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Sağlık Tanımı
Sağlık Hizmetleri

Türk Sağlık Sistemi

Yük.Hem.Müge Bulakbaşı 

Sağlık Nedir?

Sağlık negatif yönden “hastalığın 
yokluğu” şeklinde tanımlanmaktadır.

Pozitif yönden sağlık; bireylerin hayata
katılabilme yetenekleri, stresli 
durumlara karşı koyabilmeleri, sahip 
olunan psikolojik iyilik ve fiziksel uyum 
düzeyi, toplumla iyi ilişkiler kurabilme 
becerisi olarak tanımlanır.

Sağlık Nedir?

• 1948 yılında Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) tarafından yapılan tanıma göre 
sağlık: “sadece hastalık veya sakatlığın 
olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal 
yönden tam bir iyilik hali” dir.

Sağlık tipleri

• Fiziksel sağlık; bireyin solunum, 
beslenme, boşaltım, hareket vb. 
ihtiyaçlarını tam olarak yerine
getirebilmesi,

• Ruhsal sağlık; bireyin gerek kendisi
gerekse çevresi ile uyum içinde olması,

• Sosyal sağlık ise; bireyin sevilme, ait
olma ve sosyal ilişkiler kurabilmesi vb. 
özelliklere sahip olmasıdır.

Sağlık Modelleri

• Tıbbi model,

• Holistik model,

• İyilik modeli,

• Çevre modeli

Tıbbi Model

• Hastalığın yokluğu şeklinde ele alınmakta 
ve vücudun herhangi bir yerinde görülen 
patolojik bulguların veya anormalliklerin 
olmadığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır.
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Tıbbi Model

• Tıbbi modelde sağlığın negatif yönden
tanımlanmasına bağlı olarak dikkate alınan
bir diğer nokta da, mortalite (ölüm) ve
morbidite (hastalık) istatistiklerinin
geliştirilmesidir. 

• Geliştirilen bu istatistiklere bağlı olarak, 
toplumun sağlıklı mı yoksa sağlıksız mı
olduğu saptanarak, bunların düzeyi
konusunda karara varılma imkânı
doğmuştur.

Holistik Model

• Sadece hastalığın yokluğu şeklinde 
negatif yönden ele alınmak yerine, 
sağlığın fiziksel, sosyal ve ruhsal 
yönlerine de yer verilerek pozitif 
yönden tanımlanmaktadır.

• Dünya sağlık örgütünün tanımı burada ön 
plana çıkmaktadır.

İyilik Modeli

• İyilik modeline göre yapılan sağlık 
tanımının temel özelliği; subjektif bir
özellik göstermesi ve bireyin hissetme 
durumu üzerinde odaklanmasıdır. 

• Bu çerçevede sağlık; bireyin sezgisine 
bağlı olarak, fiziksel iyilik hali, enerji ve 
günlük faaliyetlerini yerine getirebilme 
yeteneği olarak tanımlanmaktadır.

Çevre Modeli

Çevre modeline göre yapılan tanıma 
bakıldığında sağlık; canlı varlığın 
çevresine uyum sağlayabilmesi için 
gösterdiği ve sürekli olarak devam eden 
bir adaptasyon olarak kabul 
edilmektedir.

Sağlık Statüsünün Belirleyicileri

• Blum’a göre:
– Çevre,

– Yaşam tarzı,

– Kalıtım (Genetik)

– Sağlık hizmetleri

• Sağlığı etkileyen bu dört temel faktör de; 
politik sistem, ekonomik sistem, nüfus, 
kültürel sistem, ekolojik denge gibi

sistemlerin etkisi altında bulunmaktadır.

Sağlık Statüsünün Belirleyicileri

Sağlık 
Statüsü

Çevre

Politik 
sistem

Sağlık 
hizmetleri

Kültürel 
sistemler

Kalıtım

Ekonomik 
sistem

Yaşam 
Tarzı

Nüfus
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Çevre

Çevre, doğrudan ve dolaylı olarak bireyin sağlığını
etkilemekte, canlı organizmanın yaşamını sürdürmesiiçin
etkili olan dış güçlerin tümü olarak adlandırılmaktadır. 
Çevre de kendi içinde; biyolojik, fiziki ve sosyal çevre
olarak sınıflandırılmaktadır.
Biyolojik çevre; hastalığa yol açan mikroorganizmalar, 
vektörler (eklembacaklı ve kemiriciler),
bitkiler ve hayvanlardan oluşmaktadır. 

• Fiziki çevre; iklim, hava kirliliği, toprağın yapısı, 
atıklar, çevre kirliliği vb. faktörlerden oluşmaktadır.

• Sosyal çevre de; nüfus artışı, yoksulluk, eğitim düzeyi, 
gelir dağılımındaki adaletsizlikler vb. birçok
faktörden oluşmakta ve bireyin sağlık statüsünü
etkilemektedir. 

Yaşam Tarzı

• Yaşam tarzı, bireyin bakış açısına paralel 
olarak geliştirdiği her türlü değer, 
tutum, alışkanlık ve davranışı

kapsamaktadır. 

Kalıtım

• Bireyin sahip olduğu kalıtsal özellikler 
(biyolojik ve organik yapısı); görünümünü, 
kişiliğini, yeteneklerini, sağlığını ve 
hastalıklara karşı olan duyarlılığını 
etkilemektedir. 

Sağlık Hizmetleri

• Sağlık hizmetleri de; bireyin sağlığının 
korunmasına, hastalıkların tedavisine, 
azalan fiziksel ve ruhsal

becerilerinin rehabilitasyonuna yönelik 
olarak yapılan çalışmaların tümünü ifade 
etmekte ve toplumun sağlık statüsü 
üzerinde önemli bir etkisi 
bulunmaktadır.

Sağlık Hizmetleri

• Sağlık hizmetleri, hastalıkların 
önlenmesi ve toplumun sağlık statüsünün 
yükseltilmesi amacına yönelik olarak 
yürütülen faaliyetlerin yanında, 
hastalıkların teşhis, tedavi ve
rehabilitasyonunu sağlamak için sunulan 
hizmetlerin bütününü ifade etmektedir. 

Sağlık Hizmetleri

• Bu hizmetler; 
– Sağlığın korunması ve geliştirilmesi, 

– Anaçocuk sağlığı

– Aile planlaması, 

– Çevre sağlığı hizmetleri, 

– Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin yükseltilmesi
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Sağlık Hizmetleri

• Temel sağlık hizmetlerinin kapsamının
belirlenmesine yönelik olarak yapılan
çalışmalardan biri de, 1978 yılında Kazakistan’ın
Alma-Ata şehrinde düzenlenen Uluslararası
Temel Sağlık Hizmetleri Konferansı’dır. 
Konferans sonucunda yayınlanan Alma-Ata 
Bildirgesi’nde, DSÖ Genel Kurulu’nda
kararlaştırılan “2000 Yılında Herkese Sağlık” 
hedefine ulaşmak için izlenecek prensipler
kararlaştırılmıştır. 

• Bu bildirgeye göre temel sağlık 
hizmetleri, ülke ve toplumca 
karşılanabilir bir harcama sonucunda 
toplumun geneli tarafından kabul edilen 
ve tam katılım sağlanan esas sağlık 
hizmeti şeklinde tanımlanmıştır. 

Sağlık Hizmet Hedefleri

• Mevcut sağlık sorunlarının çözülüp, kontrol altına
alınması için halk eğitimi uygulamalarının yapılması,

• Uygun beslenme şartlarının oluşturulması,
• Yeterli ve temiz içme suyu sağlanması,
• Ana sağlığı ve aile planlamasına yönelik hizmetlerin

geliştirilmesi,
• Çocuk sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi,
• Bulaşıcı hastalıklara karşı bağışıklamanın yapılması,
• Çevre şartlarının iyileştirilmesi,
• Gereksinim duyulan ilaçların temini,
• Sağlık yönetimin geliştirilmesi,
• Sık görülen hastalıklara ve yaralanmalara ilişkin

tedavilerin geliştirilmesi.

Alma-Ata Bildirgesi

• Sağlığın ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel öğesi
olduğuna,

• Sağlık hizmetlerinin planlama ve uygulama
aşamasında toplum katılımının gerekliliğine,

• Sağlıkhizmetlerinde sektörler arası işbirliğinin
önemine,

• Sağlık hizmetlerinin herkesçe kabul edilebilir ve
entegre (bütünleşik-uyumlu) olarak sunulmasının
gerekliliğine, 

• Ekip anlayışı içinde hekim dışı sağlık personeli
kullanımına öncelik verilmesine ve

• Uygun teknoloji kullanılmasına ilişkin önerilere de 
yer verilmiştir.

Sağlık Hizmetlerinin Amacı

• Sağlık hizmetinin temel amacı; 
– toplumun sağlık statüsünün yükseltilmesi ve 

sağlıklılık halinin devamının sağlanması için 
çaba sarf edilmesi, 

– bireylerin hastalıklardan korunması, 

– hastalananların uygun yöntemler ile tedavi 
edilmesi ve kimseye bağımlı olmadan kendi 
kendine yetecek şekilde yaşamalarının 
sağlanması şeklinde ifade edilmektedir. 

Sağlık Hizmetlerinin
Sınıflandırılması

• Koruyucu sağlık hizmetleri,

• Tedavi edici sağlık hizmetleri,

• Rehabilite edici sağlık hizmetleri,

• Sağlığın geliştirilmesi hizmetleri 



19/11/2015

5

Koruyucu Sağlık Hizmetleri

• Kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, 
sakat kalmaktan ve erken ölümden 
korumak amacıyla verilen sağlık 
hizmetleridir.

Bireye Yönelik Koruyucu Sağlık
Hizmetleri

• Hastalıkların erken evrede teşhisi ve
tedavisinin sağlanması,

• Sağlık eğitimi verilmesi,

• Ana-çocuk sağlığı hizmetlerinin sunulması,

• Aile planlaması hizmetlerinin verilmesi,

• Bağışıklama,

• Beslenme koşullarının iyileştirilmesi

Çevreye Yönelik Koruyucu Sağlık 
Hizmetleri

• Temiz su kaynaklarının sağlanması,

• Hava kirliliğinin kontrolü,

• İş sağlığı ve güvenliği,

• Atıkların kontrolü

• Gürültünün kontrolü,

• Konut hijyeni

Tedavi Edici Sağlık Hizmetleri

• Birinci basamak sağlık hizmetleri
– Ayaktan muayene ve tedavi

• İkinci basamak sağlık hizmetleri
– Genel hastaneler

• Üçüncü basamak sağlık hizmetleri
– Üniversite ve yan dal hastaneleri

Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

• Bireylerin kaybettiği bedensel ve
zihinsel becerilerin yeniden 
kazandırılması ve kimseye bağımlı 
olmadan yaşayabilmelerinin sağlanması
için yapılan hizmetlerdir. 

• Rehabilite edici sağlık hizmetleri 
sayesinde bireylerin yeniden topluma 
kazandırılması, ekonomik, sosyal ve 
kültürel açıdan güçlendirilmesi
amaçlanmaktadır.

• Tıbbi ve Sosyal rehabilitasyon olmak 
üzere ikiye ayrılır.
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Rehabilite Edici Sağlık Hizmetleri

• Tıbbi Rehabilitasyon, bedensel açıdan
varolan sakatlıkların giderilmesine
yönelik hizmetleri kapsamakta, işitme
cihazı, protez gibi uygulamalar bu
çerçevede değerlendirilmektedir. 

• Bu sayede bireyin eski fonksiyonlarını
yeniden kazanmasına yardımcı olunduğu
gibi, ortopedik cihaz ve protezlere
uyumu sağlanmaktadır.

• Sosyal Rehabilitasyon ise, bireyin 
yeniden topluma kazandırılması amacına 
yönelik olarak içinde bulunduğu duruma 
uyum sağlaması için verilen, öğretme, iş 
bulma, destek programları vb. 
uygulamaları içermektedir.

Sağlığın Geliştirilmesi Hizmetleri

• Toplumun genel sağlık düzeyinin 
iyileştirilmesini hızlandırıcı hizmetlerdir. 

• Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerin 
yanı sıra, halkın sağlık eğitimi, toplum 
kalkınması, sosyal, ekonomik ve çevre
koşullarının iyileştirilmesi çalışmalarını 
kapsar.

Türk Sağlık Sistemi

• Sağlık sisteminin temel amacı; 
– Nüfusun sağlık statüsünün yükseltilmesi 

– Toplumun gereksinimlerinin karşılanması 

– Hastalığın finansal risklerine karşı koruma 
sağlanması

Sağlık Hizmetlerinde Temel
İlkeleri

• Sosyal eşitlik,
• Birinci basamak sağlık hizmeti,
• Sürekli hizmet anlayışı,
• Bütünleştirilmiş sağlık hizmeti,
• Kademeli sevk sistemi,
• Ekip hizmeti,
• Ana ve çocuk sağlığına öncelik verilmesi,
• Koruyucu hizmetlere öncelik verilmesi,
• Toplum katılımı,
• Denetim ve hizmet içi eğitim,
• Esnek planlama,
• Sektörler arası işbirliği.

Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı

• Kamu ve yarı kamu finansman kaynakları

• Özel finansman kaynakları
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Sağlık Hizmetlerinin Finansmanı

Kamu ve Yarı Kamu Finansman
Kaynakları; 

vergiler, primler ve özel amaçlı
vergiler

Özel Finansman Kaynakları; 
özel sağlık sigortası, 
toplumsal finansman, 
işveren finansmanı
doğrudan ödemeler

Sağlık Hizmetlerinin
Finansmanında Kullanılan Modeller

• Beveridge Modeli

• Bismarch Modeli

Sağlık Hizmetlerinin
Finansmanında Kullanılan Modeller
• Beveridge Modeli; 

– Sağlık hizmetinin sunum aşamasından finansmanına
kadar gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde
kamunun belirleyici bir rol üstlenmesini öngören bir
modeldir. 

– Devlet bu modelde hizmetin üretilmesinden, 
topluma ulaştırılmasına ve finansmanının
sağlanmasına kadar gerekli olan tüm aşamaları
yerine getirmektedir. 

– Sağlık hizmetlerinin temel finansman kaynağı olarak
vergiler ön plana çıkmaktadır.

– Bu modelin temel hareket noktası; toplumun
bütününün hizmetten eşit bir biçimde
yararlanmasını güvence altına almaktır.

Sağlık Hizmetlerinin 
Finansmanında Kullanılan Modeller

• Bismarch Modeli; 
– Üyelerinin sağlık hizmeti ihtiyacını 

karşılamak amacına yönelik olarak prim
toplayan sosyal sigortaların oluşturduğu bir 
modeldir. 

– Sosyal sigorta kurumlarına üyelik yasal 
zorunluluk olup, sistemin finansmanı ağırlıklı 
olarak devlet tarafından düzenlenmekte ve 
desteklenmektedir.

Türk Sağlık Hizmetleri Finans 
Kaynakları

• Devlet bütçesi

• Sosyal güvenlik kurumu

• Özel sağlık finansmanı


