştirmenin temel
yetkinlikleri, 17–18
Sağlığı geliştirmenin temel
değerleri, 17
Sağlığı Geliştirmeye Yönelik
Ottawa Bildirgesi (1986), 4, 9
Sağlığı koruma: bileşenleri, 377;
tarihi, 371; -daki trendler, 372
Sağlık Eğitimi Müfredat Analiz
Aracı (HECAT), 328
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savunuculuk gündemi oluşturma
Sürekli program iyileştirme,
285–286
Savunucular: sağlığı geliştirme, 23;
hasta, 343
Savunuculuk kuruluşları, 189
Seçici koruyucu müdahaleler, 129
Seçici koruyucu stratejiler, 129–130
Seçim propagandası, 190
Senge, P., 294
SHDler (eyalet sağlık birimleri),
193
Sheu, J.-J., 121

Sağlık inanç modeli, 60–61

Sigorta. Bakınız Sağlık sigortası

Sağlıklı Halk: Sağlığı Geliştirme
ve Hastalıkları Önleme hakkında
Sağlık Bakanlığı Raporu: Lalonde
raporu temeli, 8, 9, 12–13;
güncellenmiş versiyonları, 13

Sistemli düşünme, 295

Sağlıklı Halk 2010: -nda
tanımlanan etkili sağlık iletişimi,
205, 206; ırksal/etnik sağlık
eşitsizlikleri hakkında, 35–37
Sağlıklı Halk 2020: amaçlarına
ulaşmak için eylem modeli,
14–15; savunuculuk amacı, 185;
sağlık eşitsizlikleri amaçları, 51;
korunma hedefleri, 379
Sağlıklı okul ortamı, 318, 321
Sağlıkta İşbirliği Stratejilerini
Geliştirme Merkezi, 353–354
SAM (Materyallerin Uygunluk
Değerlendirmesi), 132
SAMHSA’nın İşyeri Web sitesi,
142
Savunuculuk: Amerikan Hastaneler
Birliğinin hasta savunuculuğu,
357; ile ilişkili iletişim,
187–192, 195–197; tanımı,
182; katılımcıları değişime
ve savunuculuğa dahil etme,
295–302; başarılı sağlık politikası
savunuculuğu örnekleri, 185–187;
için ittifaklar ve ortaklıklar
kurma, 192–194; ile ilişkili kilit
terimler, 188; meşruluğu, 190–
191; için kullanılan yöntemler,
194–199; mesleki sorumluluk
olarak, 184–185; -ta teknolojinin
rolü, 199–200. Ayrıca bakınız
Değişim
Savunuculuk gündemi: program

Siyasi güç, 301
Siyahiler: eğitim seviyesi, 32;
yoksulluk düzeyinin altındaki
(2006), 31. Ayrıca bakınız Azınlık
gruplar

66–67
Sosyal bilişsel teori, 64–66
Sosyal destek: tanımı, 66; alt
türleri, 67
Sosyal güç, 301
Sosyal paylaşma, 346Spiller, K.
A., 233
Sosyal paylaşma programı, 300
Sosyal pazarlama: ve ticari
pazarlama ayrımının yapılması,
78–80; sağlığı geliştirme, 77–80;
ile ilgili kilit faktörler, 83
Sosyal sağlık: tanımı, 95;
göstergeleri, 94
Sosyal sermaye: bileşenleri, 292;
tanımı, 66
Süreç değerlendirme: tanımı, 262–
263; için PRECEDE- PROCEED
modeli 74
Süreç (veya idari) hedefleri, 123–
124 Süreli hedefler, 127

Sleet, D. A., 291
SMART hedefleri, 125

T

SMOG, 103

Takip ölçütleri, 261

Social Foundations of Thought
and Action: A Social Cognitive
Theory (Bandura), 64

Tappe, M. K., 313

Sorular: kilit bilgi kaynağı
görüşmesi, 100; program
değerlendirmesi, 277. Ayrıca
bakınız Araştırma anketleri
Sonuç değerlendirmesi: tanımı,
264–265; PRECEDE- PROCEED
modeli, 75
Sonuç hedefleri: ulaşılabilir
(başarılabilir), 126–127;
tanımı, 124; ölçülebilir (veya
gözlemlenebilir) 126
Sonuçlar: ile ilgili mantık
modelleri, 160–161; hedefler,
124, 126–127; değerlendirmeye
PRECEDE-PROCEED yaklaşımı,
75
Sosyal ağ oluşturma: çevrimiçi
yöntemle savunuculuk, 199;
sosyal paylaşma ile değişim ve,
299–300; sosyal faydaları, 66
Sosyal ağ oluşturma sahaları:
aracılığıyla savunuculuk, 199;
aracılığıyla sağlık iletişimi, 215
Sosyal ağ ve sosyal destek teorisi,

Taşıma (veya devretme), 175
Tedavi (veya müdahale) grubu, 272
Tedavi müdahaleleri, 130–131
Teknoloji: -nin savunuculuğu ve
rolü, 199–200; hibe teklifi sunma
ve ilişkili, 245–246; Sosyal ağ
oluşturma, 199
Telefon anketleri, 102
Temel sebepler: sağlık
eşitsizliklerini ele almadaki,
48–50; korunma, 7–8
Teoriler: yapıtaşları, 58–59; tanımı,
58; sağlığı geliştirmenin odak
noktası ve kilit kavramlar, 80–84;
kullanılarak sağlığı geliştirme
programı, 80–84; sağlığı
geliştirme programlarındaki, 58–
60; kişilerarası düzey temel, 64–
67; içsel düzey temel, 60–64; çok
katmanlı müdahale uygulamaları
82; nüfus düzeyi temel, 67–71;
temel teorilerin odak noktasının
ve kavramlarının özeti, 80–81.
Ayrıca bakınız Sağlığı geliştirme
programları Toplumsal faktörler:
eğitim düzeyleri, 31, 50; sağlık
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eşitsizlikleri ve, 37;

odağı, 70–71; programı durduran
kriz, 166–167; tanımı, 20; sağlık
meselelerini ele almaya katılım,
39, 44; -daki sağlığı geliştirme
programları, 20–21; okulda
sağlığı geliştirme ve toplumların
rolü, 318, 321. Ayrıca bakınız
Çevrimiçi Toplumlar Toplum
iletişim kanalları, 215

Test-yeniden test güvenilirliği, 103
Tıbbi bakım faktörleri, 37
Tıbbi teknoloji kariyerleri, 362
Tıp Enstitüsü (IOM):
belgelendirilmiş kamu işgücü,
303; Kalite Boşluğunu Aşma:
raporu, 352–353; bakım
kalitesini iyileştirme çabaları,
352–353; lezbiyen sağlık
eşitsizlikleri hakkında, 34;obezite
değerlendirme çerçevesi,
268–271; tarafından belirlenen
koruyucu müdahaleler, 128–129;
azınlıkların tıp fakültelerine
çekilmesi hakkında, 48; Hata
Yapmak İnsana Mahsustur:
raporu, 353; Halkı Kim Sağlıklı
Tutacak? 21. Yüzyılda Halk
Sağlığı Çalışanlarını Eğitme,
408; Halkı Kim Sağlıklı Tutacak?
raporu, 185
Tıp kariyeri eğitim programları, 363

Toplumsal cinsiyet farklılıkları:
katılımcıların toplumsal
cinsiyet farklılıkları hakkında
değerlendirme dizaynı, 272;
sağlık eşitsizlikleri ve, 30
Toplumu güçlendirme, 301–302
TRAIN (Web-tabanlı öğrenme
kaynağı), 407

Ulusal Meme Kanseri Koalisyonu,
343

Transteorik model, 63–64

Ulusal Sağlık Eğitimi
Belgelendirme Komisyonu Şti.
(NCHEC), 303, 305

Tutarı aktarma (veya ileriye
taşıma), 175
Tutum yapıtaşı, 61–62
Tüketici grupları, 362

Toplum Araç Kutusu (CTB), 405

U

Toplum hazırlık modeli, 77, 78, 83

Ulaştırma-sağlık eşitsizlikleri
faktörü, 49

Toplum Koruyucu Hizmetler
Kılavuzu, 133
Toplum mobilizasyonu, 70–71
Toplum örgütlenmesi, 301–302
Toplum sağlığı geliştirme
programları: önündeki engeller,
414; kariyer fırsatları, 414–417;
zorlukları, 410–414; toplum
sağlığı kuruluşu hizmetleri,
401–403; tanımı, 394; başarısına
katkıda bulunan faktörler, 413–
414; tarihi ve yerel programlara
örnekler, 394–396, 399; yerel
sağlık birimi hizmetleri, 240,
397–401; için kaynaklar ve
araçlar, 404–410
Toplum sağlığı kuruluşları: kariyer
fırsatları in, 414–417; zorlukları,
410–414; yerel sağlık birimi
hizmetleri, 240, 397–401; sağlığı
geliştirme iş ilanları veren, 416;
hizmetleri, 401–403; türleri, 396
Toplum Sağlığını İyileştirme
Derneği, 404–405
Toplumlar: toplum mobilizasyonu

Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI),
193, 343–344
Ulusal Kanser Enstitüsünü
Araştırmayla Test Edilmiş
Müdahale Programları, 274

Ticari pazarlama, 78–80

Toplum koruyucu hizmetler görev
gücü, 375–376

modellerini kullanma, 80–84;
için mantık modeli, 155–161;
planlamadan eylem planlamasına
geçiş, 154–155; zorlukları için
planlama, 164–167; program
değerlendirmesi, 263–287;
program uygulamasına geçiş,
146–147. Ayrıca bakınız Sağlığı
geliştirme programları; Personel
Uzlaşı oluşturma, 114, 293

Ulusal Bilim Vakfı, 241
Ulusal Çocuk Felci vakfı, 186
Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek
Hastalıkları Enstitüsü, 243, 245
Ulusal Halk Sağlığı Muayene
Kurulları (NBPHE), 305
Ulusal Halk Sağlığı Performans
Standartları Programı (NPHPSP),
406–407
Ulusal Hasta Güvenliği Vakfı
(NPSF), 356
Ulusal İlçe ve Şehir Sağlık
Görevlileri Derneği (NACCHO),
397, 404

Ulusal Sağlık Eğitimi Standartları,
327–328
Ulusal Sağlık Enstitüleri: -ne
yapılan hibe teklifleri, 241,
243,245; -nden mevcut program
finansmanı, 235; tarafından
oluşturulan PubMed veritabanı,
133
Ulusal Tıp Laboratuvarı, 133
Ulusal Tüberküloz Çalışma ve
Önleme Derneği,395
Ulusal Yetişkin Okuryazarlık
Anketi
(NAAL), 209
Uluslararası Sağlığı Geliştirme
Konferansı (1986), 4
United Way, 237, 410
Uygunluk-adaptasyon dengesi,
137–139
Ü

Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı
Enstitüsü (NIOSH),372, 377–378

Üçlü Amaç Girişimi, 354

Ulusal İşyerinde Sağlığı Geliştirme
Anketi, 380

“3 N 1 K” kuralı, 125–126

Uygulama: bütçelemesi ve finansal
yönetimi, 171–176; zorlukları,
164–167; iletişim planı,
217–218; -ya rehberlik edecek
Gantt şeması, 161–164; sağlık
programı politikası, 143–144;
için sağlık teorilerini ve planlama

Üçüncül korunma, 7
Üniversite düzeyinde sağlığı
geliştirme: ile ilgili zorluklar,
330–334; ile ilgili mevcut durum,
316–319, 322–324; -nin değişen
rolü, 316; için girişimler, 322–
324; için gerekçe,314–315; için
kaynaklar ve araçlar,324–330
Üniversiteler: için eğitim
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standartları, 329–330; -de sağlığı
geliştirme, 316–334; -de sağlığı
geliştirme kariyer fırsatları,
334–336; ABD’deki öğrenci
sayısı.,314; risk davranışları
ve notlar arasındaki ilişki, 315.
Ayrıca bakınız Okullar (K–12)

Kutusu (CTB), 405; CPHP, 409;
aracılığıyla raporu yayma, 280;
EPA (Çevre Koruma Ajansı),
407; kanıta dayalı müdahale
bilgisi, 134–135, 274; Federal
Kayıt Sistemi, 241; finansman
kaynakları ve fırsatlara ilişkin,
241–242; sağlık ve sağlığı
geliştirme veri kaynakları, 330,
331–332; Kongre Kütüphanesi,
187; NACHHO’nun halk
sağlığıyla ilişkili araçları, 404;
Ulusal Kanser Enstitüsünün
Araştırmayla Test edilmiş
Müdahale Programları, 274;
NPHPSP, 407; Kırsal Sağlık
Politika Ofisi (ORHP), 406;
Korunma için Ortaklık, 375;
Halk Sağlığı Vakfı (PHF), 407;
SAMHSA’nın İşyeri, 142; Eyalet
ve Bölgesel Sakatlık Önleme
Yöneticileri Derneği, 410;
TRAIN (Web-tabanlı öğrenme
kaynağı), 407; United Way, 410;
Amerika İyilik Hali Konseyi, 374

V
Vakıf finansmanı, 236
Vakıflar Konseyi, 285
VERB medya kampanyası, 216
Vergi meseleleri: 501(c)(3)
kuruluşlar, 190, 191, 396; sağlık
savunuculuğunun meşruluğu
ve190. Ayrıca bakınız ABD İç
Gelirler Yasası
Veri: çevrimiçi sağlık/sağlığı
geliştirme veri kaynakları, 330,
331–332; nitel, 97, 275–276;
nicel, 97, 275–276
Veri analizi: eyalet verileri
ve federal veriler ile
karşılaştırmalar, 110; alt gruplar
ile karşılaştırmalar, 110; ihtiyaç
değerlendirmesi, 108–114;
program değerlendirmesi, 274

Wieland, J., 369
W.K. Kellogg Vakfı, 284

fırsatları, 334–335; işyerinde
sağlığı geliştirme, 385–389.
Ayrıca bakınız Sağlık çalışanları;
İşgücü Yoksulluk düzeyi, 31
Yetkilendirmeler, 187–188
Yerel sağlık birimleri: kısa
tarihçesi, 394–395; için sağlığı
geliştirme finansmanı, 240; küçük
birimlerde sağlığı geliştirme
programları, 399; teşkilat şeması,
399; hizmetleri, 397–401
Yıllık bağış, 250
Yoksulluk düzeyleri, 31
Yönetici özeti: değerlendirme
raporu, 276–277; hibe teklifi,
243–244; ihtiyaç değerlendirmesi,
114
Yönetmelikler (belediye), 187
Yönetimli bakım kuruluşları, 363
Yönlendirmeler: aracılığıyla
değişim, 299–300; tanımı, 300
Yüksek Öğretimde Sağlığı
Geliştirme Uygulama
Standartları, 329–330

WorkLife Girişimi, 278

Yüksek Öğretimde Sağlığı
Geliştirme Görev Gücü, 330

Veri toplama: ihtiyaçları
değerlendirmesi, 96–97; program
değerlendirme, 274; için halka
açık sağlık verisi kaynakları,
108–109, sorumlulukları, 249–
252, 253

Y

Yüz bin (100,000) Hayat
Kampanyası, 354 O’Neill, T., 186

Villejo, L., 341

Yarı deneysel dizayn, 273, 274

Vizyonu Eyleme Dönüştürme:
Yüksek Öğretimde Sağlığı
Geliştirme Uygulama Standartları
Temelinde Mesleki Gelişim ve
Program Geliştirmeye yönelik
Araçlar (ACHA), 330

Yaşam beklentisi, 394

W

Yatırım getirisi, 19, 372, 384

Ward, B., 91

Yeni Düzen, 8

Weblog (blog), 196–197

Yenidoğan mortalitesi, 37

Web siteleri: savunuculuk
kuruluşları,189; sosyal
ağ oluşturmayı kullanan
savunuculuk, 199; Amerikan
Hastaneler Birliği, 357; APHA,
199; Bölge Sağlık Eğitim
Merkezleri (AHECler), 405;
Toplum Sağlığı İyileştirme
Derneği, 404; Toplum Araç

Yeniliklerin yayılması modeli,
68–69

Yapıtaşları: tanımı, 59; sosyal
bilişsel teori, 65–66; planlı
davranış ve gerekçeli eylem
teorisi, 61–62

Yaşam kalitesi: Kanada Sağlığı
Geliştirme Merkezinin, 10,
11; iyileştirilmesi için sağlığı
geliştirme, 8
Yaşlı vatandaşlar için sağlığı
geliştirme hizmetleri, 402–403

Yetişkin öğrenme tarzları,
iletişim ve, 115 388–389; sağlık
eğiticilerini belgelendirme, 303–
306; için sağlık kuruluşundaki
fırsatlar, 344–345, 361–363; iyilik
hali ile ilgili, 361, 385, 386, 387;
için okulda sağlığı geliştirme

Z
Zaman çizelgeleri: iletişim planı,
218; hibe teklifi, 242; program
değerlendirmesi, 285–286; süreli
hedefler, 127
Zambon, A., 203
Zihinsel modeller, 295
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SAĞLIĞI GELİŞTİRME PROGRAMLARI TEORİDEN PRATİĞE
Sağlığı Geliştirme Programları, sağlığı geliştirme teorisini tanıtmakta ve okulları,
sağlık kuruluşlarını, işyerini ve toplumu kapsayan çok çeşitli ortamlardan mevcut
en iyi uygulamalara genel bir bakış sunmaktadır. Sağlığı Geliştirme Programlarına
katkıda bulunan 43 kişi; sağlıkta hakkaniyeti teşvik eden programların planlamasıyla,
uygulanmasıyla ve değerlendirilmesiyle ilgilenen öğrencilere ve çalışanlara
odaklanmaktadır. En iyi uygulamalara odaklanmaya ek olarak her bölüm, aşağıdakilerle ilgili
bilgiler içermektedir:
•
Sağlığı geliştirme programlarını belirleme
• Sağlık eşitsizliklerini ortadan kaldırma
• Sağlığı geliştirme teorilerini ve modellerini tanımlama ve uygulama
• Program katılımcılarının ihtiyaçlarını değerlendirme
• Kanıta dayalı programları oluşturma ve destekleme
• Sağlığı geliştirme programlarını uygulama: araçlar, program personeli ve bütçeler
• Savunuculuk
• Sağlık bilgisini etkili şekilde aktarma
• Program finansmanını geliştirme ve arttırma
• Sağlığı geliştirme programlarını değerlendirme, iyileştirme ve sürdürme
• Sağlığı geliştirmenin zorlukları ve fırsatları
•

Sağlığı geliştirme kaynakları ve kariyer bağlantıları

“Yazarlar; planlama, teori, değerlendirme, sağlık eşitsizliği ve savunuculuk arasında net
bir bağlantı kurarak, sağlığı geliştirmeyi arttırmak için kullanıcı dostu bir araç kutusu
oluşturmuştur.”
- Ronald L. Braithwaite, PhD, Profesör, Morehouse Tıp Fakültesi, Toplum Sağlığı ve
Koruyucu Tıp, Aile Hekimliği ve Psikiyatri Ana Bilim Dalları
“Bugüne kadar en kapsamlı program planlaması olan bu kitap, sağlık eğitimcilerinin işlev
gösterdiği dört kilit iş çevresinde planlama ve uygulamanın tüm yönlerini incelemektedir.”
- Mal Goldsmith, PhD, CHES, Profesör ve Sağlık Eğitimi Koordinatörü, Güney Illinois
Üniversitesi, Edwardsville
“Sağlığı Geliştirme Programları alanımızdaki liderlerin bazılarının düşüncelerini inceleyerek
alanda ve kişisel koleksiyonlarımızda tamamıyla hak ettikleri yerlerini doğrulamaktadır.”
- Susan M. Radius, PhD, CHES, Profesör ve program yöneticisi, Sağlık Bilimi Ana
Bilim Dalı, Towson Üniversitesi

Editörler:
Carl I. Fertman PhD, CHES, Pittsburgh Üniversitesi Eğitim Fakültesinde, Sağlık ve

Fiziksel Aktivitede yardımcı doçent ve Ergen Potansiyelinin Maksimum Düzeye Çıkarılması
(MAPS) Programının idari direktörüdür. Jossey-Bass’den çıkan Youth Leadership’in (Gençlik
Liderliği) yazarıdır.

Diane D. Allensworth, PhD, Kent Eyalet Üniversitesi, Eğitim Fakültesinde fahri

profesördür.

Halk Sağlığı Eğitim Derneği (SOPHE) sağlık eğitimi çalışanları, öğretim

görevlileri ve öğrenciler için önde gelen uluslararası meslek derneğidir. 1950’de
kurulan SOPHE, kendini yalnızca her alanda sağlık eğitimi ve sağlığı geliştirmeye
adamış tek bağımsız meslek kuruluşudur.

Kapak dizaynı Michael Rutkowski
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