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ÖN SÖZ

Yaşamın erken yıllarında sağlık - aslında hamile kalmadan önce annenin sağ-
lığıyla başlayan - ömür boyu refah için zemin hazırlar. Gelişmekte olan biyolojik 
sistemler olumlu erken deneyimler ile güçlendirildiğinde, sağlıklı çocukların sağ-
lıklı yetişkinlere dönüşme olasılığı daha yüksektir. Sağlıklı bir çocukluk berabe-
rinde güçlü beyin yapısının yanı sıra yetenek ve öğrenme kapasitelerinin bir araya 
getirilmesi içinde temel oluşturmaktadır.

Çocuklukta erken yaşta ortaya çıkan olumsuz olaylar veya deneyimler hem 
fiziksel hem de zihinsel refah için yaşam boyu etkilere neden olabilir. Diğer bir 
deyişle, doğum öncesi dönemde ve yaşamın ilk yıllarındaki gelişimsel ve biyolojik 
bozulmalar, zayıflamış fizyolojik tepkilere (örneğin bağışıklık sisteminde), sağlık-
ta daha sonra bozulmalara (örn. Yüksek kan basıncı) ve sinir sisteminde değişik-
liklere neden olabilir. Bebek bekleyen annelerin yüksek stresli ortamlara maruz 
kalmaları, bebeklerinin doğum ağırlığını etkileyebilir. 

Sağlık sadece hastalığın yokluğundan daha fazlasıdır; çocuklara ve yetişkin-
lere günlük yaşamın zorluklarına uyum sağlama, enfeksiyonlara direnme, sıkın-
tılarla başa çıkma, kişisel refah duygusu hissetme ve çevreleriyle etkileşime gir-
me konusunda yardım eden bir kaynaktır. Daha uzun yaşam beklentisi ve düşük 
bebek ölümü gibi, nüfus sağlığının en olumlu göstergelerine sahip olan ülkeler 
tipik olarak daha yüksek zenginlik seviyelerine ve düşük gelir eşitsizliğine sahiptir. 
Kısacası, çocukların sağlığı bir ulusun servetidir, çünkü sağlıklı bir beden ve zihin, 
çocukların başarılı bir toplumun üyesi olmak için gerekli olan çok çeşitli yetkin-
likleri geliştirme kapasitesini arttırır.

Bireyler üzerindeki etkisinin ötesinde, erken yaşlarda sağlığın kötü olması, 
aynı zamanda sağlıklı toplum içinde önemli maliyetleri de beraberinde getirir. 
Örneğin, çok sayıda çocuk, aşılarını alamadıkları için hastalandığında, tüm nüfus 
bulaşıcı hastalıkların salgınlarına karşı savunmasız hale gelir. Benzer şekilde, ço-
cukluktaki sıkıntı ve sağlıksızlığın sonuçları, diyabet, hipertansiyon, kardiyovas-
küler hastalık ve çeşitli kanser türlerinin yanı sıra depresyon, anksiyete bozukluk-
ları, bağımlılıklar ve diğer zihinsel hastalık gibi erişkinlerde daha yüksek kronik 
hastalık oranlarına neden olabilir. Bu koşullar işgücünün verimliliğini azaltarak ve 
engellilik oranını, tıbbi tesislere olan talebi ve tıbbi bakım maliyetlerini artırarak 
tüm toplumu etkiler. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde sağlığın teşviki ko-
nusuna odaklanılması, çocukların yaşamlarının yörüngesini değiştirebilecek etkili 
önleme programlarının desteklenmesi sadece çocukluk çağında değil aynı zaman-
da yetişkin yıllar boyunca hastalığın sosyal ve ekonomik yüklerinin azaltılmasına 
yardımcı olabilir. 
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Bilim bize, küçük çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamanın, okulda 
başarılı olmaya hazır olmanın yanı sıra, yaşam boyu fiziksel ve zihinsel sağlık için 
de güçlü bir temel oluşturma konusunda destek olduğunu söylüyor. Bu iç görü, 
sağlık hizmetlerinin sosyal yüklerini, insan sermayesi sonuçlarını ve erişkin yıllar-
daki sağlık bozulmalarının tıbbi bakım maliyetlerini azaltmada potansiyel olarak 
önemli araçlar olarak, tıbbi hizmetlerin sağlanmasının ötesinde çok çeşitli politi-
ka ve programlara bakmanın önemine işaret etmektedir. Başka bir deyişle, yaşam 
boyu sağlığın teşviki ve geliştirilmesindeki ilerleme, küçük çocuklar üzerindeki 
önemli sıkıntıların yükünün azaltılmasıyla sağlanabilir. Bunlardan sadece birkaçı, 
çocuk bakımı ve erken eğitim, çocuk refahı, düşük gelirli ebeveynler için sosyal 
yardımlar ve istihdam programları, konut politikaları ve toplumu geliştirme giri-
şimleri olarak sıralanabilir. 

Erken çocukluk eğitimi kurumlarında çalışanların, günlük olarak karşılaşabi-
leceği sağlık ve güvenlik sorunları ve prosedürleri hakkında da bilgi sahibi olma-
ları ve uygulamaları bilmeleri önemlidir. Bu kitap öğretmenlerin bilmesi gereken 
çocuk sağlığını etkileyen faktörleri ve çocukluk döneminde sık görülen hastalık-
ların yanı sıra istismar, kazalar ve temel ilk yardım uygulamaları ile okul öncesi 
eğitim kurumlarında sağlığın geliştirilmesi konularını içermektedir. 
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1.1. Sağlık Kavramı

Sağlık tanımlanması oldukça güç bir kavramdır. Sağlığın hem objektif hem de 
subjektif olarak tanımı yapılmıştır. Subjektif açıdan sağlık kişinin belli bir zaman 
diliminde kendini nasıl hissettiği (canlı ve sağlıklı hissetmesi), objektif açıdan ise 
fiziki muayene ve laboratuvar sonuçları doğrultusunda bir bozukluk, yetersizlik 
veya hastalığının olmamasıdır. Kimileri herhangi bir rahatsızlık hissetmedikleri 
halde hastalık tanısı alabiliyorken, kimileri ise tıbbı açıdan hastalık tanısı konul-
masa bile hasta hissedebilmektedir. Belirtilen her iki durumda sağlık ya subjektif 
ya da objektif olarak ele alınmıştır. Sağlık kavramı kişiden kişiye değişiklik göste-
rebilmekte, kimileri iyi hissetmeyi sağlık göstergesi olarak algılarken, kimilerine 
göre hasta olmamak ya da eğer hasta ise hızlıca iyileşmek sağlıklı olunduğunun 
göstergesi olabilmektedir (Beale, 2017). Günümüzde en yaygın olarak kullanılan 
sağlık tanımı Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yapmış olduğu sağlık tanımıdır. 
Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, 
ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak tanımlamaktadır (WHO,1948). 
Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Ottowa Sözleşmesinde, sağlık için barış, barınma, 
eğitim, gıda, gelir, stabil bir eko-sistem, sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve 
eşitlik ilkelerinin gerekli ve temel olduğunu vurgulamaktadır (WHO,1986). Bu 
nedenle Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımı savaştan dolayı barışın olmadı-
ğı yerlerde, bulaşıcı hastalıkların yaygın görüldüğü ülkelerde, sel ve deprem gibi 
doğal felaketlerden dolayı harap olmuş alanlarda, eğitime herkesin ulaşamadığı 
bölgelere de dikkat çekmektedir (Raingruber, 2014). Tanımına göre, hastalık ve 
sakatlık durumlarının olmamasının kişinin sağlıklı olarak ifade edilmesine yet-
meyeceği, sağlıklı olmanın aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam 
olarak iyi olma haline ulaşılması ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Bu tanım 
günümüzde geniş ölçüde kabul gören bir tanım olmasına rağmen pek çok açıdan 
da eleştirilmektedir. Sağlığın iyilik halinin sadece bir bileşeni olarak görüldüğü, 
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sağlık ve iyilik tanımlarının karıştığı, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam iyilik 
halinin ölçülebilmesinin oldukça güç olduğunu tanımına getirilen eleştirilerden-
dir (Crombie & Davies, 1996). Diğer bir eleştiri ise sağlığı etkileyen, çevresel, eko-
nomik, kültürel faktörler gibi pek çok faktörün göz ardı edildiğidir. 

Bu bölümde sağlığın tanımlanmasında genel olarak kullanılan 4 modelden 
bahsedilecektir. 

1.1.1. Tıbbı Model (The Medical Model) 

1.1.2. Holistik Model (The Holistic Model)

1.1.3. İyilik Modeli (The Wellness Model)

1.1.4. Çevre Modeli (The Environment Model) (Larson, 1991). 

1.1.1. Tıbbı Model (The Medical Model) 

Tıbbı Model sağlığın en geniş kabul gören tanımlarından biridir. Sağlığı, ba-
sitçe hastalığın olmaması olarak tanımlamaktadır. Hastalığın olmaması, sağlığın 
var olduğu anlamına gelmektedir. Modele göre sağlığın derecesi de, hastalığın 
ciddiyeti ile ölçülebilir (Larson, 1991). Ne demek istendiğine örnek verirsek eğer, 
tüberküloz 19.yüzyılın ikinci yarısında tüm ölümlerin dörtte birinden sorumlu ve 
o zamanlarda sağlığı tehdit eden en önemli enfeksiyon hastalıklarından biriydi. 
Tıbbı modele göre tüberküloz, vücudun organlarının (genellikle akciğer, fakat ba-
zen omurga gibi diğer bölgeler) tüberküloz basiline maruz kalması olarak tanım-
lanmaktadır. Modele göre hastalığın altında yatan neden tüberküloz basilidir ve 
vücuttan elimine edilmesi ile vücut sağlığa kavuşur. Bu modelin ana noktası has-
talığın altında yatan patolojik süreci ve bunların belirli etkilerini ortaya çıkarma-
ya çalışmaktır (Bury, 2005). Modele göre, sağlığı etkileyen diğer önemli etkilerin 
gücü göz ardı edilmektedir. Model hastalıkların oluşumundaki sosyal nedenleri ve 
hastalığın tanımlanmasındaki sosyal gelenekleri görmezden gelmektedir. 

Tıbbı model ile toplumların sağlık durumları tanımlamak, ülkelere ve aynı 
toplumdaki bölgeler arasında karşılaştırma yapmaya olanak sağlayan ölçütler 
mortalite (ölüm), morbidite (hastalık), prevelans ve insidans verileri elde edilmek-
tedir (Edlin, Golanty & Brown, 2000). 

1.1.2. Holistik Model (The Holistic Model)

Holistik modele göre sağlığın tanımı Dünya Sağlık Örgütün yapmış oldu-
ğu sağlık tanımıyla benzer özelliktedir. Ancak çok küçük bir farkla Dünya Sağlık 
Örgütü’nün yapmış olduğu tanımdan ayrılmaktadır. Model, sağlığı fiziksel, ruhsal 
ve mental boyutların çok daha ötesinde ele almaktadır (Larson, 1991). Holistik 
Model kişi ve toplumların fizyolojik, mental, emosyonel, sosyal, spiritüel ve çev-
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resel bakış açılarını içermektedir. Model, optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, 
pozitif mental ve emosyonel durumlara odaklanmaktadır (Edlin et al., 2000). 

1.1.3. İyilik Modeli (The Wellness Model)

Sağlık ve iyilik kavramları birbirleri ile ilişkili olan kavramlardır. Her ikisi de 
kişilerin hayatında fiziksel, ruhsal ve sosyal açılardan dengeye odaklanmaktadır. 
İyilik hali, yaşam boyu sağlıklı seçimlerin farkında olma, dengeyi ve yaşam kalite-
sini artıran, kişinin doğası ve onun çevresi değiştikçe sürekli değişen bir durum-
dur (Beale, 2017). Model sağlık ve iyiliğin emosyonel, entelektüel, spiritüel, mes-
leki, sosyal ve fiziksel olmak üzere altı boyuttan oluşmaktadır (Edlin & Golanty, 
2012). Model kendi kendini iyileştirmeyi, sağlığın geliştirilmesini, hastalık semp-
tomlarının tedavisinden ziyade, hastalıkları önlemenin önemini vurgulamaktadır. 

İyilik modeli açısından baş ağrısını ele alırsak, Amerikalı gençlerin %80 ile 
%90’ı her yıl en az bir kez baş ağrısı yaşamaktadır. Tıbbı model baş ağrısının geç-
mesi için aspirin ya da diğer ilaçların alınmasını desteklerken, tersine iyilik modeli 
gerilimin kaynağını (endişe-kızgınlık- hayal kırıklığı) belirlemeyi, daha sonra ağ-
rıyı azaltmayı ve elimine etmeyi savunmaktadır (Edlin & Golanty, 2012). 

1.1.4. Çevre Modeli (The Environment Model)

Çevre Modeline göre sağlık, kişilerin çevresel değişikliklere kaliteli bir şekil-
de uyum sağlaması olarak tanımlanır. Bu model sosyoekonomik durumu, eğitim, 
çoklu çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içermektedir. Kişisin sağlığını et-
kileyen bireysel özelliklerin dışında, hava ve suyun kalitesi, yaşam koşulları, sağlıklı 
gıdaya ulaşım, zararlı maddelere maruz kalma, sosyoekonomik durum, sosyal iliş-
kiler ve sağlık sistemi gibi çevresel faktörlerin sağlığa olan etkisini kapsamaktadır. 

1.2. Hastalık Kavramı

Hastalık tanımı toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Çünkü top-
lumlar ve koşullar değiştikçe hastalığa atfedilen anlam da değişmiştir. Çağlar bo-
yunca hastalık kavramı, doğaüstü güçlerin insanları cezalandırma yöntemi olarak 
tanımlanır, özellikle salgınların Tanrının kızmasından dolayı meydana geldiğine 
inanılırdı. Hipokrat hastalıkların doğaüstü güçlere değil, doğal etkenlere bağlı ol-
duğunu ileri sürmüş; vücutta bulunan kan, sarı safra, kara safra ve balgam ara-
sındaki dengenin bozulması ile hastalık oluştuğunu belirtmiştir. Hastalık kavra-
mının hekimler tarafından yapılan tanımı, “Hastalık, doku ve hücrelerde yapısal, 
fonksiyonel ve normal olmayan değişikliklerin yarattığı haldir”. Tanımın biyolojik 
olarak doğru kabul edilmesine rağmen yeterli olmadığı, çünkü hastalığın sadece 
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biyolojik bir süreçten ibaret olmadığı aynı zamanda sosyal ve kültürel de bir olgu 
olduğu vurgulanmaktadır (Fişek, 1983). 

Hastalık kavram olarak iki farklı anlam içerir: 

1) Tıbbı açıdan hastalık (disease), doktorun bakış açısından veya nesnel an-
lamda bir durumu ifade etmektedir. Tıbbi açıdan hastalık, belirti ve bulgularla 
kendisini gösteren patolojik bir anormalliği göstermekte, hekim tarafından mu-
ayene edildikten sonra, kişinin ifade ettiği yakınmalarını bir hastalık tanısına 
bağlaması anlamına gelmektedir. Kişinin hissettiği rahatsızlığın biyomedikal bir 
karşılığı varsa “hastalık” tanısı konulmuş olur. Biyomedikal tıp anlayışına göre, 
kişi rahatsızlık (illness) hissetmesine rağmen, biyolojik olarak bir durum yoksa 
hastalıktan (disease) sayılmamaktadır (Güler &Akın, 2012). 

 2) Toplumsal-kültürel içerikli bir kavram olarak hastalık, sağlıksızlığın veya 
patolojik sürecin sonuçlarının birey tarafından algılanması, bireyin ağrı, acı vb. 
duyma durumunu belirtmektedir. 

Hastalık algısı, bireylerin hastalığa karşı tutumu, inanışı, değer yargıları ve 
kültürel özelliklerden etkilenmektedir. Örneğin geçmiş toplumlarda şişmanlık 
bir sağlık göstergesi olarak görülüp ve istenilir bir durumdayken, günümüzde 
şişmanlığın pek çok hastalığı beraberinde getirdiği ortaya çıkmış ve bu nedenle 
obezite sağlıksızlığın bir göstergesi konumuna gelmiştir (Baltaş, 2008). Ya da bir 
Afrika ülkesinde çok yaygın görülen ve oranın yerlileri için sıradan bir rahatsızlık 
olabilecek tropikal bir hastalık, bir Batılı için çok ciddi tedbirler alınması gerekti-
ren salgın olarak algılanabilecektir (Çilingiroğlu, 2016).

1.3. Sağlığın Belirleyicileri

Birey ve toplumların sağlığını etkileyen durum ve çevresel faktörlere sağlığın 
belirleyicileri denmektedir. Bu belirleyiciler kişilerin sağlık ve hastalık durumları-
nı etkileyerek, kişiler için risk ya da koruyucu olabilen etmenlerdir (Beale, 2017). 
Bu belirleyiciler - ya da insanları sağlıklı ya da sağlıksız kılan şeyler - faktörleri ve 
daha birçok şeyi içermektedir. Büyük ölçüde, yaşanılan yer, çevre, genetik özellik-
ler, gelir, eğitim düzeyi, arkadaşlar, aile ile olan ilişkiler, sağlık hizmetlerinin kul-
lanımı gibi pek çok faktörün sağlık üzerinde önemli etkileri vardır (Kemm, 2014). 
Bunun yanı sıra insanların sağlığın belirleyicilerinin çoğunu doğrudan kontrol 
edebilmeleri olası değildir. Dünya Sağlık Örgütü sağlığın belirleyicilerini; 

Sosyal ve ekonomik çevre, 

Fiziksel çevre ve 

Kişinin bireysel özellikleri ve davranışları olarak belirlemiştir (WHO,1998). 
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Genel olarak, insanların sosyal ve ekonomik koşulları, yaşamları boyunca 
sağlıklarını ciddi bir şekilde etkilemektedir. Erken çocukluk dönemi, cinsiyet, cin-
siyet rolleri, eğitim, sosyal dışlanma, sosyal destek, stres, gelir düzeyi, iş, çalışma 
koşullar, işsizlik, ayrımcılık, şiddet, bağımlılık ve madde kullanımı, gıda güvenliği, 
sağlıklı gıda, fiziksel aktivite, ulaşım, barınma, göç durumu, kültür gibi faktörler 
sağlığı etkileyen sosyal ve ekonomik çevresel etmenlerdendir (Blazer & Hernan-
dez, 2006; Wilkinson & Marmot, 2003). Fiziksel çevre, hava, su, toprak, ev, bina, 
yol, ulaşım sistemleri, etrafımızda bulunan alanlar gibi sağlıklı davranışları ko-
laylaştıracak ya da engelleyebilecek etmenleri içermektedir. Kişilerin tüm bireysel 
özellikleri ve davranışları sağlığı etkilemektedir. Sigara kullanma alışkanlığı, sağ-
lıklı gıda tüketimi, fiziksel aktivite, ağız hijyeni, sağlık hizmetlerine ulaşım gibi… 
(Wilkinson &Marmot, 2003) Çevre ve kişilerin davranışları arasında ilişki kurul-
masına rağmen bu bağ tam olarak açık değildir. Ancak çevre kişilerin sağlıklı dav-
ranışları seçmesini etkileyebilmektedir. Yürüyüş ve bisiklet yolları olan bir çevrede 
fiziksel aktivite yapmak kolaylaşır, bunula birlikte hiç kimsenin sigara içmediği bir 
ortamda sigara içmek zorlaşabilir, ya da sağlıklı gıdalara ulaşmanın pahalı ya da 
zor olduğu durumlar olabilir (Edlin, & Golanty,2012). 

Dünya Sağlık Örgütü’nün yanı sıra sağlığın belirleyicileri Barton ve Grant 
(2006) tarafından hazırlanan Şekil 1. deki sağlık haritası ile gösterilmiştir. Bu hari-
tada sağlık ve fiziksel / sosyal / ekonomik çevre arasındaki ilişki gösterilmektedir. 
İnsanlar kalıtsal özellikleri ile haritanın merkezinde yer almaktadır. İnsan yerleşi-
minin tüm farklı yönleri sosyal, ekonomik ve çevresel değişkenler üzerinden hare-
ket eden küreler dizisine yansımaktadır. 
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Şekil 1. Sağlık Haritası 

Kaynak: Barton, H. and Grant, M. (2006). A health map for the local human habitat. The Journal 
for the Royal Society for the Promotion of Health, 126 (6). pp. 252-253. ISSN 1466-4240 
Available from: http://eprints.uwe.ac.uk/7863
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