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ve Geliştirilmesinin 21. Yüzyıla Getirilmes”i için kaynak belge niteliğinde bu sözlüğün ön çalışması 
hazırlanmıştır. Bu ön yayın; konferans sonuçlarını, özellikle de Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinin 21. 
Yüzyıla Getirilmesi hakkında Jakarta Bildirisi’ni açıklayacak şekilde revize edilmiştir.

Teşekkürler

DSÖ Cenevre Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Birimi’nden Ursel Broesskamp-
Stone’ye desteği, tavsiyeleri ve teknik katkılarından dolayı; aynı birimden Desmond O’Byrne’ye 
sözlüğün hazırlanmasına sağladığı girdi ve tavsiyelerden dolayı özellikle teşekkür ederiz. Ayrıca DSÖ 
Cenevre, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi, Eğitim ve İletişim Şubesi’nden Ilona Kickbusch’a sözlüğün 
hazırlanması ve revizyonu süresince sağladığı uzman görüş ve rehberlikten dolayı ve faydalı tavsiyeleri ve 
ilk taslakların incelenmesinin koordinasyonunu sağladıklarından dolayı DSÖ Bölge Ofislerinin Sağlığın 
Teşviki ve Geliştirilmesi/Sağlık Eğitimi Bölge Danışmanlarına teşekkür ederiz. 
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Türkçe Baskı İçin Ön Söz
Sağlığın geliştirilmesi, insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve sağlıklarını 
geliştirmelerini sağlama sürecidir. Sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranış değişikliği 
oluşturmak amacı ile verilen sağlık eğitimine, organizasyonel, ekonomik ve çevresel tabanlı tüm desteklerin 
bileşimi Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi (Health Promotion) olarak adlandırılmaktadır. Sağlığı 
geliştirmedeki amaç doğru sağlık davranışlarının geniş halk kitlelerine ulaşmasının sağlanmasıdır. 

Sağlık Bakanlığının 2010 yılında ilan edilen ve Bakanlığın hedeflerini gösteren 2010 – 2014 Stratejik 
Plan’ında halkın sağlık düzeyini yükseltmek ve geliştirmek nihai amacına yönelik ilk stratejik amaç 
“Sağlığa yönelik risklerden toplumu korumak” olarak yer almaktadır. Bu stratejik amacın ilk alt hedefi 
“Birey sağlığının korunması ve sağlık düzeyinin yükseltilmesi için, vatandaşların kendi sağlıkları üzerinde 
kontrol yeteneklerini artırmak ve sağlıklarını etkileyebilecek konularda karar süreçlerine aktif katılımlarını 
sağlamak” olarak belirtilmiştir.

Bu amaca yönelik olarak, halkın bilinç düzeyinin arttırılması ve hastalıkları oluşturan risk faktörleriyle 
mücadele amacıyla oluşabilecek risklerin belirlenerek hastalıklar oluşmadan gerekli önlemlerin alınması 
ve böylece hastalıklara bağlı kalıcı sakatlıkların, iş gücü kayıplarının ve sağlık harcamalarının azaltılması 
için sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik davranış değişikliği oluşturulması kapsamında Genel 
Müdürlüğümüze bağlı olarak Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Bakanlığımızın çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi alanında çalışanlara 
yönelik, alanın temel kavramlarını tanıtan bir başvuru kaynağı oluşturmak ve alandaki kaynak kısıtlılığının 
giderilmesini sağlamak için Dünya Sağlık Örgütünün “Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü” (Health 
Promotion Gloassary) isimli kitabının çevirisi yapılmıştır. Bu kitap ile Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra 
teşkilatında sağlığın teşviki ve geliştirilmesi alanında kaynak eksikliğinin giderilmesi, ortak dil kullanılması, 
personelin kapasite artırımının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Bu kitabın yayın izni hususunda sağladıkları kolaylıktan ötürü Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi 
Direktörüne, çeviri için sağladıkları destekten dolayı Proje Yönetim Destek Birimi Direktörlüğüne 
şükranlarımı sunarken, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi alanındaki Bakanlığımızın sağlık politikasına değerli 
katkı sağlayacağına inandığım bu çalışmada emeği geçenlere teşekkür eder, tüm sağlık çalışanlarına başarılı 
çalışmalar dilerim. 

                                                                                        

                                                                                     Dr. Seraceddin ÇOM
                                                                                     Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü
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Önsöz: Yeni Bir Halk Sağlığı Anlayışı 

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi sözlüğü ilk kez 1986 yılında DSÖ tarafından okuyucuları için bir rehber 
niteliğinde yayınlanmıştır. Sözlük, o zamanlar yaygın olarak kullanılmayan birçok terimin anlamını ve 
bunlar arasındaki ilişkiyi netleştirmede faydalı olmuştur. Sözlüğün ilk basımı çeşitli dillere tercüme edilmiş 
(Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve İtalyanca) ve tanımlanan terimler DSÖ içinde ve dışında geniş 
çapta kullanılmıştır. Sözlük, 1990 yılında yeniden uyarlanmış ve Almanca olarak basılmıştır. 

Sözlük, on yıl önce yayınlandığından beri çok şey olmuştur. Bunlardan en önemlisi, Ekim 1986’da Kanada’nın 
Ottawa şehrinde Birinci Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı yapılmış ve bu konferansta 
Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Sözleşmesi ortaya çıkmıştır. Bu konferansı, sağlıklı 
halk politikası hakkında (Adelaide, 1988) ve sağlığı destekleyici çevreler hakkında (Sundsvall, 1991) 
Ottawa Sözleşmesi’nin başlıca konularını inceleyen başkaları izlemiştir. Bu konferanslar, sağlığın teşviki ve 
geliştirilmesi ve bunların pratikte uygulanması daha iyi anlamamızı sağlamış, ayrıca gelişmekte olan ülkelere 
ilgili konularda daha fazla bilgi verebilmemize imkân tanımıştır. Endonezya’nın Jakarta kentinde Temmuz 
1997 yılında yapılan Dördüncü Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi, Yeni Çağda Yeni Oyuncular: 
Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinin 21. Yüzyıla Getirilmesi Konferansı’nda bir adım öteye gidilmiştir.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavram ve stratejilerinin uygulamaya dönüştürülmesi için çeşitli DSÖ 
program ve projeleri geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Bunlar arasında Sağlıklı Şehirler, Köyler, Belediyeler ve 
Sağlıklı Adalar projeleri, Sağlığı Geliştiren Okullar ve Hastaneler Ağı ve Sağlıklı Pazar Yerleri ve Sağlığı 
Geliştiren İş Yerleri projeleri bulunmaktadır. Ayrıca, DSÖ’ nün alkol ve tütün, aktif yaşam ve sağlıklı 
yaşlanma hakkında eylem planları mevcuttur. 

Tüm dünyada sağlık sistemlerindeki son gelişmeler, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yaklaşımlarına yeni bir 
ün kazandırmıştır. Sağlık sonuçları üzerindeki odağın artması, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi vasıtasıyla 
sağlığın belirleyicilerine yatırım yapılması önceliğini onaylamaktadır. Sürekli olarak “Sağlık nerede yaratılır?” 
sorusunun sorulması, sağlığın teşviki ve geliştirilmesini iki ana reform tartışmasına bağlar: yeni halk sağlığı 
stratejilerinin oluşturulması ve sağlık hizmetlerinin yeniden düzenlenmesiihtiyacı. Ottawa Sözleşmesi’ndeki 
öngörü dünyada birçok ülke ve kurum tarafından benimsenmiştir – bu süreç Endonezya’nın Jakarta kentinde, 
Temmuz 1997 yılında yapılan Dördüncü Uluslararası Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Konferansı ile bir 
adım ileri taşınmıştır. Konferansta, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinin 21. Yüzyıla Getirilmesi konulu 
Jakarta Bildirgesi kabul edilmiştir. Jakarta Bildirgesi için çok önemli bir dizi terim de sağlığın teşviki ve 
geliştirilmesi sözlüğünün bu yeni baskıdaeklenmiştir. 

          Ilona Kickbusch
                                                                             Direktör

                        Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi, Eğitim ve İletişim
                        Şubesi

 Dünya Sağlık Örgütü, Cenevre
 Ocak 1998
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Giriş

İlk sözlüğün hazırlanmasından sonra geçen on yılda  değişen ve gelişen fikirler ile revize edilmiş bu baskı, 
çağdaş anlamda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için çok önemli birçok fikir ve kavrama daha güncel bir 
bakış açısı sunmaktadır. Geçen seferki gibi bu kez de sözlüğün temel amacı, ülkeler arasında ve bu ülkeler 
içinde ve alanda çalışan çeşitli kurumlar ve bireyler arasında iletişime yardımcı olmaktır. Daha önce de 
olduğu gibi, burada yapılan  tanımlar, terimlerin “son hali” olarak görülmemelidir. Tecrübeler arttıkça ve 
fikirler değiştikçe terimlerin anlamları ve uygunluklarının düzenli olarak değerlendirilmesi gerekecektir.  

Sözlüğün bu baskısı orijinal halinden oldukça farklıdır. Bazı terimler çıkarılmış ve kavramlardaki değişiklikler 
ve tecrübeler ışığında bazıları değiştirilmiş, ayrıca 19 tane yeni terim eklenmiştir. Buradaki terim listesinin 
eksiksiz ve son hali olması amaçlanmamaktadır. Bu liste, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin ortaya çıktığı 
çeşitli disiplinler üzerine kuruludur. Bazı durumlarda terimler sağlığın teşviki ve geliştirilmesi bağlamındaki 
uygulamalarını yansıtmaktadır. 

Orijinal baskıda olduğu gibi, tanımlar kısa tutulmuş, başka yayınlarda bulunabilecek daha uzun açıklamalardan 
kaçınılmıştır. Uygun yerlerde, açıklamalara bazı notlar eklenmiştir. 

Benzer şekilde terimlerin kullanımı duruma özgü olacak ve baskın sosyal, kültürel ve ekonomik şartlar 
tarafından şekil alacaktır. Sözlükte kabul edilen kavram ve tanımların bazılarının başyazarın dilini ve 
kültürel eğilimini yansıttığı görülecektir. Tanımlar karmaşık fikir ve eylemlerin özetini sunmasından dolayı 
kısıtlanmıştır.. Bu tür kısıtlamaların tamamı, sözlükteki tanımların hazırlanmasında dikkate alınmıştır.

Bariz kısıtlamalara rağmen, bu sözlük, mümkün olduğunca çok okuyucunun, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
stratejileri ve pratik uygulaması için önemli bazı temel fikir ve kavramları anlamalarını sağlayacak şekilde 
bir araya getirilmiştir. Kilit terminolojiyi açıklığa kavuşturan bu sözlük, sağlığı geliştirmek ve hastalık 
önlemeye yönelik eylemlere mümkün olduğunca geniş bir tarafın katılmasına yönelik hassas bir yaklaşımın 
bir parçasıdır. 

Don Nutbeam
DSÖ Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi İş Birliği Merkezi
Sydney Üniversitesi, Avustralya
Ocak 1998
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Notlar

Bu sözlük iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavram ve ilkelerinin 
merkezindeki yedi çekirdek tanım yer almaktadır ve bunlar detaylı bir biçimde tartışılmaktadır. Bu kısmı 
takiben, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde yaygın olarak kullanılan genişletilmiş 54 terimlik listenin yer 
aldığı ana bölüm bulunmaktadır.  

Özellikle çekirdek tanımlara ilişkin olarak, mümkün olduğunca DSÖ yayınlarından tanımlar alınmış veya 
uyarlanmıştır. Tanımların çoğundan sonra daha fazla açıklama veya niteleme notu eklenmiştir. Uygun yerlerde, 
sözlüğün ana kısmındaki farklı terimlerin kaynağı metin içinde verilmiştir. Tanımların bazıları sözlüğün 
orijinalinde de yer almaktadır veya alıntı yapılan terime farklı bakış açıları sunan tanım birleşimleridir. 
Bibliyografya’da metin içinde doğrudan bahsedilen kaynakların hepsi listelenmektedir. Sözlükğün önceki 
baskılarında , görüşleri alınmak ve istişare edilmek üzere DSÖ Bölge Ofislerine gönderilmiştir. Bu süreçte 
alınan geribildirim sonucunda sözlükteki çeşitli tanımlarda önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Tanımların çoğu, 1986 yılında yayımlanan ilk baskıdan  alınmıştır. Bazıları ilk baskıyla aynı kalmış (Sağlığın 
Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü’nde adı geçen) ancak bazıları da kavramlardaki gelişim ve kullanımdaki 
değişiklikleri açıklamak için değiştirilmiştir (değiştirilmiş tanım olarak adı geçen).

Okuyucunun diğer tanımlar ile çapraz-başvuru yapmasına yardımcı olmak için tanımlar ve notların içindeki 
bazı terimler italik olarak yazılmıştır. Bu çapraz-başvurunun amacı farklı terim ve kavramlar arasındaki 
ilişkinin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktır.
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Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü
Kısım I: Temel Terimler Listesi

Sağlık
1948 DSÖ Tüzüğü’nde sağlığın tanımı şu şekilde yapılmıştır:

Yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumu.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi bağlamında sağlık, soyut bir durumdan çok fonksiyonel terimlerle 
anlatılabilen bir sonuca ulaşma aracı olarak, insanların bireysel, sosyal ve ekonomik olarak verimli bir 
yaşam sürmesine izin veren bir kaynak olarak düşünülmektedir.

Sağlık, günlük yaşam için bir kaynaktır, hayatın amacı değildir. Sosyal ve kişisel kaynakları ve fiziksel 
kapasiteyi öne çıkaran pozitif bir kavramdır. 

Kaynak: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Sözleşmesi. DSÖ, Cenevre, 1986

Sağlık kavramını temel insan haklarından biri olarak ele alan Ottawa Sözleşmesi, huzur, yeterli ekonomik 
kaynak, gıda ve barınma, istikrarlı bir eko-sistem ve sürdürülebilir kaynak kullanımını içeren bazı ön şartları 
vurgulamaktadır. Bu ön şartların kabul edilmesi, sosyal ve ekonomik koşullar, fiziksel çevre, bireysel yaşam 
tarzları ve sağlık arasındaki kaçınılmaz bağlantıları öne çıkarmaktadır. Bu bağlantılar, sağlığın teşviki ve 
geliştirilmesi tanımının merkezindeki bütüncül sağlık anlayışı için temel sunar. 

Bugün sağlığın ruhsal boyutu giderek daha fazla tanınmaktadır. DSÖ, sağlığı temel insan haklarından biri 
olarak görmektedir. Buna göre tüm insanların temel sağlık kaynaklarına erişimi olmalıdır. 

Kapsamlı bir sağlık anlayışına göre, sosyal ve ekonomik koşulları ve fiziksel çevreyi yöneten tüm sistem 
ve yapılar, faaliyetlerinin birey ve toplum sağlığı ve refahı üzerindeki etkisine ilişkin sonuçları dikkate 
almalıdır. 

Bk. Sağlığa yönelik sosyal sorumluluk

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, insanların kendi sağlıkları üzerindeki kontrollerini artırmalarını ve 
sağlıklarını geliştirmelerini sağlama sürecidir. 

Kaynak: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Sözleşmesi. DSÖ, Cenevre,1986

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kapsamlı bir sosyal ve politik süreci temsil eder, yalnızca bireylerin beceri 
ve kapasitesini artırmaya yönelik eylemleri değil, aynı zamanda sosyal, çevresel ve ekonomik koşulları da 
değiştirmeye ve böylece bunların toplum ve bireysel sağlık üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik eylemi de 
benimsemektedir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, insanların sağlığın belirleyicileri üzerindeki kontrollerini 
artırmalarını böylece kendi sağlıklarını iyileştirmelerini sağlama sürecidir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
çabasının sürdürülmesi için katılım esastır. 

Ottawa Sözleşmesi’nde sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik üç temel strateji belirlenmiştir. Bunlar, 
yukarıda belirtilen gerekli sağlık koşullarının yaratılması için sağlığın desteklenmesi; insanların tam 
sağlık potansiyellerine erişmelerinin sağlanması ve sağlık arayışında toplumdaki farklı çıkarlar arasında 
arabuluculuk yapılması.
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Bu stratejiler, Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Sözleşmesi’nde çerçevelendiği üzere beş 
öncelikli eylem alanı tarafından desteklenir:

Sağlıklı halk politikası oluşturulması, 

Sağlığı destekleyici çevrelerin yaratılması,

Sağlık için toplum hareketinin güçlendirilmesi,

Kişisel becerilerin geliştirilmesi,

Sağlık hizmetlerinin yeniden yönlendirilmesi, 

Bu stratejilerin ve eylem alanlarının her biri sözlükte daha fazla tanımlanmaktadır.

Temmuz 1997 tarihinde Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinin 21. Yüzyılla Getirilmesi konulu Jakarta 
Bildirgesi’nde bu stratejilerin ve eylem alanlarının tüm ülkelere uygun olduğu onaylanmıştır. Ayrıca, 
aşağıdakilere ilişkin net kanıtlar mevcuttur:

Sağlığın gelişimine yönelik kapsamlı yaklaşımlar en etkili olanlardır. Beş stratejinin kombinasyonlarını 
kullanan yaklaşımlar tek yönlü yaklaşımlardan daha etkilidir;

Sağlık ortamları, kapsamlı stratejilerin uygulanmasına yönelik pratik fırsatlar sunar;

Çabaların sürdürülmesi için katılım esastır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi eylemi ve karar alma süreçlerinin 
etkili olması için bunların merkezinde insanlar yer almalıdır;

Sağlık okuryazarlığı/sağlık bilgisi, katılımı teşvik eder. Eğitim ve bilgiye erişim, insanların ve toplulukların 
etkili katılımını ve yetkilendirilmelerini sağlamak için gereklidir. 

21. yüzyılda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için, Jakarta Bildirgesi’nde beş öncelik belirlenmiştir:

Sağlığa yönelik sosyal sorumluğun teşvik edilmesi

Sağlık gelişimi için yatırımların artırılması

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için ortaklıkların genişletilmesi

Toplum kapasitesinin artırılması ve bireylerin yetkilendirilmesi

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için altyapının garantilenmesi

Bu önceliklerin her biri sözlükte daha fazla tanımlanmaktadır. Toplum kapasitesinin artırılmasına, 
sağlığa yönelik toplum hareketinin tanımında değinilmektedir. Sağlık için yetkilendirme de tanım olarak 
eklenmiştir.

Herkes için sağlık
Dünyadaki tüm insanların, sosyal ve ekonomik açıdan verimli bir yaşam sürmelerine olanak tanıyacak 
bir sağlık düzeyine erişmeleri.

Kaynak: Herkes için Sağlık serisinde kullanılan Terimler Sözlüğü. DSÖ, Cenevre,1984

Herkes için Sağlık, DSÖ ve Üye Devletleri için yaklaşık 20 yıldır sağlık stratejisine yönelik önemli bir odak 
noktası görevi görmüştür. Her ne kadar sosyal ve ekonomik özellikler, nüfusun sağlık durumu ve morbidite 
modelleri ve sağlık sistemindeki gelişmeler  ışığında her ülke tarafından farklı yorumlanmış olsa da, sağlıkta 
hakkaniyet kavramına dayalı arzu edilen bir amaç sağlamıştır. Sağlıkta hakkaniyet stratejisi, gelecek yüzyılda 
da geçerliliğini sağlamak üzere şu an tekrar geliştirilmektedir. 1998 Dünya Sağlık Asamble’sinde kabul 
edilmek üzere yeni bir politika geliştirilmektedir.
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Halk sağlığı
Toplumun organizeçabası vasıtasıyla sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve 
yaşamın uzatılması bilim ve sanatı.

Kaynak: “Acheson Raporu”ndan uyarlanmıştır, Londra, 1988

Halk sağlığı, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, hastalık önleme ve diğer sağlık müdahalesi şekilleri vasıtasıyla 
tüm nüfusta sağlığın geliştirilmesini, yaşamın uzatılmasını ve yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlayan 
sosyal ve politik bir kavramdır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi literatüründe, sağlığın belirleyicilerinin 
tanımlanması ve analiz edilmesine ve halk sağlığı problemlerinin çözülmesine yönelik farklı yaklaşımları 
öne çıkarmak amacıyla halk sağlığı ve yeni halk sağlığı arasında bir ayrım yapılmıştır. Bu yeni halk sağlığı 
temelinde, yaşam tarzı ve yaşam koşullarının sağlık durumunu belirleme şeklinin kapsamlı şekilde anlaşılması 
ve sağlıklı yaşam tarzlarını destekleyerek ve sağlığı destekleyici çevreler yaratarak sağlığı yaratan, sürdüren 
ve koruyan politika, program ve hizmetlere yatırım yapılması ve kaynakların mobilize edilmesi ihtiyacı 
kabul edilmektedir. Halk sağlığı kavramı geliştiğinden ve genişlediğinden “eski” ve “yeni” arasında böyle bir 
ayrımın yapılması ilerde gerekli olmayabilir. 

Literatürde ekolojik halk sağlığı kavramı ortaya çıkmıştır. Bu kavram, sağlık konularının değişen mahiyeti 
ve ortaya çıkan küresel çevre sorunlarına yanıt olarak gelişmiştir. Bu yeni sorunlar arasında, ozon tabakasının 
delinmesi, kontrol edilemeyen ve yönetilemeyen hava ve su kirliliği ve küresel ısınma gibi küresel ekolojik 
riskler bulunmaktadır. Bu gelişmelerin sağlık üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır; bunlar sıklıkla basit 
nedensellik ve müdahale modellerini gözden kaçırmaktadır.

Ekolojik halk sağlığı, sağlığa ulaşmak ve sürdürülebilir gelişim arasındaki ortak noktayı vurgulamaktadır. 
Ekolojik halk sağlığı, sağlığın ekonomik ve çevresel belirleyicilerine odaklanmakta ve ekonomik yatırımın 
en iyi nüfus sağlık sonuçlarını, sağlıkta daha fazla hakkaniyeti ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını 
oluşturmaya yönlendirilmesinin gerekli olduğu araçlara odaklanmaktadır.

Temel sağlık hizmetleri
Temel sağlık hizmetleri, pratik, bilimsel olarak geçerli ve sosyal olarak kabul edilebilir metotlarla, bir 
ülke veya toplumun ödeyebileceği bir maliyette erişilebilir kılınan zorunlu bir sağlık hizmetidir.

Kaynak: Alma Ata Bildirgesi, DSÖ, Cenevre, 1978

Alma-Ata Bildirgesi’nde ayrıca herkesin temel sağlık hizmetlerine erişiminin olması gerektiği ve herkesin 
buna dâhil olması gerektiği vurgulanmaktadır. Temel sağlık hizmetleri yaklaşımının içerdiği kilit bileşenler 
şunlardır: Hakkaniyet, topluluk katılımı/dâhil olması, sektörler arası olma, teknolojinin uygunluğu ve 
karşılanabilir maliyetler.

Faaliyet dizileri olarak temel sağlık hizmetleri en azından, sağlık problemlerinin büyüklüğü ve mahiyeti ve 
bu problemlerin önlenmesi ve kontrol edilmesi yöntemleri hakkında bireyler ve tüm topluma yönelik sağlık 
eğitimini içermelidir. Diğer önemli faaliyetler arasında, yeterli gıda maddeleri ve uygun beslenmenin teşvik 
edilmesi; güvenli su ve temel hijyenin yeterli olması; aile hekimliği de dâhil olmak üzere anne ve çocuk 
sağlığı hizmetleri; bağışıklama; yaygın hastalık ve yaralanmaların uygun şekilde tedavi edilmesi ve temel 
ilaçların tedarik edilmesi.

Yukarıda tanımlandığı üzere temel sağlık hizmetleri, daha önce belirtilen birçok sağlık ön şartını ele almak için 
çok şey yapacaktır. Buna ek olarak, çok pratik bir düzeyde, temel sağlık hizmetleri personeli ve toplumdaki 
bireyler arasında günlük temas vasıtasıyla hem planlı hem de fırsatçı sağlık teşviki ve geliştirilmesi için 
büyük bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Hastalarla sağlık eğitimi ve toplulukları adına destek vasıtasıyla 
Temel Sağlık Hizmetleri  personeli hem bireysel ihtiyaçları karşılamak hem de toplum sağlığını etkileyen 
politika ve programları etkilemek konusunda iyi bir konumdadır. 
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Temel sağlık hizmetleri kavram ve konuları bu yayın hazırlandığı esnada DSÖ tarafından gözden 
geçirilmektedir.

Hastalıkların önlenmesi
Hastalıkların önlenmesi, risk faktörünün azaltılması gibi yalnızca hastalığın ortaya çıkmasını önlemeye 
ilişkin tedbirleri değil, aynı zamanda ilerlemesini durdurmaya ve bir kez oluştuğunda sonuçlarını 
azaltmaya yönelik tedbirleri de içermektedir.

Kaynak: Herkes İçin Sağlık serisinde kullanılan Terimler Sözlüğü’nden uyarlanmıştır. DSÖ, Cenevre, 1984

Temel koruma, bir bozukluğun ilk ortaya çıkışını önlemeye yöneliktir. İkinci ve üçüncü basamak koruma, erken 
tespit ve uygun tedavi ile mevcut bir hastalığı ve etkilerini durdurma veya geriletmeyi; tekrar nüksetmesini 
azaltmayı ve etkili rehabilitasyon vasıtasıyla kronik hastalıkların ortaya çıkmasını azaltmayı amaçlar.

Hastalık önleme bazen sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile birlikte tamamlayıcı olarak kullanılan bir terimdir. 
Her ne kadar içerik ve stratejiler sıklıkla birbiriyle çakışsa da, hastalık önleme ayrı olarak tanımlanır. Bu 
bağlamda hastalık önlemenin sağlık sektörüyle birlikte  doğduğu , belirlenebilir risk faktörlerini sergilediği 
belirtilen birey ve nüfusları ele aldığı, genellikle farklı risk faktörleri ile ilişkilendirilen bir eylem olduğu 
düşünülür. 

Sağlık eğitimi
Sağlık eğitimi, öğrenmeye yönelik bilinçli olarak yapılandırılmış fırsatlardan oluşur. Bilginin artırılması 
ve birey ve toplum sağlığına yardımcı yaşam becerilerinin geliştirilmesi gibi sağlık okuryazarlığını 
iyileştirmek için tasarlanmış bir iletişim şeklini içerir.  

Kaynak: Değiştirilmiş tanım 

Sağlık eğitimi yalnızca bilginin paylaşımı ile değil aynı zamanda sağlığı iyileştirmek için gerekli motivasyon, 
beceri ve güvenin (öz-fayda) teşvik edilmesi ile de ilgilidir. Sağlık eğitimi, sağlığı etkileyen temel sosyal, 
ekonomik ve çevre koşullarına, bireysel risk faktörleri ve risk davranışlarına ve sağlık hizmetleri sisteminin 
kullanımına ilişkin bilginin paylaşılmasını içerir. Böylece, sağlık eğitimi, sosyal, ekonomik ve çevresel 
sağlık belirleyicilerini ele alma şeklinin politik uygulanabilirliği ve organizasyonel olasılıklarını gösteren 
bilgi paylaşımı ve beceri gelişimini içerebilir.

Geçmişte sağlık eğitimi, sosyal mobilizasyon ve desteği içeren daha geniş çapta eylemi kapsayacak şekilde 
kullanılmıştır. Bu metotlar sağlığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesi teriminin içinde yer almakta ve sağlık eğitimi 
ile arasındaki ayrımı vurgulama adına sağlık eğitiminin daha dar bir tanımı önerilmektedir.  
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Sağlığın Teşviki ve 
Geliştirilmesi Sözlüğü

Kısım II: Genişletilmiş Terimler Listesi
Sağlığın desteklenmesi 

Belli bir sağlık amacı veya programı için politik taahhüt, politik destek, sosyal kabul ve sistem desteği 
kazanmak için tasarlanmış bireysel ve sosyal eylemlerin kombinasyonu.

Kaynak: Sağlık ve Gelişim İçin destek Stratejileri hakkında Kurumlar Arası Toplantı Raporu: Eylemde 
İletişimin Geliştirilmesi. DSÖ, Cenevre, 1995

Bu tür bir eylem, sağlığı ve sağlıklı yaşam tarzına ulaşılmasını destekleyen yaşam koşullarını yaratmak için 
bireyler veya gruplar adına veya bunlar tarafından yapılabilir. Destek, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine 
yönelik üç ana stratejiden biridir ve kitle iletişim ve multi-medya araçlarının kullanımı, doğrudan politik 
lobi yapılması ve örneğin çıkarların tanımlanmış konular etrafında toplanması vasıtasıyla toplumun harekete 
geçirilmesi dâhil pek çok şekilde olabilir. Sağlık çalışanları, toplumun her seviyesinde destek vermekten 
sorumludur. 

İttifak
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik ittifak, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine ilişkin bir dizi 
kararlaştırılmış amaca ulaşmaya çalışan bir veya iki taraf arasındaki ortaklıktır.

Kaynak: yeni tanım

İttifak kurulması, amaçların ve etik kuralların ve ortak eylem alanlarının tanımında, farklı ortaklar arasında 
aracılık ve ittifakta yansıtılan işbirliği şekli üzerinde mutabakatı içerecektir.

Topluluk
Genellikle tanımlanmış bir coğrafi alanda yaşayan, ortak bir kültür, değerler ve normları paylaşan ve 
toplumun zaman içinde geliştirdiği ilişkilere göre sosyal bir yapıda organize olmuş spesifik bir grup 
insandır. Bir topluluğun üyeleri kişisel ve sosyal kimliklerini, toplumda geçmişte gelişmiş ve gelecekte 
değişebilecek ortak inanç, değer ve normları paylaşarak kazanırlar. Bir grup olarak kimliklerine yönelik 
farkındalık sergiler, ortak ihtiyaçları paylaşır ve bunları karşılamak için taahhüt gösterirler.

Kaynak: Değiştirilmiş tanım

Birçok toplumda, özellikle de gelişmiş ülkelerde bireyler tek ve ayrı bir topluluğa ait olmak yerine coğrafya, 
meslek, sosyal ve hobi ilgilerine dayalı bir dizi topluluk üyeliği sürdürürler.
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Sağlığa yönelik topluluk hareketi 
Sağlığa yönelik topluluk hareketi, toplumun sağlık belirleyicileri üzerindeki etkisini artırarak sağlığı 
iyileştirmeye yönelik ortak toplum çabası anlamına gelir.  

Kaynak: yeni tanım

Ottawa Sözleşmesi’nde, sağlığa yönelik önceliklerin belirlenmesinde, karar alınmasında, stratejilerin 
planlanması ve daha iyi sağlığa ulaşmak için bu stratejilerin uygulanmasında somut ve etkili topluluk 
eyleminin önemi vurgulanmaktadır. Toplumun yetkilendirilmesi kavramı, Ottawa Sözleşmesi’ndeki sağlığa 
yönelik toplum hareketi tanımıyla yakında ilişkilidir. Bu kavramda yetkilendirilmiş bir topluluk, bireylerin ve 
kurumların sağlık önceliklerini ele almak ve ilgili sağlık ihtiyaçlarını karşılamak için beceri ve kaynaklarını 
birlikte uyguladıkları bir yerdir. Bu tür bir katılım vasıtasıyla, yetkilendirilmiş bir topluluk içindeki bireyler 
ve kurumlar sağlığa sosyal destek verir, topluluk içindeki çatışmaları ele alır ve topluluklarındaki sağlık 
belirleyicileri üzerinde daha fazla etki ve kontrol kazanır. 

Sağlığın belirleyicileri 
Bireylerin ve nüfusların sağlık durumunu belirleyen kişisel, sosyal, ekonomik ve çevresel faktörler.

Kaynak: Yeni tanım

Sağlığı etkileyen faktörler birden fazla ve interaktiftir. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi esasen, yalnızca 
sağlık davranışları ve yaşam tarzı gibi bireysel eylemlere ilgili değildir.  Ayrıca gelir ve sosyal statü, eğitim, 
istihdam, çalışma koşulları, uygun sağlık hizmetlerine erişim ve fiziksel çevre gibi faktörlere ilişkin olan, 
potansiyel olarak değiştirilebilir sağlığın belirleyicilerinin hepsini ele almak amaçlı eylem ve destek ile 
ilgilidir. Bunlar bir araya geldiğinde sağlık üzerinde etki eden farklı yaşam koşullarını oluşturur. Sağlık 
durumunu belirleyen bu yaşam tarzları ve yaşam koşullarında değişiklik yapılmasının ara sağlık çıktıları 
olduğu düşünülmektedir.

Sağlığa yönelik yetkilendirme
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde yetkilendirme, insanların sağlıklarını etkileyen karar ve eylemler 
üzerinde daha fazla kontrol kazandığı bir süreçtir. 

Kaynak: Yeni tanım

Yetkilendirme, bireylerin ve sosyal grupların ihtiyaçlarını ifade edebileceği, endişelerini dile getirebileceği, 
karar almaya katılım için stratejiler belirleyebileceği ve bu ihtiyaçları karşılamak için politik, sosyal ve kültürel 
hareketi gerçekleştirebilecekleri sosyal, kültürel, psikolojik ve politik bir süreçtir. Böyle bir süreç vasıtasıyla 
insanlar, hayattaki amaçları ile bunları nasıl gerçekleştirecekleri hissinin birbirine çok benzer olduğunu 
ve çabaları ile yaşam sonuçları arasında bir ilişki olduğunu görürler. Sağlığın teşviki ve değerlendirilmesi 
yalnızca bireylerin temel yaşam becerilerini ve kapasitelerini güçlendirmeye yönelik eylemleri değil aynı 
zamanda sağlığı etkileyen temel sosyal ve ekonomik koşullarla fiziksel çevreleri de etkilemeye yönelik 
eylemleri kapsamaktadır. Bu açıdan sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, bireyler ve grupların çabaları ile 
sonraki sağlık sonuçları arasında yukarıda belirtilen şekilde ilişki olması için daha iyi bir şans sunan koşulları 
yaratmayı amaçlar.

Bireysel ve topluluk yetkilendirilmesi arasında bir ayrım yapılmaktadır. Bireysel yetkilendirme, bireylerin 
kendi yaşamları üzerinde kontrol sahibi olma ve karar alma becerisi anlamına gelir. Topluluk yetkilendirilmesi, 
topluluklarında sağlık belirleyicileri ve yaşam kalitesi üzerinde daha fazla etki ve kontrol kazanmak için 
birlikte hareket eden bireyleri içermektedir ve sağlığa yönelik toplum hareketinde önemli bir amaçtır.  
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Etkinleştirme
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde etkinleştirme, birey ve grupları, sağlıklarını teşvik etmek ve 
korumak amacıyla, beşeri ve maddi kaynakların harekete geçirilmesi vasıtasıyla yetkilendirmek için 
ortaklıklar halinde eyleme geçilmesi anlamına gelir. 

Kaynak: Yeni tanım

Bu tanımda ortaklıklar halinde yetkilendirmenin ve kaynakların harekete geçirilmesinin vurgulanması, 
örneğin sağlık bilgisi eğitimine erişim sağlayarak, beceri gelişimini kolaylaştırarak ve sağlığı etkileyen 
kamu politikalarını şekillendiren politik süreçlere erişimi destekleyerek sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
eylemi için bir katalizör gibi hareket eden sağlık çalışanlarının ve diğer sağlık eylemcilerinin önemli bir rolü 
olduğuna dikkat çekmektedir. 

Epidemiyoloji 
Epidemiyoloji, belli nüfuslarda sağlık durumu ve olaylarının dağılımının ve belirleyicilerinin 
incelenmesi ve bu çalışmanın sağlık problemlerinin kontrol edilmesine uygulanmasıdır.

Kaynak: Last, JM. Epidemiyoloji Sözlüğü. BK, 1988

Epidemiyoloji bilgisi, özellikle bireysel, nüfus ve/veya fiziksel çevre risklerini tanımlayan bilgilerin halk 
sağlığının merkezinde yer alması  ve hastalık önleme faaliyetlerine temel oluşturulmasıdır.. Epidemiyolojik 
çalışmalar, toplumdaki hastalığı incelerken sosyal sınıflandırma (sosyoekonomik durum gibi) kullanır, ancak 
genel olarak toplumlardaki hastalık ve sağlığın incelenmesi ve anlaşılmasında ekonomik ve kamu politikası 
bilgisi dâhil olmak üzere sosyal bilimlerden daha az yararlanmaktadır.

Sosyal Epidemiyoloji bir disiplin olarak son yirmi yıl içinde ortaya çıkmıştır. Sosyal Epidemiyoloji, 
nüfuslarda sağlık ve hastalığın incelenmesidir. Sosyal, psikolojik, ekonomik ve kamu politika bilgilerini 
edinir ve bu bilgileri halk sağlığı problemlerinin tanımında ve çözüm önerilerinde kullanır. Epidemiyoloji 
disiplini daha fazla gelişip genişledikçe, bu ayrımlar gelecekte daha az önemli hale gelecektir.

Sağlıkta hakkaniyet
Hakkaniyet adalet demektir. Sağlıkta adalet ise, insanların ihtiyaçlarının, refah fırsatlarının dağılımını 
yönlendirmesi anlamına gelir. 

Kaynak: Sağlıkta ve sağlık hizmetlerinde hakkaniyet. DSÖ, Cenevre, 1996

DSÖ’ nün küresel Herkes İçin Sağlığa erişme stratejisi, temel olarak, nüfuslarda ve nüfuslar arasında 
ve ülkeler arasında sağlıkta daha fazla hakkaniyet sağlamaya yöneliktir. Bunun anlamı, herkesin, sağlık 
kaynaklarına eşit ve adil erişim vasıtasıyla, kendi sağlıklarını geliştirmek ve sürdürmek için eşit fırsata 
sahip olmasıdır. Sağlıkta hakkaniyet ile sağlık durumunda eşitlik aynı değildir. Bireyler ve nüfuslar arasında 
sağlık durumunda eşitsizlikler olması, genetik farklılıkların, farklı sosyal ve ekonomik şartların kaçınılmaz 
sonuçları veya kişisel yaşam tarzı seçiminin bir sonucudur. Eşitsizlikler, fırsat farklılıkların bir sonucu 
olarak ortaya çıkar ki bunun sonucunda, örneğin, sağlık hizmetlerine, besleyici gıdalara, yeterli barınma 
ve benzerlerine erişim eşit olmaz. Bu durumda yaşamdaki fırsat eşitsizliklerinin bir sonucu olarak sağlık 
durumunda eşitsizlikler meydana gelir.

Sağlık davranışı 
Asıl veya algılanan sağlık durumundan bağımsız olarak sağlığı teşvik etmek, korumak veya sürdürmek 
amacıyla, objektif olarak bu amaç için etkili olup olmasa da, birey tarafından gerçekleştirilen herhangi 
bir faaliyet. 

Kaynak: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü, 1986
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Birey tarafından gerçekleştirilen hemen hemen her davranış veya faaliyetin sağlık durumu üzerinde bir etkisi 
olduğunu öne sürmek mümkündür. Bu bağlamda, sağlığı teşvik etmek veya korumak amacıyla benimsenen 
davranışlarla (yukarıdaki tanımda olduğu gibi), sağlık açısından sonuçlarına bakılmaksızın benimsenebilen 
davranışları birbirinden ayırmak faydalıdır. Sağlık davranışları, sağlığın kötüleşmesinin belli bir nedenine 
karşı hassasiyetin artması ile ilişkilendirilen davranışlar olarak ayrıca tanımlanan risk davranışlarından 
ayrılır. 

Sağlık davranışları ve risk davranışları, yaşam tarzı olarak adlandırılan daha karmaşık davranış modellerindeki 
kümelerde bağdaştırılır. 

Sağlık iletişimi
Sağlık iletişimi, halkı sağlık endişeleri hakkında bilgilendirmek ve önemli sağlık konularını kamunun 
gündeminde tutmak için kilit bir stratejidir. Halka yararlı sağlık bilgilerinin yayılması için kitle iletişim 
ve multi-medya araçlarının ve diğer teknolojik yeniliklerin kullanılması, bireysel ve toplum sağlığın 
belli konuları ve sağlık gelişiminin önemi hakkındaki farkındalığı artırır. 

Kaynak: İletişim, Eğitim ve Katılım: Eylem Çerçevesi ve Rehberi adlı yayından uyarlanmıştır. DSÖ (AMRO/
PAHO), Washington, 1996

Sağlık iletişimi, bireylerin ve nüfusun sağlık durumunu iyileştirmeyi hedefler. Modern kültürün büyük 
bölümü, sağlık açısından hem pozitif hem de negatif sonuçları olan kitle ve multi-medya iletişim araçları 
tarafından aktarılır. Araştırmalar göstermektedir ki teori odaklı, aracılı sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
programı sağlığı kamunun gündemine yerleştirebilir, sağlık mesajlarını güçlendirebilir, insanları daha fazla 
bilgi istemeye teşvik edebilir ve bazı durumlarda da sürdürülen sağlıklı yaşam tarzları meydana getirebilir.

Sağlık iletişimi, eğitici eğlenme (edutainment) veya eğlenceli eğitim (entereducation), sağlık gazeteciliği, 
kişiler arası iletişim, medya desteği, kurumsal iletişim, risk iletişimi, sosyal iletişim ve sosyal pazarlama 
dâhil birçok alanı kapsamaktadır. Kitle ve multi-medya iletişiminden, hikâye anlatma, kukla gösterisi ve 
şarkılar gibi geleneksel ve kültüre özgü iletişime kadar birçok formda olabilir. Dikkatli sağlık mesajları 
şeklinde de olabilir veya  pembe diziler gibi mevcut medyaya da eklenebilir. 

İletişim araçlarında, özellikle multi-medya ve yeni bilgi teknolojisindeki ilerlemeler sağlık bilgisine 
erişimi iyileştirmeye devam etmektedir. Bu açıdan, sağlık iletişimi bireylerin ve toplulukların daha fazla 
yetkilendirilmesi için gittikçe önem kazanan bir unsur olmaktadır.

Sağlık gelişimi
Sağlık gelişimi, bir nüfus içindeki birey ve grupların sağlık durumunun iyiye doğru gelişmesi  
sürecidir.

Kaynak: Terminoloji Bilgi Sistemi. DSÖ, Cenevre, 1997

Jakarta Bildirgesi’nde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, sağlık gelişiminin temel bir unsuru olarak tarif 
edilmiştir. 

Sağlık beklentisi
Sağlık beklentisi, sosyal normlar ve algılar ve profesyonel standartlara göre, sağlıklı ve tatmin edici 
veya rahatsızlık, hastalık ve sakatlıktan uzak olacağı tahmin edilen beklenen yaşam süresi oranının 
nüfusa dayalı ölçümüdür.

Kaynak: Yeni tanım
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Sağlık beklentisi, şu sıra geliştirilen yeni bir kuşak veya tür sağlık göstergesine aittir. Bu göstergeler, sağlık 
dinamiklerine ve belirleyicilerine daha duyarlı ölçekler oluşturmayı amaçlar. Sağlık beklentisi göstergeleri, 
yaşam beklentisi tablolarından ve nüfus sağlık araştırmalarından gelen bilgileri bir araya getirir. Bunların 
ülke düzeyinde veya benzer bir coğrafi alan düzeyinde yaşam beklentisine dayalı olması gereklidir.

Şu an kullanılmakta olan sağlık beklentisi göstergelerinin örnekleri, sakatlıktan muaf yaşam yılları (DALY) 
ve kaliteye göre ayarlanmış yaşam yıllarıdır (QALY). Bunlar öncelikle bir bireyin sakatlık, düzensizlik ve/
veya kronik hastalık olmadan geçirdiği yaşam süresine odaklanmaktadır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, 
sağlık beklentisi anlayışının hastalık, düzensizlik  veya sakatlığın olmamasının ötesinde, sağlık yaratma, 
sürdürme ve koruma gibi pozitif ölçeklere doğru genişletilmesine çalışmaktadır.

Sağlık kazanımı
Sağlık kazanımı iyileştirilmiş sağlık sonuçlarını ifade etmenin bir yoludur. Daha fazla sağlık kazanımı 
yaratmada bir sağlık müdahalesi şeklinin bir diğerine göre göreceli  avantajını yansıtmak için 
kullanılabilir.

Kaynak: Yeni tanım

Jakarta Bildirgesi, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, “insanlar için en büyük sağlık kazanımını yaratmak için 
sağlığın belirleyicilerine göre hareket ettiğini göstermektedir.”

Ayrıca Bk. sağlık sonucu ve ara sağlık sonuçları

Sağlık amacı 
Sağlık amaçları, mevcut bilgi ve kaynaklar eşiğinde bir ülke veya topluluğun belli bir sürede ulaşmayı 
umduğu sağlık sonuçlarını özetler.

Kaynak: Yeni tanım 

Sağlık amaçları, sağlıklı bir topluma ilişkin, genelde toplumun değerlerini, özelde ise sağlık sektörünün 
değerlerini yansıtmayı amaçlayan genel niyet ve istek bildirileridir. Birçok ülkede, sağlık yatırımlarına ilişkin 
olarak sağlık amaçlarını ve hedeflerini, yön bildirisi ve niyet bildirisi olarak belirleme yaklaşımı benimsenmiştir. 
DSÖ, küresel ve bölgesel, ulusal ve yerel düzeyde sağlık amaç ve hedeflerinin geliştirilmesini ve teşvik 
edilmesini desteklemektedir.  

Sağlık göstergesi
Bir sağlık göstergesi, bireyin, nüfusun veya çevrenin ölçüme tabi (doğrudan veya dolaylı) özelliğidir 
ve bir bireyin veya nüfusun sağlığının bir veya daha fazla durumunu tanımlamak için kullanılabilir 
(nitelik, nicelik ve süre).

Kaynak: Değiştirilmiş tanım

Sağlık göstergeleri, zaman içinde belli bir noktadaki halk sağlığı problemlerini tanımlamak için, nüfus veya 
bireylerin sağlık düzeyinde zaman içindeki değişimleri göstermek için, nüfusun sağlığındaki farklılıkları 
tanımlamak için ve bir programın hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığını değerlendirmek için kullanılabilir.

Sağlık göstergeleri, sağlık sonuçlarını veya sağlığın pozitif yanlarını (yaşam kalitesi, yaşam becerileri veya 
sağlık beklentisi) ölçmek için yaygın olarak kullanılan rahatsızlık veya hastalık ölçümlerini ve bireylerin 
sağlığa ilişkin davranış ve hareketlerinin ölçümlerini içerebilir. Ayrıca, sosyal ve ekonomik koşulları ve 
fiziksel çevreyi ölçen göstergeleri, sağlık okuryazarlığı ve sağlıklı halk politikası ölçümlerini içerebilir.
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Sağlık okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı, bireylerin, iyi sağlığı teşvik edecek ve sürdürecek şekilde bilgiye erişme, bilgiyi 
anlama ve kullanma becerisi ve motivasyonunu belirleyen bilişsel ve sosyal becerileri temsil eder. 

Kaynak: Yeni tanım

Sağlık okuryazarlığı, kişisel yaşam tarzını ve yaşam koşullarını değiştirerek kişisel sağlığı ve toplum 
sağlığını iyileştirmek amacıyla harekete geçmek için bir bilgi, kişisel beceri ve güven düzeyine ulaşılması 
anlamına gelir. Bundan dolayı sağlık okuryazarlığı, broşürleri okuyabilme ve söylenenleri yapabilmekten 
daha fazlasıdır. İnsanların sağlık bilgisine erişimini ve bunu etkili bir şekilde kullanma kapasitesini iyileştiren 
sağlık okuryazarlığı yetkilendirme için çok önemlidir. Sağlık okuryazarlığının kendisi okuryazarlığın daha 
genel düzeylerine bağımlıdır. Okuryazarlık durumunun zayıf olması insanların kişisel, sosyal ve kültürel 
gelişimini sınırlandırarak ve sağlık okuryazarlığına engel olarak kişilerin sağlığını doğrudan etkileyebilir. 

Sağlık çıktıları
Bir birey, grup veya nüfusun sağlık durumunda, müdahalenin sağlık durumunu değiştirme amacında 
olup olmadığından bağımsız olarak, planlı bir müdahale veya bir dizi müdahale ile bağdaştırılabilir 
değişiklik.

Kaynak: Yeni tanım

Böyle bir tanımda planlı müdahalelerin çıktısı (örneğin, riske tesadüfen maruziyetin aksine) ve sonuçların 
bireyler, gruplar veya tüm nüfusa yönelik olabileceği vurgulanmaktadır. Müdahaleler arasında hükümet 
politikaları ve bunun sonucundaki programlar, yasa ve yönetmelikler veya sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
programları da olmak üzere sağlık hizmetleri ve programları bulunmaktadır. Ayrıca sağlık dışındaki 
sektörlerde hükümet politikalarının amaçlanmış veya amaçlanmamış sağlık çıktılarını içerebilir. Sağlık 
çıktıları normal olarak sağlık göstergeleri kullanılarak değerlendirilecektir. Ayrıca bk. ara sağlık çıktıları ve 
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi sonuçları.

Sağlık politikası 
Sağlık ihtiyaçları, mevcut kaynaklar ve diğer politik baskılara yanıt olarak eyleme yönelik öncelikleri 
ve parametreleri tanımlayan, kurumlar (bilhassa hükümet) içindeki resmi bildiri veya prosedür.

Kaynak: Değiştirilmiş tanım

Sağlık politikası genellikle, sağlık hizmetleri ve programlarının sunulmasını ve bunlara erişimi sağlayan 
yönetmelik ve teşvikleri tanımlayan mevzuat veya diğer kural koyma şekilleri ile yürürlüğe konur. Sağlık 
politikası, şu sıralar sağlıklı halk politikasının birincil konusu olan sağlık hizmetleri ve programları ile 
ayrılmaktadır. Sağlık politikalarında ileride sağlıklı halk politikası olarak tanımlanabilecek ölçüde ilerleme 
gözlenebilir. 

Çoğu politikada olduğu gibi, sağlık politikaları da, toplumun tercihleri, politik gerçekler ve kaynak 
mevcudiyeti ile bütünleşmiş mevcut kanıta dayalı halk sağlığı eylemine yönelik sistematik destek toplama 
sürecinden doğar. 

Sağlığı geliştiren hastaneler 
Sağlığı geliştiren bir hastane yalnızca kaliteli ve kapsamlı tıp ve hemşirelik hizmetleri sunmakla kalmaz 
aynı zamanda sağlığın teşviki ve geliştirilmesi amaçlarını benimseyen kurumsal kimlik geliştirir, hastalar 
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ve tüm personel için aktif ve katılımcı roller de dâhil olmak üzere sağlığı geliştirici bir kurumsal yapı ve 
kültür geliştirir, sağlığı geliştiren fiziksel bir çevre oluşturur ve topluluğu ile aktif işbirliği yapar. 

Kaynak: Sağlığı Geliştiren Hastaneler Hakkında Budapeşte Bildirgesi. DSÖ, (EURO), Kopenhag, 1991

Sağlığı geliştiren hastaneler, hastalarının, personelinin ve içinde bulundukları toplum nüfusunun sağlığını 
geliştirmek için hareket eder. Sağlığı geliştiren hastaneler aktif olarak “sağlıklı kurumlar” olmaya çalışır. 
Sağlığı geliştiren hastaneler 1988 yılından beri uygulanmaktadır. Bu kavramın hastanelerde ve diğer sağlık 
hizmeti kurumlarında daha geniş ölçüde benimsenmesini teşvik etmek için uluslararası bir ağ kurulmuştur.

Sağlığı geliştiren okullar 
Sağlığı geliştiren bir okul, sağlıklı bir yaşama, öğrenme ve çalışma yeri olarak kapasitesini sürekli 
olarak güçlendiren bir okul olarak karakterize edilebilir.

Kaynak: Okullar vasıtasıyla sağlığın geliştirilmesi. Kapsamlı Okul Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Teşviki DSÖ 
Uzman Komitesi Raporu. DSÖ Teknik Rapor Serileri N°870. DSÖ, Cenevre, 1997

Bu amaca yönelik olarak, sağlığı geliştiren bir okul, sağlık ve eğitim görevlileri, öğretmenler, öğrenciler, 
veliler ve topluluk liderlerini sağlığı geliştirme çalışmalarına dâhil eder. Sağlığı geliştiren bir okul, bireyin 
onuruna saygı duyan, başarı için birden fazla fırsat sunan ve kişisel başarıların, iyi çaba ve niyetlerin farkında 
olan politika, uygulama ve diğer önlemleri uygulamaya koyar. Bu tür bir okul, personelinin, ailelerin ve 
topluluk üyelerinin sağlığını iyileştirmeye gayret eder ve topluluk liderlerinin toplumun sağlık ve eğitime 
nasıl katkıda bulunduğunu anlamalarına yardımcı olmaya çalışır. 

DSÖ Küresel Okul Sağlığı Girişimi, uluslararası, ulusal ve alt-ulusal sağlığı geliştiren okul ağlarını teşvik edip 
destekleyerek ve okullar vasıtasıyla sağlığı geliştirmek amacıyla ulusal kapasite oluşturulmasına yardımcı 
olarak, tüm okulların sağlığı teşvik edici ve geliştirici hale gelmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin değerlendirilmesi 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi değerlendirmesi, bu konuda çabaların ne derece ‘değerli’ sonuca 
ulaştığının değerlendirilmesidir.

Kaynak: Yeni tanım

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi çalışmalarının bireylerin ve toplulukların kendi sağlıkları üzerinde kontrol 
sahibi olmasını ne derece sağladığı, sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin değerlendirmesinin önemli bir 
unsurunu oluşturmaktadır. 

Birçok durumda, belli sağlığı teşvik faaliyetlerini sağlık sonuçlarına bağlayan yolu izlemek zordur. Bunun 
birden fazla sebebi olabilir, örneğin, karmaşık, gerçek hayat durumlarında sebep ve sonucun ayrılmasının 
teknik zorluklarından dolayı olabilir. Bundan dolayı, sağlığın teşviki ve geliştirilmesindeki en son sonuç 
modellerinde farklı sonuç türleri birbirinden ayrılır ve bunlar arasında bir hiyerarşi olduğu öne sürülür. 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi sonuçları ilk değerlendirme noktasını temsil eder ve insanların kendi 
sağlıkları üzerindeki kontrollerini iyileştirme aracı olarak kişisel, sosyal ve çevresel faktörlerdeki değişiklikleri 
yansıtır. Sağlığın belirleyicilerindeki değişiklikler ara sağlık sonuçları olarak tanımlanır. Sağlık durumundaki 
değişiklikler sağlık sonuçlarını temsil eder.

Çoğunlukla, farklı sonuçların elde edildiği süreç üzerine konan “değer” vardır. Değerli süreçler açısından, 
sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerinin değerlendirilmesi, girişimde bir çıkarı bulunan herkesi 
içererek katılımcı olabilir; çeşitli disiplinlerin bakış açılarını içererek disiplinler arası olabilir; sağlığın 
teşviki ve geliştirilmesi girişiminin geliştirilmesi ve uygulanmasının her aşamasına entegre olabilir ve 
bireylerin, toplulukların, kurum ve kuruluşların,  hükümetlerin önemli sağlık sorunlarını ele alma kapasitesini 
geliştirmeye yardımcı olabilir.  
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Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin çıktıları 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin çıktıları, kişisel özellikler ve beceriler ve/veya sosyal normlar 
ve eylemler ve/veya kurumsal uygulamalar ve kamu politikalarında sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
faaliyetleriyle ilişkilendirilebilen değişiklerdir.

Kaynak: Yeni tanım

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin çıktıları sağlığın teşviki ve geliştirilmesi faaliyetlerinin en acil sonuçlarını 
temsil eder ve genellikle sağlığın değiştirilebilir belirleyicilerini değiştirmeyi amaçlar. Sağlığın teşviki 
ve değiştirilmesi çıktıları arasında sağlık okuryazarlığı, sağlıklı halk politikası ve sağlığa yönelik toplum 
hareketi yer alır. Ayrıca bk. sağlık sonuçları ve ara sağlık sonuçları.

Sağlık sektörü 
Sağlık sektörü, organize kamu ve özel sağlık hizmetleri (sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, hastalık 
önleme, tanı, tedavi ve bakım hizmetleri dâhil), sağlık bakanlıkları ve dairelerinin politika ve faaliyetleri, 
sağlıkla ilişkili sivil kuruluşlar ve topluluk grupları ve profesyonel derneklerden oluşur.

Kaynak: Herkes İçin Sağlık serisinde kullanılan Terimler Sözlüğü’nden uyarlanmıştır. N° 9. DSÖ, Cenevre, 1984

Sağlık durumu 
Bir bireyin veya nüfusun sağlığının, zaman içinde belli bir noktada, belirlenebilir standartlara göre 
genellikle sağlık göstergelerine gönderme yapılarak tanımlanması ve/veya ölçülmesi.

Referans: Herkes İçin Sağlık serisinde kullanılan Terimler Sözlüğü’nden uyarlanmıştır N° 9. WHO, Cenevre, 
1984

Sağlık hedefi 
Sağlık hedefleri, belli bir nüfus için, belli bir süre içinde mantıken beklenebilen değişim miktarını 
(bir sağlık göstergesini kullanarak) belirtir. Hedefler genellikle sağlık sonuçlarındaki veya ara sağlık 
sonuçlarındaki spesifik ve ölçülebilir değişikliklere dayalıdır. 

Kaynak: yeni tanım 

Sağlık hedefleri, sağlık amaçlarına ulaşmak için atılabilecek somut adımları tanımlar. Hedef konması, 
ilerlemenin ölçülebileceği bir kriter tanımlayarak, tanımlanan sağlık politikası veya programına ilişkin 
ilerlemenin değerlendirilmesi için bir yaklaşım sunar. Hedef konması için ilgili sağlık göstergesinin ve 
bu göstergenin söz konusu nüfustaki dağılımına ilişkin bilginin bulunması gereklidir. Ayrıca göstergenin 
dağılımındaki değişime ilişkin mevcut ve olası eğilimlerin bir tahmini ve söz konusu nüfusta göstergenin 
dağılımını değiştirme potansiyelinin anlaşılması gereklidir. 

Sağlıklı şehirler 
Sağlıklı bir şehir, insanların yaşamın tüm işlevlerini yerine getirmede ve maksimum potansiyellerini 
geliştirmede birbirlerini desteklemelerini sağlayan fiziksel ve sosyal çevreleri sürekli olarak yaratan ve 
iyileştiren ve bunu sağlayan topluluk kaynaklarını genişleten bir şehirdir. 

Kaynak: Avrupa Sağlık, Toplum ve Alkol Konferansı Terminolojisi: Fransızca, Almanca ve Rusçadaki 
karşılıkları ile sözlük. DSÖ (EURO), Kopenhag, 1995
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DSÖ Sağlıklı Şehirler projesi, sağlığı dünyadaki kentlerin gündemine koymayı ve yerel düzeyde halk sağlığı 
için destek oluşturmayı amaçlayan uzun vadeli bir gelişim projesidir. Sağlıklı şehirler kavramı, sağlıklı 
köyler ve belediyeler de dâhil olmak üzere diğer yerleşim şekillerini de kapsayacak şekilde gelişmektedir.

Sağlıklı adalar 
Sağlıklı bir ada, sürdürülebilir gelişim bağlamında, halkı için daha iyi sağlık ve yaşam kalitesine ve 
daha sağlıklı fiziksel ve sosyal çevrelere ulaşma sürecine dâhil olan ve taahhütte bulunan bir adadır.

Kaynak: Yanuca Adası Bildirgesi’nden uyarlanmıştır. DSÖ (WPRO), Manila, 1995

Yanuca Adası Bildirgesi’ne göre, Sağlıklı Adaların çocukların beden ve zihinlerinin beslendiği; çevrenin 
öğrenme ve eğlenmeyi teşvik ettiği; insanların saygın bir şekilde çalışıp yaşlandığı ve ekolojik dengenin 
gurur kaynağı olduğu yerlerdir. Bu Bildirge, 1995 yılında on dört Pasifik Adası ulusunun sağlık bakanları 
tarafından onaylanmış ve bu tarihten beri tüm dünyada Sağlıklı Adalar programları için bölgeler arası bir 
referans kaynağı olmuştur.

Sağlıklı halk politikası 
Sağlıklı halk politikası, tüm politika alanlarında sağlık ve hakkaniyetin dikkate alınması ve sağlık 
etkisine yönelik hesap verebilirlik ile karakterizedir. Sağlıklı halk politikasının amacı, insanların sağlıklı 
yaşam sürmesini sağlamak için destekleyici bir çevre yaratmaktır. Bu tür bir politika, sağlıklı seçimleri 
vatandaşlar için olası veya daha kolay hale getirir. Ayrıca bu politika, sosyal ve fiziksel çevreleri sağlığı 
güçlendirici hale getirir.

Kaynak: Sağlıklı Halk Politikaları Hakkında Adelaide Tavsiyeleri. DSÖ, Cenevre, 1988

Ottawa Sözleşmesi’nde, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi eyleminin sağlık hizmetleri sektörünün ötesine 
geçtiğinin altı çizilmekte, sağlığın tüm sektörlerde ve hükümetin her düzeyinde gündeme alınması gerektiği 
vurgulanmaktadır. Sağlıklı halk politikası oluşturmanın önemli bir unsuru sağlığa yönelik hesap verebilirliktir. 
Hükümetler politikalarının sağlık açısından sonuçları veya politika eksikliğinden dolayı vatandaşlarına karşı 
sorumludur. Sağlıklı halk politikalarına taahhüt edilmesi, hükümetlerin sağlık yatırımlarını, bunları takip 
eden sağlık sonuçlarını ve yatırımlarının ve politikalarının ara sağlık sonuçlarını ölçmeleri ve toplumdaki 
tüm grupların kolayca anlayabileceği bir dilde raporlamaları gerektiği anlamına gelmektedir. Sağlığa yönelik 
yatırım stratejisinin, sağlıklı halk politikasının sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kavramıyla yakından ilişkisi 
vardır. Sağlık yatırımı, kamu politikalarının sağlığın teşviki ve geliştirilmesi etkilerini optimize etmeye 
yönelik bir stratejidir. 

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik altyapı
Halk sağlığı sorunlarına ve zorluklarına organize bir şekilde sağlığın teşviki ve geliştirilmesi yanıtı 
verilmesini kolaylaştıran beşeri ve maddi kaynaklar, kurumsal ve idari yapılar, politikalar, yönetmelikler 
ve teşvikler.

Kaynak: Yeni tanım 

Bu tür altyapılar, temel sağlık hizmetleri, hükümet, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, kendi kendine 
yardım kuruluşları ve atanmış sağlığın teşviki ve geliştirilmesi kurum ve kuruluşları dâhil olmak üzere çeşitli 
kurumsal yapılar vasıtasıyla bulunabilir. Her ne kadar birçok ülkede sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için 
ayrılmış bir işgücü bulunsa da, daha geniş sağlık işgücü içinden, sağlık dışı sektörlerdeki işgücü arasından 
(örneğin, eğitim, sosyal hizmet, vs) ve bireysel topluluklar içinde uzman olmayan kişiler arasından daha 
fazla insan gücü bulunmalıdır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik altyapı yalnızca maddi kaynaklar 
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ve yapılarda değil, aynı zamanda sağlık konularında yönelik kamu ve politik farkındalık ve bu sorunları ele 
almak için eyleme katılım vasıtasıyla bulunabilir.  

Ara sağlık sonuçları 
Ara sağlık sonuçları sağlığın belirleyicilerindeki, özellikle sağlığın teşviki ve geliştirilmesi, hastalık 
önleme ve temel sağlık hizmetleri gibi planlı bir müdahale veya müdahalelerle bağdaştırılabilen, yaşam 
tarzı ve koşullarındaki değişikliklerdir.

Kaynak: yeni tanım

Ayrıca bk. sağlığın belirleyicileri, sağlık sonuçları ve ara sağlık sonuçları 

Sektörler arası işbirliği 
Sağlık sonuçları ve ara sağlık sonuçları hakkında sağlık sektörünün tek başına hareket ettiğinde 
başarabileceğinden daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde eyleme geçmek için kurulmuş, 
toplumun farklı sektörlerinin kısımları arasında kabul edilen ilişki.

Kaynak: Sağlık İçin Sektörler arası Eylem’den alınarak değiştirilmiştir: 21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlığa 
Yönelik Bir Temel. DSÖ, Cenevre, 1997

Sektörler arası sağlık eylemi, özellikle ilerlemenin tarım, eğitim ve finans gibi diğer sektörlerdeki eyleme 
dayalı olduğu durumlarda, sağlıkta daha fazla hakkaniyete ulaşılması için çok önemli görülmektedir. Sektörler 
arası eylemde ana amaç, farklı sektörlerdeki politika kararları ve kurumsal uygulamaların sağlık sonuçları 
hakkında daha fazla farkındalık elde etmek ve bunun vasıtasıyla sağlıklı halk politikası ve uygulama yönünde 
hareket etmektir. Sağlık için sektörler arası eylemin hepsi sağlık sektörünü içermek zorunda değildir. Örneğin, 
bazı ülkelerde polis ve ulaşım sektörleri karayolu ulaşım yaralanmalarını azaltmak için bir araya gelebilir. 
Bu tür bir eylem, her ne kadar açık bir şekilde yaralanmaları azaltmayı amaçlasa da, sağlık sektörünü her 
zaman içermez. Sektörler arası işbirliği, gittikçe artan bir şekilde, kamu sektörü, sivil toplum ve özel sektör 
gibi toplumun farklı sektörleri arasındaki işbirliği olarak algılanmaktadır. 

Sağlık yatırımı 
Sağlık yatırımı, sağlık ve sağlık kazanımı üretmek için tahsis edilen kaynaklar demektir. Özel veya 
kamu kurumları tarafından veya bireyler ve gruplar tarafından yatırım yapılabilir. Sağlık stratejilerine 
yönelik yatırım, sağlık belirleyicileri hakkındaki bilgilere dayalıdır ve sağlıklı halk politikalarına politik 
taahhüt kazanmayı hedefler.

Kaynak: yeni tanım 

Sağlık yatırımı, sağlık hizmetlerinin sunumu ve kullanımına ayrılan kaynaklarla sınırlı değildir, ayrıca eğitim, 
barınma, kadınların yetkilendirilmesi ve çocuk gelişimi alanlarında insanlar tarafından yapılan yatırımları 
(bireyler veya toplu olarak) da kapsayabilir. Sağlık için daha fazla yatırım yapılması, sağlık sektörü içindeki 
mevcut kaynak dağılımının sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve hastalık önlemeye yönlendirilmesi anlamına 
da gelir. Sağlık yatırımlarının büyük bir bölümü insanlar tarafından, kişisel ve aile sağlığını sürdürme 
stratejilerinin bir parçası olarak günlük yaşam bağlamında yapılır. 

Ayrıca bk. sağlıklı halk politikası ve sağlığı destekleyici çevreler
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Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin 21. yüzyıla getirilmesi hakkında Jakarta 
bildirgesi
Ayrıca bk. sağlığın teşviki ve geliştirilmesi (kısım I)

Yaşam becerileri 
Yaşam becerileri, bireylerin günlük yaşamın talep ve zorluklarıyla etkili biçimde başa çıkmasını 
sağlayan uyum sağlayabilen ve pozitif davranışa yönelik becerilerdir.

Kaynak: Okullarda yaşam becerileri eğitimi. DSÖ, Cenevre, 1993

Yaşam becerileri, insanların yaşamlarını kontrol etmelerini ve yönlendirmelerini sağlayan ve kendi 
çevrelerinde yaşama ve değişiklik yaratma kapasitesini geliştirmelerini sağlayan kişisel, kişiler arası, bilişsel 
ve fiziksel becerilerden oluşur. Bireysel yaşam becerilerine örnek olarak, karar alma ve problem çözme, 
yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, kendi kendinin farkında olma, empati kurma becerileri ve kişiler arası 
ilişki becerileri, duygularla başa çıkma ve stres yönetimi verilebilir. Yukarıda tanımlandığı üzere yaşam 
becerileri, Ottawa Sözleşmesi’ndeki kilit eylem alanlarından biri olarak tanımlanan sağlığın teşviki ve 
geliştirilmesine yönelik kişisel becerilerin geliştirilmesi için temel yapıtaşlarıdır.

Yaşam tarzı (sağlığı destekleyici yaşam tarzı)
Yaşam tarzı, bireyin kişisel özellikleri, sosyal etkileşimler ve sosyoekonomik ve çevresel yaşam 
koşulları arasındaki etkileşim tarafından belirlenen, belirlenebilir davranış modellerine dayalı yaşam 
şeklidir.

Kaynak: değiştirilmiş tanım

Bu davranış modelleri farklı sosyal durumlarda sürekli olarak yorumlanır ve test edilir ve bundan dolayı da 
sabit değil, değişime tabidir. Belirlenebilir davranış modelleri ile karakterize edilen bireysel yaşam tarzları, 
bireyin sağlığı veya diğer kişilerin sağlığı üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Bireylerin kendi yaşam 
tarzlarını değiştirmesi sağlanarak sağlığın iyileştirilmesi isteniyorsa, yalnızca bireye yönelik değil, bu tür 
davranış modellerini yaratmak ve sürdürmek için birbiri ile etkileşimde olan sosyal ve yaşam koşullarına da 
eylem yönlendirilmelidir. 

Ancak herkes için tek bir ‘optimal’ yaşam tarzının bulunmadığı da bilinmelidir. Kültür, gelir düzeyi, aile 
yapısı, yaş, fiziksel kapasite, ev ve iş ortamı bazı yaşam şekillerini ve koşullarını daha çekici, uygulanabilir 
ve uygun hale getirecektir. 

 

Yaşam koşulları 
Yaşam koşulları, insanların yaşadığı, eğlendiği ve çalıştığı günlük ortamdır. Bu yaşam koşulları, sosyal 
ve ekonomik şartların ve fiziksel çevrenin bir ürünüdür –ki bunların hepsi sağlığa etki edebilir—ve 
büyük ölçüde bireyin kontrolü dışındadır. 

Kaynak: değiştirilmiş tanım

Ottawa Sözleşmesi sağlığı destekleyen çevrelerin yaratılması eylemi, büyük ölçüde, yaşam koşullarını sağlığı 
destekleyecek şekilde iyileştirme ve değiştirme ihtiyacına odaklanmıştır.



16

Arabuluculuk 
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesinde, bireylerin ve toplulukların ve farklı sektörlerin farklı çıkarlarının 
(kişisel, sosyal ve ekonomik) sağlığı teşvik edecek ve koruyacak şekilde uyumlaştırılmasıdır.

Kaynak: yeni tanım

İnsanların yaşam tarzları ve yaşam koşullarında değişiklik yapılması, kaçınılmaz olarak nüfus içindeki farklı 
sektör ve çıkarlar arasında çatışma yaratır. Bu tür çatışmalar, örneğin, kaynaklara erişim, kaynak kullanımı 
ve dağılımı hakkındaki endişeler veya bireysel veya kurumsal uygulamalardaki kısıtlamalardan doğabilir. 
Bu çatışmaların sağlığı teşvik edecek ve geliştirecek bir şekilde uyumlaştırılması için, becerilerin sağlığın 
desteklenmesine uygulanması dâhil olmak üzere, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi uygulayıcılarından büyük 
miktarda girdi gerekebilir.  

Ağ
Taahhüt ve güvene dayalı olarak, bireylerin, grupların ve kurumların ortak problem ve endişeler 
etrafında hiyerarşik olmayan bir temelde organize edilen proaktif ve sistematik olarak sürdürülen, 
gruplanması.

Kaynak: yeni tanım

DSÖ, kilit ortamlar ve konular hakkında çeşitli sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ağlarını aktif olarak 
başlatmakta ve sürdürmektedir. Bu, örneğin, sektörler arası sağlıklı şehirler ağı, sağlığı teşvik eden okullar ağı 
ve DSÖ mega ülke girişimi gibi sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik DSÖ ülke ağlarını içermektedir. 
Ağların ağları da kurulmaktadır. Örnek olarak, sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik küresel bir ittifak 
kurulması amaçlı DSÖ (EURO) “Ağlar arasında Ağ kurulması” girişimi ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
için küresel ağ kurma girişimleri bulunmaktadır.

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesine yönelik Ottawa Sözleşmesi
Bk. Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi (kısım I)

Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için ortaklık
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi için ortaklık, bir veya daha fazla ortak arasında ortak bir dizi sağlık 
sonucuna yönelik olarak işbirliği içinde çalışmayı amaçlayan gönüllü bir anlaşmadır.

Kaynak: yeni tanım

Bu tür ortaklıklar sektörler arası sağlık için işbirliğinin bir parçasını oluşturabilir veya sağlığın teşviki 
ve geliştirilmesine yönelik ittifaklara dayalı olabilir. Bu tür ortaklıklar, mevzuatın başarılı bir şekilde 
geliştirilmesi ve başlatılması gibi net olarak tanımlanmış bir amaca ulaşmaya çalışmakla sınırlı olabilir; 
daha çeşitli konuları ve girişimleri kapsayabilir. Gittikçe artan bir şekilde, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi 
kamu sektörü, sivil toplum ve özel sektör arasındaki ortaklıkları araştırmaktadır.

Ayrıca bk. sağlığa yönelik sosyal sorumluluk ve temel sağlık hizmetleri (kısım I)

Kişisel beceriler 
Bk. yaşam becerileri 
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Yaşam kalitesi 
Yaşam kalitesi, bireylerin yaşadıkları yerdeki kültür ve değer sistemi bağlamında ve amaçları, 
beklentileri, standartları ve endişelerine ilişkin olarak yaşamdaki konumlarını nasıl algıladıklarıdır. 
Bir kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkileri, kişisel inançları ve 
çevrenin belirgin özellikleriyle ilişkisini karmaşık bir şekilde birleştiren geniş kapsamlı bir kavramdır.

Kaynak: Yaşam Kalitesi Değerlendirmesi. WHOQOL Grubu, 1994. Hangi Yaşam Kalitesi? WHOQOL Grubu. 
Dünya Sağlık Forumu. DSÖ, Cenevre, 1996.

Bu tanımda, yaşam kalitesinin, hem pozitif hem de negatif boyutları etkileyen ve kültürel, sosyal ve çevresel 
bağlamda yerleştirilen sübjektif bir değerlendirme anlamına geldiği bakış açılarının altı çizilmektedir. 
DSÖ, kültürler arası olarak yaşam kalitesinin çekirdek yanlarını tanımlayan altı geniş alan belirlemiştir: 
fiziksel alan (enerji, yorgunluk gibi) psikolojik alan (olumlu duygular), bağımsızlık düzeyi (hareketlilik), 
sosyal ilişkiler (örneğin, pratik sosyal destek), çevre (örneğin, sağlık hizmetlerine erişim) ve kişisel inançlar/
manevilik (örneğin hayatın anlamı). Sağlık ve yaşam kalitesi alanları birbirini tamamlar ve iç içedir.

Yaşam kalitesi, bireylerin, ihtiyaçlarının karşılandığını algılamalarını ve fiziksel durum, sosyal ve ekonomik 
koşullardan bağımsız olarak mutluluk ve doyuma ulaşma fırsatlarının kendilerinden esirgenmediğini 
algılamalarını yansıtmaktadır. Önlenebilir rahatsızlıkların önlenmesi yanında yaşam kalitesinin iyileştirilmesi 
amacının sağlığın teşviki ve geliştirilmesindeki önemli gittikçe artmaktadır. Yaşlıların, kronik hastalığı 
olanların, ölümcül hastaların ve engelli nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması açısından bu çok önemlidir.

Sağlık hizmetlerinin yeniden yönlendirilmesi 
Sağlık hizmetlerinin yeniden yönlendirilmesi, sağlık sistemlerinin düzenlendiği ve finanse edildiği 
şekilde nüfus sağlık sonuçlarına ulaşmaya yönelik daha açık bir endişe ile karakterizedir. Bu, nüfus 
gruplarının ihtiyaçlarına göre dengeli, bireyin bütün olarak ihtiyaçlarına odaklanan tavır değişikliği ve 
sağlık hizmet organizasyonu ile sonuçlanmalıdır.

Kaynak: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesine Yönelik Ottawa Sözleşmesi. DSÖ, Cenevre, 1986

Ottawa Sözleşmesi, aynı zamanda sağlık amacına katkıda bulunan sağlık sektörünün önemini de 
vurgulamaktadır. Bunu başarmanın sorumluluğu, sağlık sektörünün hizmet verdiği bireyler ve toplulukların 
katkılarının yanında, tüm sağlık meslekleri, sağlık hizmeti veren kurumlar ve hükümet arasında paylaşılır. 
Bunun için çoğunlukla, sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ve hastalık önleme konuları genişletilerek sağlığın 
teşviki ve geliştirilmesi, hastalık önleme, teşhis, tedavi, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerindeki yatırımlar 
arasında optimal denge sağlanması gerekecektir. Bu tür genişletilmiş bir rolün her zaman doğrudan sağlık 
sistemi faaliyetinde bir artış vasıtasıyla başarılması gerekmez. Sağlık sektörü dışındaki sektörlerin çabaları, 
iyileştirilmiş sağlık sonuçlarına ulaşmada daha etkili olabilir. Hükümetler bu tür sektörler arası sağlık 
eylemini desteklemede sağlık sektörünün kilit rolünü kabul etmelidir.

Ayrıca bk. Sağlığı teşvik eden hastaneler

Risk davranışı
Belli bir hastalık veya sağlığın kötüleşmesine artan duyarlılık ile ilişkili olduğu kanıtlanan spesifik 
davranış şekilleri.

Kaynak: değiştirilmiş tanım

Risk davranışları genellikle epidemiyolojik veya diğer sosyal verilere dayalı olarak “riskli” diye tanımlanır. 
Risk davranışındaki değişiklikler hastalık önlemenin başlıca amaçlarıdır ve geleneksel olarak bu amaçlara 
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ulaşmak için sağlık eğitiminden yararlanılır. Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi çerçevesinde risk davranışı 
kötü yaşam koşulları ile başa çıkmaya yönelik mekanizma veya yanıt olarak görülebilir. Buna yanıt 
verme stratejileri arasında yaşam becerilerinin geliştirilmesi ve daha fazla sağlığı destekleyici çevrelerin 
oluşturulması bulunmaktadır.

Risk faktörü
Belli bir hastalık, kötü sağlık veya yaralanma ile ilişkilendirilen veya bunlara daha fazla hassasiyet 
durumuna sebep olan sosyal, ekonomik veya biyolojik durum, davranışlar veya çevreler.

Kaynak: değiştirilmiş tanım

Risk davranışlarında olduğu gibi, risk faktörleri belirlendiğinde, bunlar sağlığın teşviki ve geliştirilmesi strateji 
ve eylemlerinin giriş noktası veya odağı olabilir.

Kendi kendine yardım
Sağlığın teşviki ve geliştirilmesi bağlamında, uzman olmayan kişilerce (sağlık mesleği icra etmeyen 
kişiler) bireylerin veya toplumun sağlığını teşvik etmek, sürdürmek veya eski haline getirmek için 
gerekli kaynakları harekete geçirmek üzere atılan adımlar.

Kaynak: Değiştirilmiş tanım

Her ne kadar kendi kendine yardım (öz yardım) genellikle, doğrudan eylemi yapan kişilerin yararına, bireyler 
veya topluluklar tarafından atılan adımlar olarak anlaşılsa da, ayrıca bireyler ve gruplar arasında karşılıklı 
yardımı da kapsayabilir. Kendi kendine yardım ayrıca öz bakımı da içerebilir –insanların gündelik yaşamları 
bağlamında kendi kendine ilaç alma veya ilk yardımı da içerebilir.

Sağlık ortamları 
İnsanların, çevresel, kurumsal ve kişisel faktörlerin sağlığı ve refahı etkileyecek şekilde etkileşimde 
olduğu günlük faaliyetlere katıldığı yer veya sosyal bağlam. 

Kaynak: yeni tanım

Ortam ayrıca insanların çevreyi aktif olarak kullandığı ve şekillendirdiği ve böylece sağlığa ilişkin sorunlar 
yarattığı veya bu sorunları çözdüğü yerdir. Ortam normal olarak fiziksel sınırı olan, tanımlanmış rolleri olan 
bir dizi insan ve kurumsal bir yapının olduğu bir yer olarak belirlenebilir.

Farklı ortamlarda sağlığın teşvik edilmesi ve geliştirilmesine yönelik eylem, fiziksel çevre, kurumsal yapı, 
idare ve yönetimde değişiklikler dâhil olmak üzere, çoğunlukla bir çeşit kurumsal gelişim vasıtasıyla, farklı 
şekillerde olabilir. Ortamlar aynı zamanda, buralarda çalışan veya hizmetlere erişim için bunları kullanan 
insanlara ulaşarak ve farklı ortamların toplumla etkileşimi vasıtasıyla sağlığı teşvik edebilir. Ortama örnek 
olarak okullar, iş yerleri, köyler ve şehirler verilebilir. 

Sosyal sermaye 
Sosyal sermaye toplumda var olan sosyal bağlılık derecesini temsil eder. İnsanlar arasında ağlar kuran, 
normlar ve sosyal güven oluşturan ve ortak fayda için koordinasyonu ve işbirliğini kolaylaştıran 
süreçlere denir.  

Kaynak: yeni tanım
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Sosyal sermaye insanlar arasında gündelik etkileşimlerden meydana gelir ve sivil ve dini gruplar, aile üyeliği, 
resmi olmayan topluluk ağları gibi yapılarda ve gönüllülük, fedakârlık ve güven normlarında bulunur. Bu 
ağ ve bağlar ne kadar güçlü olursa, toplumun üyelerinin ortak fayda için işbirliği yapma olasılığı o kadar 
büyüktür. Bu şekilde sosyal sermaye sağlığı yaratır ve sağlık yatırımı faydalarını güçlendirebilir.

Sosyal ağlar
Sağlığa yönelik sosyal desteğe erişim sağlayabilen veya bu desteği harekete geçirebilen, bireyler 
arasındaki sosyal ilişkiler ve bağlantılar.

Kaynak: değiştirilmiş tanım

İstikrarlı bir toplumda, sosyal desteğe erişim sağlayan yerleşmiş sosyal ağlar bulunması olasılığı yüksektir. 
İşsizliğin yüksek olması, yeni iskân planları ve hızlı kentleşme gibi istikrarı bozan etkiler, sosyal ağların 
büyük ölçüde dağılmasına sebep olabilir. 

Sağlığa yönelik sosyal sorumluluk
Sağlığa yönelik sosyal sorumluluk, kamu ve özel sektördeki karar mekanizmalarının sağlığı teşvik 
edici ve koruyucu politika ve uygulamaları yürütme çabalarında yansımaktadır.

Kaynak: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesinin 21. Yüzyıla Getirilmesi Hakkında Jakarta Bildirgesi. DSÖ, 
Cenevre, 1997

Kamu ve özel sektör tarafından yürütülen politika ve uygulamalar, bireylerin sağlığına zarar vermekten 
kaçınmalı; çevreyi korumalı ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamalı; doğal olarak zararlı gıda 
ve maddelerin üretimini ve ticaretini sınırlamalı ve sağlıksız pazarlama uygulamalarını caydırmalı; pazarda 
vatandaşı, işyerinde bireyi korumalı ve hakkaniyete odaklı sağlık etki değerlendirmesini politika geliştirmenin 
ayrılmaz bir parçası olarak içermelidir. 

Ayrıca bk. sağlıklı halk politikası

Sosyal destek
Kötü yaşam olayları ve yaşam şartlarına karşı tampon görevi görebilen ve yaşam kalitesini artırmak 
için pozitif bir kaynak sağlayabilen topluluklar içinden bireylere ve gruplara verilen destek.

Kaynak: değiştirilmiş tanım

Sosyal destek, duygusal destek, bilgi paylaşımı be maddi kaynak ve hizmetlerin sağlanmasını içerebilir. 
Sosyal destek, sağlığın önemli bir belirleyicisi ve sosyal sermayenin temel bir unsuru olarak tanınmaktadır.

Sağlığı destekleyici çevreler 
Sağlığı destekleyici çevreler, insanlara sağlığa yönelik tehditlerden korunma sağlar ve insanların 
kapasitelerini artırmalarını ve sağlıkta kendine güven geliştirmelerini sağlar. Sağlığı destekleyici 
çevreler insanların yaşadıkları yeri, yerel topluluklarını, evlerini, insanların sağlık kaynaklarına erişimi 
ve yetkilendirme fırsatları dâhil olmak üzere, çalıştıkları ve eğlendikleri yeri kapsar. 

Kaynak: Sundsvall Sağlığı Destekleyici Çevreler Bildirisi’nden uyarlanmıştır. DSÖ, Cenevre, 1991

Sağlığı destekleyici çevreler oluşturma eyleminin birçok boyutu vardır ve destekleyici çevre yaratılmasına 
yardımcı olan politika ve yönetmelikleri geliştirme ve uygulama amaçlı doğrudan politik eylemi; özelikle 
sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi büyütmeye ilişkin ekonomik eylemi; ve sosyal eylemi içerebilir.
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Sürdürülebilir kalkınma 
Sürdürülebilir gelişme, gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılama becerisini riske atmadan, 
şimdiki zamanın ihtiyaçlarını karşılayan gelişme olarak tanımlanır (WCED 1987). Birçok unsuru ve 
sürdürülebilir gelişmeye katkıda bulunması gereken sağlık sektörü de dâhil olmak üzere tüm sektörleri 
dâhil eder.

Kaynak: Ortak geleceğimiz: Çevre ve Kalkınma Dünya Komisyonu Raporu (WCED), 1987. Sürdürülebilir 
Kalkınma Sağlık ve Çevre. Dünya Zirvesi’nden Beş Yıl Sonra. DSÖ, Cenevre, 1997

İnsanlar, sürdürülebilir kalkınmanın merkezinde yer alır. Sürdürülebilir kalkınma, mevcut gelişmelerin ve 
kaynak kullanımının gelecek kuşakların sağlığını ve refahını riske atmayacak şekilde kaynakların kullanılması, 
yatırımların yönlendirilmesi, teknolojik gelişmenin yönlendirilmesi ve kurumsal gelişim anlamına gelir.

Halk sağlığı müdahaleleri için önemli tüm etkileşimleri ve olası giriş noktalarını ortaya çıkaran karmaşık 
kalkınma-çevre-sağlık ilişkisini düzenlemenin tek bir yolu yoktur. Sağlığın teşviki ve değerlendirilmesinde 
sürdürülebilir kalkınma, sağlıklı halk politikası ve sağlığı destekleyici çevrelerin yaşam koşullarını iyileştiren, 
sağlıklı yaşam tarzını destekleyen ve şimdi ve gelecekte sağlıkta daha fazla hakkaniyete ulaşacak şekilde 
oluşturulması açısından özellikle önemlidir. 
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Kaynaklar

(yayım sırasına göre listelenmiştir) *

World Health Organization. Constitution. WHO, 1948

Primary Health Care: Report of the International Conference on Primary Health Care. Alma Ata, USSR. WHO, Geneva, 
1978

New Approaches to Health Education in Primary Health Care: Report of WHO Expert Committee. Technical Report 
Series 690. WHO, Geneva, 1983

Glossary of Terms used in Health for All series (N°9). WHO, Geneva, 1984

Ottawa Charter for Health Promotion. WHO/HPR/HEP/95.1. WHO, Geneva, 1986

Nutbeam, D. Health Promotion Glossary (original Health Promotion Glossary). In: Health Promotion Journal 1.1, 113-
127, 1986

Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development (WCED). Oxford University 
Press, UK, 1987

Public Health in England: The Report of the Committee of Inquiry into the Future Development of the Public Health 
Function (“Acheson Report”). London, HMSO, 1988

Adelaide Recommendations on Healthy Public Policy. WHO/HPR/HEP/95.2. WHO, Geneva, 1988

Last, JM. Dictionary of Epidemiology. Oxford University Press, UK, 1988

Promoting Health in Developing Countries: A Call for Action. WHO/HEP/90.1. WHO, Geneva,1990

Sundsvall Statement on Supportive Environments for Health. WHO/HPR/HEP/95.3. WHO, Geneva, 1991

Budapest Declaration on Health Promoting Hospitals. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1991

Badura, B. and Kickbusch, I. Health promotion research: Towards a new social epidemiology. Series N° 37. WHO Regional 
Office for Europe, Copenhagen,1991

Life skills education in schools (unpublished document 1991) WHO/MNH/PSF/93.7A. WHO, Geneva, 1993

Dhillon, HS. and Philip L. Health promotion and community action for health in developing countries. WHO, Geneva, 
1994

Quality of Life Assessment: international perspectives. Proceedings of the joint meeting organized by the World Health 
Organization and the Foundation IPSEN in Paris, July 2-3, 1993. In: Orley J, Kuyken W (eds.). Berlin, Heidelberg, 
NewYork, London, Paris, Tokyo, HongKong, Barcelona, Budapest. Springer-Verlag, Berlin,1994

Terminology for the European Conference on Health, Society and Alcohol: A glossary with equivalents in French, 
German and Russian. WHO Regional Office for Europe, Copenhagen, 1995

Development Communication in Action. Report of the Inter-Agency Meeting on Advocacy Strategies for Health and 
Development. HED/92.5. WHO, Geneva,1995

Yanuca Island Declaration. WHO Regional Office for the Western Pacific. WPR/RC46/INF.DOC./1. Manila,1995

Renewing the Health for All Strategy: Guiding principles and essential issues for the elaboration of a policy for equity, 
solidarity, and health. WHO, Geneva, 1995
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Communication, Education and Participation: A Framework and Guide to Action. WHO Regional Office for the 
Americas/Pan American Sanitary Bureau, Washington, 1996

Promoting Schools through Schools. The World Health Organization’s Global School Health Initiative. WHO/HPR/
HEP/96.4. WHO, Geneva, 1996

Equity in Health and Health Care.WHO/ARA/96.1. WHO, Geneva, 1996

What Quality of Life? The WHOQOL Group. In: World Health Forum, Vol.17, p.354- 356. WHO, Geneva,1996

Health and Environment in Sustainable Development. Five Years after the Earth Summit. WHO/EHG/ 97.8. WHO, 
Geneva, 1997

Kickbusch I. Health Promoting Environments - the next steps. Australian and New Zealand Journal of Public Health. 
Supplement, July 1997

Promoting Health through Schools. Report of a WHO Expert Committee on Comprehensive School Health Education 
and Promotion. WHO Technical Report Series N° 870. WHO, Geneva, 1997

Intersectoral Action for Health: A Cornerstone for Health for All in the 21st Century. WHO/PPE/PAC/97.6. WHO, 
Geneva, 1997

The Jakarta Declaration on Leading Health Promotion into the 21st Century. HPR/HEP/4ICHP/BR/97.4. WHO, 
Geneva,1997

Terminology Information System (available on Internet). WHO, Geneva, 1997

Bu Kaynak Listesi ağırlıklı olarak DSÖ kaynakları üzerine kuruludur. İlgili yayınlar hakkında daha fazla bilgi •	
almak için: Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Bibliyografyası’na başvurunuz. WHO/HPR/HEP/4ICHP/RS/97.2. 
DSÖ, Cenevre, 1997.

Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi Sözlüğü’ne http://www.who.ch/hep internet adresinden ulaşılabilir.
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“Ulaşılabilir en yüksek yaşam standardından yararlanma, ırk, din, politik görüş, ekonomik 
veya sosyal koşul ayrımı yapılmaksızın her insanın temel hakkıdır”.

DSÖ, Birleşmiş Milletler Tüzüğü içinde uzmanlaşmış bir kurumdur ve 1948 yılında 61 ülke tarafından “tüm insanların 
sağlığını teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla kendi aralarında ve diğerleri ile işbirliği amacıyla” kurulmuştur. Üye 
Devlet sayısı şu anda 191’e yükselmiştir.

DSÖ, yaklaşık 150 yıl önce başlamış olan uluslararası sağlık işbirliği konusundaki çabaların sonuçlarını temsil 
etmektedir. 1851 yılında, vebanın Avrupa’da yayılmasına karşı önlemleri tartışmak üzere ilk Uluslararası Sağlık 
Konferansı başlatılmıştır. Daha sonra, sarıhumma, kolera, çiçek ve tifüs gibi ortak tehditlerle mücadele için diğer 
uluslar da katılmıştır. Diğer önemli olaylar, 1902 yılında Pan Amerikan Sağlık Bürosunun kurulması, 1907 yılında 
Uluslararası Halk Sağlığı Bürosunun kurulması (Office International d’Hygiène Publique (OIHP) ve 1919 yılında 
Milletler Cemiyeti’nin Sağlık Kuruluşunun kurulmasıdır. 1945 yılında Brezilya ve Çin uluslararası bir sağlık örgütü 
kurulmasını önermiş ve bunun sonucunda hazırlanan DSÖ Tüzüğü 1946 yılında onaylanmıştır. Tüzük, 61 Üye Devletten 
26 tanesi imzaladıktan sonra 7 Nisan 1948 yılında yürürlüğe girmiştir.

DSÖ’ nün başlıca işlevleri şunlardır:

Sağlık alanında dünyaya rehberlik etmek;•	

Ulusal sağlık programlarının planlanmasını, yönetimini ve değerlendirilmesini güçlendirmek için •	
hükümetlerle işbirliği yapmak;

Sağlığa yönelik uygun sağlık teknolojisi, bilgi ve standartları geliştirmek ve aktarmak.•	

DSÖ kurulduğundan bu yana küresel sağlık alanında çok önemli başarılar elde edilmiştir. Bunlardan bazıları:

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele. Örneğin, her yıl milyonlarca çocuğun ölmesi veya sakat kalması kısmen •	
küresel bağışıklama programları sayesinde önlenmiştir. 

Sağlık hizmet sunumu•	

Ölümlerin azaltılması, yaşamın artırılması,•	

Temel ilaçların sağlanması ve•	

Şehirlerin daha sağlıklı hale getirilmesi.•	

1980 yılında DSÖ çiçek hastalığının sonunu getirdiği gibi, önümüzdeki birkaç yıl içinde çocuk felci, Gine kurdu 
hastalığı ve cüzzam gibi başlıca hastalıkların ortadan kaldırılmasının eşiğinde bulunuyoruz.  

DSÖ’ nün karşı karşıya olduğu zorluklar şunlardır:

Herkes için sağlığın elde edilmesi•	

Eski ve yeni hastalıkların kontrolü•	

Herkes için üretken sağlığın elde edilmesi•	

Sağlığa yönelik ortakların kurulması ve•	

Sağlıklı yaşam tarzlarının ve sağlıklı çevrelerin teşviki ve geliştirilmesi.•	

DSÖ’ nün çalışmalarının çeşitli yanları hakkında daha fazla bilgi Örgütün yayınlarında sunulmaktadır.
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