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HEDEFLER 

.Sağlığı, koruma ve geliştirme kavramlarını 
bilme 

•İşyerlerinde sağlığı geliştirmenin öneminin 
farkına varma 

•Sağlığı geliştirici uygulamaları bilme 

•Bir işyerinde sağlığı geliştirme programını 
planlama basamaklarını bilme 
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     Her yıl 125 milyon 

işle ilişkili kaza 

olmakta 220 000 ‘u 

ölümle 

sonuçlanmaktadır. 
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  İşyerindeki tehlikeli koşullara maruziyet 

sonucu 160 milyon meslek hastalığı 

gelişmekte, bunun %30-40’ı kronik hastalığa 

yol açmakta, %10’u ise kalıcı sakatlıklara yol 

açmaktadır (DSÖ) 

   



21.YÜZYIL ÇALIŞMA YAŞAMINDA DEĞİŞİKLİKLER İŞÇİ 

SAĞLIĞININ ÖNEMİNİ DAHA DA ÖN PLANA ÇIKARMAKTADIR. 

BU DEĞİŞİKLİKLER; 

• Globalleşme 

• Artan işsizlik 

• Enformasyon teknolojilerinin 
kullanımında artış 

• Yaşlanma 

• Hizmet sektöründeki artış 

• Küçük ve orta işletmelerde çalışan 
işçi sayısındaki artış 

İş istiyorum 
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.  Çalışma yaşamında 

hastalıklara bağlı işe 

devamsızlıklarda bilinen en 

yaygın nedenler arasında bel 

ağrısı, stres ve koroner kalp 

hastalığı gelmektedir.  

NASIL  
ÖNLEYELİM
? 
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  Çalışma ortamına ve çalışanlara 

yönelik yapılacak korunma ve 

sağlığı geliştirme programlarıyla 

kaza ve hastalıklar en aza 

indirilebilir. 



 

  İşyerinde SAĞLIĞI 

GELİŞTİRME çalışanların kendi 

sağlığı üzerinde kontrollerini 

arttırmak ve geliştirmek için 

bireylere olanak sunma sürecidir. 

SAĞLIK 

KORUMA 

 K 

 O 

 R 

 U 

 M 

 A 
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• İş sağlığı çalışanları için 

işyerlerinde sağlığı 

geliştirme, iş ve diğer 

işle ilişkili kaza ve 

hastalıkları önleyerek 

işçilerin sağlığını 

geliştirme ve korumayı 

içeren iş sağlığı 

programları  

oluşturmadır.  
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  Çalışanların sigara, 

alkol, aşırı beslenme ve 

fiziksel hareketsizlik gibi 

yaşam biçimleriyle ilişkili  

olumsuzluklar işyerindeki 

risklerle etkileşebilir ve 

bunların birleşimi 

işyerindeki birey için sağlık 

riskini arttırabilir. 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=wings.buffalo.edu/misc/eoc/images/Latino_office_worker.gif&imgrefurl=http://wings.buffalo.edu/misc/eoc/pages/IT_division/IT_aom.html&h=160&w=240&sz=28&tbnid=rBjviwz6CiYJ:&tbnh=69&tbnw=103&start=1&prev=/images%3Fq%3Dofice%2Bworker%26hl%3Dtr%26lr%3D%26ie%3DUTF-8%26sa%3DG


  Sağlığı koruma davranışları  hastalık olasılığını 

azaltmaya yönelirken, sağlığı geliştirici davranışlar 

ise sağlık düzeyini normal sınırlarda tutma ya da 

arttırmaya yöneliktir.  
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  Koruma düzeyleri üç grupta ele 

alınmaktadır 

  Birincil koruma 

 İkincil koruma 

 Üçüncül koruma 

 
 



   Sağlığı geliştirme, bireylerin optimal sağlığa 

ulaşmada davranış değiştirmeye doğru bireylere yardım etme 

sanatıdır.  Optimal sağlık fizik, emosyonel, sosyal, spiritual ve 

entelektüel  sağlık arasındaki dengeyi yansıtır.  

 



 

 

 

 

 

                             Nötral nokta 

                                   Hastalık/iyilik durumu yok 

  

Sağlık süreklilik modeli (O’Donnell 1986) 

 

 

Sakatlık            Bulgu                             Tutum 

  

   Semptom          Bilgi            Sağlık Davranışları 

 ÖLÜM                                                                            OPTİMAL SAĞLIK 

  

 

 Geleneksel  tıp                                                 Sağlığı Geliştirme 

 

 



 

 İŞYERLERİNDE  ETKİLİ SAĞLIĞI GELİŞTİRME 

GİRİŞİMLERİNİN KATKISI NEDİR?   



 Üretkenlik artar 

 İşe devamsızlık azalır 

 İş stresi azalır 

 İş çevresi gelişir 

 Kurumun imajı gelişir 

 İşçi / işveren ve  işçiler  

    arasındaki ilişkiler gelişir 

Ülke ekonomisine katkı sağlar 



SAĞLIĞI KORUMA /SAĞLIĞI GELİŞTİRME  AKTİVİTELERİ  

Birincil Koruma   

İkincil koruma 

 

Üçüncül Koruma 

Sağlığı Geliştirme       Risk 

azaltma(Önlem)  
Egzersiz 

Üreme sağlığı 

Prenatal eğitim 

Sağlık motivasyonunu 

arttırma 

Beslenmeyi düzenleme 

Başetme 

Eğlenme 

Ebeveynlik becerileri  

Bağışıklama 

Stres yönetimi 

Sigarayı bırakma 

Risk faktör yaklaşımı 

(aşırı kilo, sigara içme 

vb) 

Kişisel koruyucuların 

kullanımı 

Cinsel yolla bulaşan 

hastalıklar 

Periyodik muayeneler 

Tarama programı 

 ( kanser, kolesterol,  

yüksek kan basıncı ) 

Sağlık Risklerini 

belirleme 

Sağlık/hastalık 

verilerini izlem (kayıt 

tutma) 

Yaralanmanın tanı ve 

tedavisi 

İşe erken dönme 

Uygun işe yöneltme 

Kronik hastalığı 

olanları izleme  



  Sağlığı geliştirici 

programlarda  çalışanların 

katılımı önceliklidir. 

 

  Çalışanlardan gelen 

önerilere açık olunmalıdır.  
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 İş sağlığı çalışanlarının klasik rolü iş 

kazaları ve hastalıklarını önleyecek aktiviteleri 

gerçekleştirmektir.  

 Bu iş sağlığı geliştirmede de 

sorumlulukları olduğu anlamındadır.  



İşyerinde Sağlığı Geliştirme Prensipleri (WHO) 

• İş gücündeki tüm gruplara uygulanmalıdır 

• Farklı yöntem ve yaklaşımlar birlikte olmalıdır 

• İş organizasyonu ve çalışma koşullarının bir parçası 
olmalıdır 

• Çalışan  kesimin etkin bir katılımı olmalıdır 

• Hastalık/sağlığın altında yatan nedenlere 
yönelinmelidir. 
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Bir İşyerinde  

Sağlığı Geliştirme Programı Nasıl Planlanabilir? 
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 Sağlığı geliştirme programları, 

 farkında olma/fark etme, davranış değişimi ve 

destekleyici çevre olmak üzere üç düzeyde 

hedeflenmektedir. 

 



• Farkındalığı  arttırma programları 

 

  Birey ve grupların sağlık  ve sağlıkla ilişkili risk 

faktörlerini anlamaları hedeflenmektedir. Bu 

programlar davranış değişiminde etkili olan tutum 

ve inançları etkileyecek bilgileri arttırmada en 

uygun yöntemdir. 

 



Yaşam biçimi değişim programları 

  İletişim ve baş etme becerilerini arttırma, 

dengeli beslenme, egzersize başlama gibi 

davranış değişikliklerini gerçekleştirmede 

bireylere yardım etmek üzere geliştirilir.  
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  Destekleyici çevre 

  Aile, arkadaş, akran grubu, kurum/iş kültürünü de 

kapsar. Bireyin kazanmış olduğu davranışı 

sürdürebileceği bir çevre oluşturmaya yönelik 

uygulamaları kapsar. 

 



Sağlığı Geliştirme Program Düzey Aktivitelerine 

Örnekler  

 
Düzey 1 Düzey 2 Düzey 3 

Farkındalığı 

sağlama 

Davranış değişimi Destekleyici çevre 

Posterler 

Broşürler 

Sağlık 

taramaları 

Gazeteler 

 

Sigarayı bırakma 

Stres yönetimi 

Beslenme 

Egzersiz 

Çatışma çözümü 

Destek grupları oluşturma 

Koruyucu kullanımı  

Fiziksel Çevre 

 Sağlıklı gıda sağlama 

Ortak alanlarda sigara içimini 

yasaklama 

Güvenlik risk kontrolü 

Kurum kültürü 

Rol modeli 

Sağlığı destekleyici politikalar 

Zaman 

Karar vermede akran desteği  



SAĞLIĞI GELİŞTİRMEDE PROGRAM 

PLANLAMA 

Program 
tanılama 

Planlama Uygulama Değerlendirme 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM TANILAMA 

Yönetimin 

desteğini 

sağlama 

Gereksinimleri 

değerlendirme 
İç/dış kaynakların ve 

bütçenin saptanması 

 



Yönetimin desteğini sağlama 

• İşyeri hemşiresinin, iş sağlığı güvenliği, sağlığı geliştirme ve 

koruma aktiviteleri hakkında yönetimin tutumunu 

değerlendirmeli ve bu programların yararları hakkında ikna 

etmesi önemlidir  



Gereksinimleri Değerlendirme 



• İşyeri hemşiresi, gereksinimleri ve ilgi alanları saptamaya 

yönelik kurumda bir araştırma yapabilir. Bu araştırma; 

•       Sağlık eğitiminin farkındalığını sağlar 

•       Programa katılım için direnci azaltır 

            Programın etkisini değerlendirir 

•       Programın benimsenmesine katkı sağlar. 

 



İç/dış kaynakların ve bütçenin saptanması 
 

• Planlanan programın geliştirilmesini sağlar, 

işbirliği ve destek edinmiş olur. 

 



 

 

 

                          PLANLAMA AŞAMASI 



Danışma 

kurulunu 

oluşturma 

Hedef ve 

amaçları 

oluşturma 

Kaynakları 

belirleme 

Sağlığı geliştirme 

programının 

pazarlanması 

Programın zaman 

çizelgesini 

hazırlama 

 

PLANLAMA AŞAMASI 



Danışma kurulunu oluşturma 

• Kurul hemşire ve diğer uygun iş sağlığı 

profesyonelleri olabilir. Yönetici sıklıkla hemşiredir. 

Hemşire, program aktivitelerinin yönlendirilmesi, 

koordinasyon ve liderliği sağlamakla sorumludur. 

 



Hedef ve amaçları oluşturma 

• Program başarısı için gereklidir. Hedef ve 

amaçlar, işçilerin gereksinimlerine yönelik 

belirlenen önceliklere ve eldeki diğer verilere 

dayandırılır.  



Kaynakları belirleme 

• Sağlığı geliştirme programları planlanırken  

diğer bölümlerden yardım alınabilecek 

bireyler, eğitici, teknik destek , eğitim 

materyalleri, program değerlendirme uzmanı 

gibi unsurların belirlenmesi gereklidir.  



Sağlığı geliştirme programının 

pazarlanması 

 
• Pazarlama stratejileri katılımı ve motivasyonu 

arttırmak  ve bireylere daha çekici hale 

getirmek için düzenlenebilir.  



Pazarlama stratejilerine örnek 

• §  Programı oluşturmak için işçileri sağlıklı bir 

kahvaltıya davet etmek 

• §  İşçilere sağlığı geliştirme ve iyilik hali ile ilgili 

duyurular dağıtma 

• §    Posterler asma 

• § Yemek , dinlenme salonu, giyinme odalarına 

programın duyurusu ve konu ile ilgili resimler asma 

 



Devam 

• Kurumun gazetesi varsa programı tanıtma 

• Kurumun pozitif imajı için kitle iletişim 

araçlarından yararlanma 

• Teşvik etme 



TEŞVİKLER,, 

Programa katılım  Erken kayıt olanlara 

küçük ödüller verme 

 

Davranış değişimi 

 

Erken kayıt olanlara  

küçük ödüller verme 

 

Tişörtler, spor kıyafetleri 

verme 

 

Eksiksiz katılanlara 

ikramiye verme 

 

Katılım belgesi verme 

 

davranış değişikliğini 

gerçekleştirenleri     panoda/ 

şirket gazetesinde yayınlama 

 

Kursu tamamlayanlara ya da 

kilo verenlere ikramiye verme 

 



Programın zaman çizelgesini hazırlama 

 

Aktivitelerin düzenli gerçekleşmesinde 

önemlidir.  



PROGRAMIN UYGULAMA AŞAMASI 

• Amaçların /hedeflerin uygulanması  

Programın gerçek eylem aşamasıdır. Planlama 

aşamasını izler, hedef ve amaçlara 

dayandırılır.  



 

 

 

 

  Hedeflerin 

içeriği 

 

Farkındalığı sağlama 

İşçilerin bilgi düzeylerinin 

arttırılması 

Davranış değişimi 



PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

   Herhangi bir programda DEĞERLENDİRME yönetim ve 

işçilere geribildirim sağlamada önemlidir. 

       Değerlendirmede katılım hızları, program memnuniyet 

verileri, davranış değişiklikleri(kilo verme, diyete başlama 

vb) bilgi ölçmeye yönelik veriler incelenir, gelişimler 

değerlendirilir. 



 
 

Program değerlendirme üç düzeyde yapılabilir. 

 
 

 

• Süreç değerlendirme 

• Etki değerlendirme 

• Sonuç değerlendirme 



İşyeri Sağlığı Geliştirme Programları; 

• Performansı arttırır 

• Morali yükseltir 

• Sağlık harcamalarını azaltır 

• Kurumun imajını arttırır 

• İşyeri sağlık göstergelerinde olumlu etkiler yapar 

• Bireylerin sağlıklı davranış geliştirmelerini sağlar 



 İşyerinde sağlığı geliştirme programlarının 

başlatılmasında  

işyeri hemşireleri güzel fırsatlara sahiptir. 

  

       Bu programların geliştirilmesi ve yönetilmesi 

işyeri hemşiresinin görevleri arasındadır.  
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DİNLEDİĞİNİZ  

İÇİN  

TEŞEKKÜRLER!  

 

 


