
BEBEKLER

 

BEBEKLERTemizlik

Bebeklerde görüldüğü takdirde doktora 
müracaat edilmesi gereken belirtiler:

-Yüksek veya düşük ateş 

-Bebeğin emmeyi reddetmesi, ağlayamaması 

ve �ziksel hareket gösterememesi 

-Solgunluk

-Morarma (Siyanoz)

-Sarılık

-Kasılma ve anormal hareketler

-Sık öksürük ve nefes darlığı 

-Sürekli kusma veya ishal 

-Göbek bağında kanama

Annenin kendi kişisel hijyenine ve 
bebeğin temizliğine dikkat etmesi 
gerekmektedir ki, bu durum hem 
bebeğin sağlıklı olmasını hem de 
sağlıklı büyümesini sağlayacaktır. 

Bebeğin hijyenine özen gösterirken 
özellikle göbek deliği ve hassas 

bölgelerin temizliğine önem 
verilmeli, bebek haftada bir veya iki 

defa tamamen yıkanmalıdır. 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla  Dünya Doktorları

Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.
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Anne ve Bebeğin 
Beslenmesi

Emziren anne,hamileyken kendisine
reçete edilen besleyici ve sağlıklı 
gıdaları almaya devam etmelidir.
Annenin emzirirken güçlü ve sağlıklı
olabilmesi için aşağıdaki gıdaları
alması gerekir:

-Sebze ve meyveler

-Ekmek, pirinç ve patates gibi
Karbonhidratlar

-Balık, yumurta ve et gibi proteinler

-Süt ürünleri

-Şeker, yağ ve kafein içeren 
gıdalardan aşırı şekilde 
tüketilmemelidir.

Anne Sütü
Besin ve İlaçtır

Anne sütü bebek için en sağlıklı
ve en uygun besindir.Bebekte alerjik

reaksiyonlara neden olmaz.

Sindirilmesi kolay ve taze
bir besindir.

Anne sütü, hastalıklara karşı bebeğe
doğal bir bağışıklık sağlar.

Anneyle bebeğin ilişkisini 
kuvvetlendirir.

Sürekli var olan ve ücretsiz 
bir besindir.

Hazırlanması için emek ve zaman
harcanmaz.

Doğumdan sonraki ilk saatler
boyunca annenin bebeği emzirmesi 

çok önemlidir. “ “ “ “

-Rahmin doğal hacmine dönmesini 
sağlar. 

-Annenin doğal kilosuna dönmesini 
sağlar. 

-Meme ve yumurtalıkta kanser
riskini azaltır. 

-Yeni bir gebelik oluşmasını 
geciktirir. 

-Anneye bebeğini besleme 
konusunda her zaman rahatlık sağlar. 

Doğal Emzirmenin
Anne için Faydaları

Bulaşıcı hastalıklardan korumak,
bağışıklıklarını güçlendirmek ve bir 

ömür boyu etkisi devam eden ölümcül
hastalıklardan korumak için bebeklere

aşı yaptırılmalı ve planlanan aşı 
programına sadık kalınmalıdır.

Emzirme, küçük bebeklere sağlıklı büyümek 

ve gelişmek için ihtiyaç duydukları besinleri 

sağlamanın normal yoludur. Hamileliğin 

sonunda üretilen sarımsı, yapışkan anne 

sütü olan kolostrum, Dünya Sağlık Örgütü 

(WHO) tarafından yenidoğan için 

mükemmel bir besin olarak tavsiye edilir ve 

doğumdan sonraki ilk saatlerde annenin 

bebeği emzirmesi çok önemlidir.



TEMİZLİK

-Ağız ve diş temizliği özellikle sağlıklı
beslenmeyle beraber yapıldığı zaman,
diş çürümesinin en büyük önlemidir.  

-Küçük yemek parçalarının 
temizlenmesi için dişlerin  her 
yemekten sonra temizlenmesi
gerekmektedir. 

-Aşırı sıcak veya soğuk yemeklerden,
ekşi gıdalardan ve/veya bunların
karışımından sakınılması
gerekmektedir.  

-Gece dişlerinizi fırçaladıktan sonra
yemek yemekten kaçınmalı ve özellikle
de tatlılardan uzak durmalısınız.

Diş Temizliği
Bilgini Sına sorularının 

tüm cevapları “HAYIR”dır.  “ “

El Yıkamanın Aşamaları 
-Avuçlarınızı yıkayın
-Parmaklarınızı ve parmak aralarınızı ovun
-El sırtınızı ve tırnak arkalarınızı ovun 
-Başparmağınızın tabanını ovun
-Parmaklarınızın sırtını ovun 
-Avcunuzla tırnaklarınızı ovun
-Bileklerinizi yıkayın 
-Ellerinizi kuru havlu veya kâğıt havluyla 
durulayın   

Ellerimizi Ne Zaman Yıkarız?

-Yemekten önce ve sonra
-Tuvaleti kullandıktan sonra
-Yara ve aftlara dokunmadan önce 
ve dokunduktan sonra
-Hayvanlara veya atıklarına
dokunduktan sonra 
-Çöp gibi kirli nesnelere 
dokunduktan sonra   
-Oyundan sonra 
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Temizlik

Bakteri ve mikroplardan bulaşan hastalıklara karşı

alınabilecek en büyük önlem temizliktir. Vücut sağlığı

için öneminin yanı sıra, ruhsal açıdan da 

rahatlatmak gibi yararları vardır. Ayrıca temizlik, 

kişinin başkalarıyla sağlıklı ilişkiler kurmasına da

yardımcı olur. 

 Kişisel Temizlik

 Banyonun yararlarını biliyor musunuz?

 Banyo, vücudu zararlı, toksik ve tahriş 
 edici bakterilere karşı korur.  

 Deri katmanlarının banyo sırasında 

 değiştiğini biliyor muydunuz? 

Vücut neden terler?

Terlediğimiz zaman
ne olur?

İnsan vücudu günde yaklaşık bir litre 
suyu spor yapınca veya vücut ısısı 

yükselince kaybeder. Terin vücuttan
çıkmasına olanak sağlayan gözenekler 

vücudun sabit sıcaklıkta 
kalmasını sağlar. 

Terlediğiniz zaman vücudunuz su 
kaybeder ve ıslanır. Bu durum 

bakteriler için elverişli bir ortamın 
oluşmasına yol açar.

Temizliğe Dair Neleri 
Doğru Biliyorsun? 
1. Eller sürekli sıcak suyla yıkanmalıdır.

-Evet          -Hayır

2. Sabun kullanıp kullanmamak genelde
önemli değildir.

-Evet          -Hayır

3. Umumi tuvaletlerde çokça bakteri 
vardır ama ev tuvaletlerinde bakteri
yoktur.

-Evet          -Hayır

4. Elleri sürekli yıkamak bağışıklık
sistemini olumsuz etkiler.

-Evet          -Hayır
5. Yetişkinler ellerini çocuklardan daha 
sık yıkamalıdır.

-Evet          -Hayır  

Temizliğimizi Nasıl Sağlarız?

-Günlük banyo yapmak veya sadece 
sabun ve suyla yıkanmak temizliğin 
temel bir kuralıdır. 

-Mantar hastalıklarının en büyük etkeni
olan nemin önlenmesi için vücudun (özellikle
koltuk altı, bacak arası ve parmak arası gibi
bölgeler)  iyi şekilde kurulanması 
gerekmektedir.

-Parazit ve bakterilerden korumak için 
vücudu banyodan sonra iyice kurulamak 
gerekmektedir.

-Unutmayınız: Akrabalarınızla havlu, sabun
veya banyo li�erinizi paylaşmayınız!    

Saç Temizliği

Hem sağlığınız hem de dış görünüşünüz 
açısından saçların bakımına 
özen göstermek önemlidir.

Saç temizliği, sağlıklı saçlara 
sahip olmanın birincil koşuludur.

Terlemeyle açığa çıkan tuz, çevresel 
faktörlerle bulaşan toz ve kir saça

 zarar veren dış etkenleri oluştururlar ve
 saçta kepeğin oluşmasına neden olurlar.

Saça zarar veren etkenlerin, deriyi ve 
saçı çevreleyen doğal yağlarla birleşmesi

sonucunda bu zararlı etkenlerden 
kurtulmak daha da zorlaşmaktadır. 

Bu nedenle de bu yağları küçük 
parçalara ayıran ve suyla kolayca 
yıkanmasını sağlayan yağ çözücü 

şampuan kullanılması gerekmektedir.

Bu şekilde, saça hiçbir zarar vermeden
saçın temizlendiğinden emin olabiliriz.

Saçı taramanın ve uçlarını düzeltmenin 
baştaki kan dolaşımını hareketlendirdiğini

biliyor muydunuz?
    



DİYABET

Diyabetin (Çeşitleri)
 Tipleri 

TİP 1

İnsüline bağlı diyabet durumunda,
vücut insülin üretimi yapamaz 
ya da az miktarda üretir.Bu tip 
genellikle çocuklarda görülür. 
Diyabet vakalarının %10'unu tip 1 
diyabet vakaları oluşturmaktadır.

TİP 2

İnsüline bağımlı olmayan diyabet, 
bu durumda vücut yeterli derecede
insülin üretir fakat hücre direnci 
yüzünden etkisiz kalır. Bu tip 
genellikle yetişkinlerde görülür. 
Diyabet vakalarının %90’nını tip 
2 diyabet vakaları oluşturmaktadır.

TİP 3

Gebelik diyabeti, vücuttaki 
hormonların dengesizliği yüzünden 
ortaya çıkar ve dokuların insüline 
karşı direnç göstermesine yol açar.
Hamilelerin %3’ü tip 3 diyabete 
yakalanmaktadır.
 

6.0

İlaç kullanmadan önce doktorunuza 
danışınız! 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla  Dünya Doktorları

Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Bu Proje Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilmiştir



Diyabet 
Komplikasyonları

1. Yüksek tansiyon

2. Sinirler ve çevresindeki kan 
damarlarında hasar

3. Diyabetik retinopati ve görme 
bozukluğu

4. Miyokard infarktüsü  

5. Diyabetik ayak

6. Diyabetik nefropati 

Önlemler

1. Kilonuzu kontrol atında tutup 
obeziteye yakalanmamaya 
gayret ediniz.

2. Düzenli egzersiz yapınız.

3. Şeker ve yağların aşırı tüketiminden 
kaçınınız.

4. Kan şekerinizi düzenli olarak 
kontrol ediniz.

5. Yeterli miktarda su içiniz.  

 Belirtiler

-Sık idrara çıkma

-Susuzluk hissinin artması 

-Belirgin bir neden olmadan kilo kaybı

-İştahsızlık 

-Odaklanma eksikliği

-Uyuşma ve karıncalanma

-Bulanık görme 

-Kadınlarda idrar yolu 
enfeksiyonlarının tekrar etmesi

-Cilt enfeksiyonlarının tekrar etmesi

-Yorgunluk

-Hâlsizlik

-Cilt kuruluğu

 Nedenler ve Etkenler

-İnsülin miktarında azalma 

-İnsüline karşı direnç

-Yüksek tansiyon

-Vücut yağ oranının artması

-Obezite

-Fiziksel aktivite eksikliği

-Ailede diyabet öyküsünün bulunması

-Yaşlanma

Diyabet

!!! Acil durumlar da aile 
üyelerine size nasıl müdahale 
etmeleri gerektiğini öğretmek 

iyi bir �kirdir.

“ “

-Diyabet, insülin hormonu eksikliğinin
ya da az çalışan doku duyarlılığından 
kaynaklanan kandaki yüksek şeker
oranının bir sonucu olarak ortaya çıkan
kronik bir hastalık sendromudur.

-Tüm hayati organların işlevini etkileyen 
kronik bir hastalıktır.

-Normal kan şekeri 80 ile 120 mg/dl 
arasındadır

 



Aile Planlamasının 
Faydaları 

A. Aile Planlamasının Kadınlara
Faydaları

-İstenmeyen gebelikten korur.

-18 yaş altındaki kız çocuklarını, gebelik 
ve doğum risklerinden korur.

-40 yaş üstündeki kadınları, gebelik ve 
doğum risklerinden korur. 

-Annenin, yakın aralıktaki gebelikleri 
sonucu oluşabilecek aşağıdaki 
hastalıklara yakalanma riskini azaltır:
1.Göbek Fıtığı
2.Eklampsi (havale)       
3.Kanama
4.Diş hastalıkları ve saç dökülmesi
5.Anemi ve yetersiz beslenme

-Ailede bilinen genetik hastalık 
durumlarında gebeliği engeller. 

-Gebeliği önleyen hapların 
oluşturabileceği tehditleri ortadan  
kaldırır. 

-Plansız gebeliğin yarattığı olumsuz 
etkilerden korur. 

B. Aile Planlamasının 
Bebeğe Faydaları 

-Bebeklerin ölüm veya bazı 
hastalıklara yakalanma riskini azaltır. 
Örneğin; 

1.Kilo kaybı

2.Kötü beslenme

3.Bulaşıcı hastalıklar

-Doğum kusurlarını engeller.

-Fiziksel ve zihinsel olarak sağlıklı 
bebeklerin doğumunda etkilidir.

C. Aile Planlamasının Aileye ve 
Topluma Faydaları

-Özellikle gıda, giyim ve ilaç gibi
ihtiyaçlar konusunda aile üyelerinin 
her birine daha fazla kaynak sağlar.

-Her çocuğa daha fazla zaman 
ayırılması sonucu daha sosyal bireyler
yetiştirilmesi konusunda yardımcı olur.  

-Nüfus artışı ve kalkınma planlarını
kontrol altına almaya yardımcı olur.

-Aileye, doğum öncesi hazırlık ve 
bebeğin tüm ihtiyaçlarını karşılama
konusunda yardımcı olur.  

Aile Planlaması

Aile planlaması, anne ve çocuk sağlığı 
çerçevesinde eşlerin kendi koşul, güç ve 
rızalarını göz önünde bulundurarak 
çocuk sayısı, gebe kalma zamanı, 
çocukların doğum aralıkları ve yeni bir 
gebeliğe engel olma konusunda doğru 
kararı almalarında yardımcı olan uygar 
bir eylem planıdır. 

Aile Planlaması için Şartlar

1. Eşlerin her ikisi için de uygun 
olmalıdır.

2. Doktorun yönlendirmelerine uygun
olmalıdır.

3. Eşlerin, gebelikten korunma
yöntemleri, bu yöntemlerin kullanımları
ve yan etkileriyle ilgili yeterli bilgiye 
sahip olmaları gerekmektedir.  



AİLE
PLANLAMASI

AİLE
PLANLAMASI

Aile Planlaması 
Yöntemlerinin Türleri  

1. Karmaşık ve basit doğum 
kontrol hapları

2. İntramüsküler enjeksiyon 

3. Spiral (RİA) 

4. Prezervatif 

5. Takvim yöntemine göre korunma 
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Yüksek Tansiyonun Nedenleri

-Yaş:Yüksek tansiyona yakalanma riski
özellikle otuz yaşından sonra artmaktadır. 

-Cinsiyet:Araştırmalar, erkeklerin, 
özellikle 50 yaşın altındaki kadınlardan
daha yüksek hipertansiyona eğilimli
olduğunu göstermektedir. 50 yaşından 
sonra, kadınlar menopoz nedeniyle bu 
hastalık için daha yüksek risk altındadır.

-Genetik Faktörler:Ebeveynleri 
hipertansiyon hastası olanlar, 
hipertansiyona yakalanmaya daha
yatkındırlar.  

-Kronik Hastalıklar:Diyabet, endokrin 
hastalıkları, ateroskleroz ve böbrek 
hastalığı gibi hastalıklar yüksek tansiyona
sebep olmaktadır. 

-Fiziksel yorgunluk ve psikolojik baskı  

-İlaçlar:Tiroid bezi hormon hapları, 
doğum kontrol hapları veya steroid 
olmayan antiin�amatuar ilaçlar gibi 
yüksek tansiyona neden olan bazı ilaçlar 
vardır.  

Kötü Alışkanlıkları: Sigara içmek, alkol 
almak, aşırı yağ, şeker ve tuz tüketimi, 
obezite ve �ziksel hareket eksikliği.  

Tansiyon nedir?

Kanın damarlardan akımı esnasında
damar duvarlarına uyguladığı güce, kan
basıncı yani tansiyon denir.  

Tansiyon İkiye Ayrılır: 

Sistolik kan basıncı, kalp kasıldığında
kalpten damarlara doğru atılan kanın
damar duvarında yaptığı basınçtır. 
Maksimum basınç sınırıdır.

Diastolik kan basıncı, kalp gevşediğinde 
hâlâ damar duvarında mevcut olan 
basınçtır. Minimum basınç sınırıdır. 

 
  

Normal basınç değeri 
120/80 mmHg dir. Normal olmayan 

ancak kabul edilen kan basıncı değeri 139/90
 mmHg’dir. Bu değerlerin üzerinde olan

 durumlar hipertansiyon “yüksek tansiyon”
 olarak adlandırılır. 

“ “

Yüksek tansiyon en yaygın ve en
ciddi kalp hastalıkları arasında 
yer alır. Yüksek tansiyonun sebep
olduğu hastalıklar şunlardır:

-Ateroskleroz ve arter yaralanmaları
-Miyokard infarktüsü ve kalp 
yetmezlikleri  
-Serebrovasküler kazalar
-Periferik arter hastalığı 
-Retina yırtılması ve görme 
bozuklukları 

Yüksek Tansiyonun Belirtileri 

-Kronik baş ağrısı ve şakaklarda 
keskin ağrıları 

-Başta ağırlık hissi, kulak çınlaması 
ve odaklanma güçlüğü 

-Gözlerde ve kulaklarda kızarıklık    

-Burun kanaması 



YÜKSEK
TANSİYON

Önlemler 

-Tuz, şeker ve yağ tüketimini 
azaltmak. 

-Düzenli egzersiz yapmak.   

-Sigara ve alkol tüketimini kesmek. 

-Yeterli miktarda su içmek.

-Kiloyu normal sınırında tutmak ve 
obeziteden kaçınmak.

-Meyve ve sebze ağırlıklı beslenmek.

-Yüksek tansiyona neden olan ilaçların 
kullanımını olabildiğince azaltmak.

-Kaygı, gerginlik ve stresten uzak 
durmak.

-Tansiyonu düzenli olarak kontrol 
etmek, belirtilerin kötüleşmesi veya 
büyük tansiyonun artması durumunda 
sağlık merkezine müracaat etmek.    

  

  

Yüksek tansiyonun teşhisi için,
haftada bir veya ayda üç ya da beş kez 

kan basınç ölçümünün, 
laboratuvar ve Elektrokardiyogra� 

(EKG) testlerinin yapılması 
gerekmektedir. 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile 
hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla  Dünya Doktorları

Derneği sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin 
görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

Bu Proje Avrupa Birliği Tarafından Finanse Edilmiştir



GEBELİK

Egzersizler 

-Hamile kadınlar, günlük yürüyüş gibi 
daha güvenli egzersizler tercih 
etmelidir.  

Kişisel Temizlik  

Gebelik sırasında vücut salgılarında 
artış olacağı için kişisel hijyene dikkat
edilmesi ve hassas bölgelerin temiz 
tutulması çok önemlidir. Bu sebeple 
günde bir defa uygun sıcaklıktaki su 
ile duş alınmalıdır. Duş almanın hamile
olan kişiyi dinlendirme ve spazmlarını
azaltma gibi yararları vardır. Ayrıca, 
gebelik süresince dişler çürümeye
daha meyilli oldukları için onların da
hijyenine mümkün olduğu kadar dikkat
edilmelidir.  

Gebelik testi için 
sağlık merkezine gidiniz!  “ “
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Gebelikte Dikkat Edilmesi 
Gerekenler  

Beslenme

Hamile kadınların beslenmesinde 
dört ana grup bulunmalıdır: 

1.Süt, Yoğurt ve peynir gibi 
süt ürünleri 

2.Ekmek, makarna, pirinç ve patates
gibi nişastalı gıdalar 

3.Yağsız et, balık, tavuk ve yumurta 
gibi protein zengini besinler 

4.Sebze ve meyveler 

 

Yorgunluktan Kaçının!

Hamile kadınlar �ziksel ve 
psikolojik yorgunluktan uzak 
durmalıdır.

İlaçlar 

Gerekli olan durumlar ve uzman 
doktorların tavsiyeleri haricinde gebelik 
süresince herhangi bir ilaç 
kullanmayınız. Zira ilaçların çok büyük 
bir kısmı gebelik ve fetüs için 
zararlıdır.  
 

Gebelik Kavramı

Kadın vücudu içinde gelişmekte olan bir 
embriyo veya fetüs taşıma durumu, basit 
bir idrar testindeki pozitif sonuçlarla 
gösterilebilir ve bir kan testi, ultrason, 
fetal kalp atışı veya bir röntgen 
göruntulenmesi ile doğrulanır. Gebelik, 
kadının son adet döneminin (LMP) 
tarihinden itibaren ölçülen yaklaşık 
dokuz ay sürer.  

Gebelik Belirtileri

-Sabahları mide bulantısı

-Stres, yorgunluk ve uyku isteği 

-Adet döneminin 2 hafta gecikmesi 

-6-8 hafta aralığında tuvalet ihtiyacı 
artar.

-Sık idrara çıkma

-Baş ağrısı 

-Gebeliğin ilerlemesiyle sırtta ağrı 
hissetmek 

-Kaygı ve değişken ruh haline sahip olmak 

-Tat duyusunun değişimi (aşermek)  

  
 

 
  



GEBELİK 2

Sağlık Merkezi veya Doktora 
Gitmeyi Gerektiren Belirtiler:

-Ciddi kansızlık veya yorgunluk, 
halsizlik ve solukluk.
-Sürekli mide bulantısı ve kusma 
-Aşırı susama ve sık idrara çıkma   
-Şiddetli ağrılar ve spazmlar 
-Baş ağrısı, baş dönmesi ve bulanık 
görmeyle birlikte ayakların, ellerin ve 
yüzün şişmesi 

Doğumun Yaklaştığını Gösteren 
Belirtiler:

-İnce kan hatlarıyla birlikte vajinal 
akıntının görülmesi 
-Amniyotik sıvıyla dolu olan ve bebeği 
çevreleyen su kesesinin yırtılması
-Genellikle 20 – 30 dakika arayla ve
kademeli olarak sürenin kısalmasıyla
gerçekleşen doğum sancıları 

Doğuma Hazırlık

-Kadına eşlik edecek kişi ve 
kullanılacak aracın hakkında karar 
verilmesi. Eşi, akrabanın veya 
hastanenin telefon numarasını önceden
kaydettirmek gibi acil durum planın 
yapılması.
-Gerekli olan parayı, giysileri ve önemli
evrakları hazırlamak.
-Sıcak bir banyo yapmak 
-Mesaneyi boşaltmak     
-Altın eşya ve takıları çıkartmak 

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile 
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Gebelikte Muayene
Zamanları 

Gebeler, fetus gelişiminin sağlıklı ve 
sağlık uzmanları tarafından izlendiğinden
emin olmak için hamilelikleri süresince 
ayda bir kez sağlık merkezine düzenli 
ziyarette bulunmalıdır.  

Birinci Muayene 

-İlk tıbbi muayene, hamileliğin ilk ayından 
başlamalı ve sağlıklı hamilelik ve doğum 
için de düzenli tıbbi kontroller yapılması 
gerekmektedir. Gerçekleştirilen işlemler 
şunlardır: 

 
1.Muayene ve takip programının 
hazırlanması.

2.Gebenin genel sağlık bilgileri ve tıbbi 
geçmişi tanımlanması. Örneğin:

-Hamilenin yaşının öğrenilmesi 

-Kadının ilk  hamileliği veya son doğumunun
tespiti ve varsa çocukların sayısı ve 
yaşlarının öğrenilmesi. 

-Önceki gebelik ve doğumlarda 
karşılaşılan sorunların tespit edilmesi 

  
 

 
  

-Gebenin geçirdiği hastalıkların veya 
ailede var olan genetik hastalıklıların 
öğrenilmesi

-Gebenin düzenli olarak aldığı ilaçlar
veya belirli ilaçlara karşı duyarlılığının
olup olmadığının öğrenilmesi 

3. Kadın ve fetüs için genel tıbbi 
tarama:

-Kilo ve boyun ölçülmesi 

-Tansiyonun ölçülmesi 

-Başta üreme sistemi olmak üzere 
organların muayenesi

-Sonar cihazı kullanılarak karın
bölgesinin incelenmesi 

4. Matematiksel tahminle bebeğin
doğum tarihi hesaplanır

5. Bazı laboratuvar testleri önerilir  

İkinci Muayene

-Altıncı ve yedinci aylar arasında yapılır.
Yapılan işlemler:

1.Kiloya bakılır

2.Tansiyon ölçülür 

3.Fetüsün büyüme hızı ve rahmin 
içindeki duruşu incelenir  

4.Laboratuvar testleri yapılır

Üçüncü Muayene  

-Sekizinci ayda yapılır. Yapılan işlemler:

1.Kiloya bakılır

2.Tansiyon ölçülür 

3.Fetüsün büyüme hızı ve kalp atışları 
ölçülür 

4Laboratuvar testleri yapılır

Dördüncü Muayene

-Dokuzuncu ayda yapılır. Yapılan işlemler:

1.Kiloya bakılır  

2.Tansiyon ölçülür

3.Fetüsün büyüme hızı, kalp atışları ve
rahmin içindeki duruşu incelenir.

4.Laboratuvar testleri yapılır      

   

 



HASTALIKLARDAN
KORUNMAK

Sosyal Davranış  

Bireyin, günlük hayatında toplumla 
temas ettiği her an ve toplum 
kurallarına uygun olarak 
gerçekleştirdiği tüm davranışlar 
sosyal davranıştır. 

Yaşadığınız olaylara biraz olsun iyi 
tarafından bakmaya çalışın.

Arkadaşlarınızla ve ailenizle iletişim 
kurun.

Kütüphane, dernekler, gençlik
merkezleri vb. farklı sosyal ve kültürel 
merkezleri ziyaret edin.

Size en yakın DDD merkezini 
ziyaret edin.

Spor yapmaya veya bir hobi edinmeye 
gayret edin.

Aşı Olmak 

Aşı olmak, çocuklar ve yetişkinler 
için gerekli bir önlemdir.

Aşıların, program ve zamanlamasını 
öğrenmek için sağlık merkezlerini 
ziyaret edin. 
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Spor Yapmak 

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur bu 
sebeple düzenli olarak spor yapın. 

1.Yürüyüş Yapmanın Yararları 

-Günlük stresi azaltır.

-Günlük hayatta karşıla şılan 
sorunların çözümünde etkilidir.

-Benlik kavramını geliştirir.

-Kandaki kolesterol seviyesinin korur. 

-Kan basıncını normal seviyede tutar.

-Solunum sistemini iyileştirir.

-Kas yapısını güçlendirir.

-Eklemlerde esneklik sağlar.

-Vücut yağ oranını düşürür.

-Kemik sertliğini ve yoğunluğunu arttırır. 

Tıbbi Önlemeler

Hastalık belirtilerini fark ettiğiniz 
durumlarda bir sağlık merkezine danışın.          

 

Hastalıklardan 
Korunmak  

Sağlığın değeri daha çok hasta kişiler 
tarafından bilinir.Hasta olmayan 
bireylerin içinse bir hediye olarak görülür.  

Temizlik  

Temizlik, sağlık ve sağlıklı yaşamı 
koruyan bir dizi uygulamadan 
oluşmaktadır:  

 
1.Kişisel Temizliğe Özen Göstermek 

-Günlük olarak duş alın 

-Ellerinizi düzenli yıkayın  

-Dişlerinizi günde iki kez fırçalayın 

-Deodorant kullanın  

-Düzenli tıraş olun

2.Evi Temizlemek

-Evin temizlik ve düzenini sağlayın   

  
 

 
  

3.Çevreyi Temiz Tutmak

-Şehri ve çevresini kirletmeyin 

4.Sağlıklı Beslenmek

-Sağlıklı ve dengeli beslenin

-Temiz ve arıtılmış su için   

   



RUH SAĞLIĞI

Kendiniz için ne yapabilirsiniz? 

UTANMAYIN & DESTEK İSTEYİN 
"Paylaşılmış bir sorunun çoğu zaman,
ha��etilmiş bir sorundur." 

PSİKOTERAPİ İLE TANIŞIN
"Psikoterapi, psikologların ruhsal 
rahatsızlığı olan bireylerde psikolojik
rahatlama sağlamak amacıyla çeşitli
davranışsal ve bilişsel teknikleri 
kullanarak yaptıkları müdahalenin
bir türüdür."

AKTİF OLUN & İLETİŞİM KURUN
"Yakın çevrenizle ve aşina olduğunuz 
kültürden insanlarla iletişimde 
olurken diğer kültürlerden yeni 
insanlarla da etkileşimde bulunmaya 
gayret edin."

YARATICI OLUN & KATILIN
"Örgü örmek, bir şeyler boyamak veya 
çizmek ya da konuşmak için
durumunuz ne olursa olsun fırsatlar 
yaratıp yaratıcılığınızı teşvik edin ve 
çeşitli grup etkinliklerine katılmaya 
çalışın" 
 

             

 

"Karanlığı hissetmediğim bir an yok" 
(Erkek, 25 yaşında)
"Ölüm hayattan daha huzurlu"
(Kadın, 39 yaşında)
"Hiç bir güzelliğe hayatımda yer yok"
(Erkek, 21 yaşında)
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Bugün nasıl hissediyorsunuz?   Ruhsal Rahatsızlık Nedir?

Ruhsal hastalıklar veya sıkıntılar birçok
biçimde ve çeşitli belirti ve semptomlarla
ortaya çıkabilir. Bazıları düşüncelerimizi 
etkiler, bazıları ruh halimizi değiştirir 
ya da tamamen davranışlarımızı 
değiştirebilirler! Herkes zaman zaman bu
değişiklikleri yaşayabilir. Bu duygular ve
davranışlar alışık olduğunuz günlük 
hayatınızı etkilemeye başladığında, 
profesyonel bir destek istemeniz için 
doğru zamandır! 

Genel İşaretler & Belirtiler

-Genellikle stresli ve endişeli olmak 

-Her şeyden kolaylıkla tedirgin olmak 
veya korku duymak

-Sürekli ya da sıklıkla kızgın hissetmek 
ve öfke duymak

-Tüm dünyanın sana karşı olduğunu
düşünmek

-Öz bakımını aksatmak veya tamamen
bırakmak

-Aileniz ve arkadaşlarınızla vakit 
geçirmemeye başlamak

-Hayata olan tüm ilgiyi kaybetmek

Psikolojik rahatsızlıklar ile zihinsel ya da
ruhsal sıkıntılar yaş, cinsiyet, cinsel 
yönelim, gelir düzeyi, eğitim durumu, 
yaşanılan veya doğulan yere göre 
farklılaşmaksızın herkeste görülebilir 
yaşantılardır  

Ayrıca, sürekli üzüntü duymak veya 
uzun süren endişeli bir hal içinde 
olmak, yeni bir ülkede yaşamaya 
başlanılan zamanlarda verilmeleri 
olası tepkilerdir.

Eğer birkaç haftadan daha uzun bir
süredir bu şekilde hissediyorsanız 
psikolojik ve psiko-sosyal destek 
istemek sizin için iyi bir �kir olabilir.

Ruh Sağlığı Nedir?

Kısa ve anlaşılır bir şekilde, genel olarak
iyi hissediyorsanız, iyi uyuyabiliyorsanız, 
kendinizi ve başkalarını 
destekleyebiliyorsanız ve sabahları 
uyandığınızda güne devam etmek 
istiyorsanız, psikolojik olarak sağlıklısınız 
demektir.

Örneğin, depresif bir ruh halindeki 
insanlar, yaşama devam etmelerini 
engelleyen kontrol edilemeyen bir 
belirsizlik duygusuna sahip olabilir 
veya bazıları yeme ve içmeyi 
bırakabilir, sıklıkla �ziksel ağrı ve 
yorgunluk yaşayabilir ya da genel 
olarak uyku düzensizliği yaşayabilirler.
Ayrıca, depresif ruh halindeki insanlar
yaşama dair umutlarını tamamen 
kaybedebilir, çaresiz hissedebilir veya
intihara meyilli olabilirler.

Mülteciler ve zorunlu göçmenler 
destek aramalarını veya yardım 
istemelerini zorlaştırabilecek düzeyde
kaygı, stres ve endişeyle karşılaşmış 
olabilirler. Böylesi durumlarda, bu 
olumsuz duyguların,  veya 
davranışların asla utanç, değersizlik 
veya kınama getirmeyeceğini 
hatırlamak oldukça önemlidir. Dahası, 
bu tür kişiye rahatsızlık veren duygu, 
düşünce ve davranışlar yaşanan 
güçlük dolu deneyimlerin yaratması 
olası olumsuz sonuçları olarak 
değerlendirilmeli ve  psikolojik veya 
psikososyal destek gerektirdikleri 
hatırlanmalıdır.



SAĞLIK 
HİZMETLERİ

Kayıtlı değilseniz veya Yabancı Kimlik 
Numarası henüz verilmemişse, 
sağlanan ücretsiz sağlık hizmetleri: 

Kayıtlı değilseniz veya Yabancı Kimlik 
Numarası henüz düzenlenmemişse, 
yalnızca acil sağlık hizmetlerine 
erişebilirsiniz. Dolayısıyla, sağlık 
hizmetlerine erişimindeki herhangi bir 
sınırlamadan kaçınmak için, müsait 
olduğunuz zaman uluslararası 
başvurunuzu, DGMM makamlarına 
kaydettirmenizi şiddetle öneriyoruz. 
Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Yasasına göre,  refakatsiz küçükler, 
engelli kişiler, yaşlı kişiler, hamile kadınlar, 
bekar anne ve refakat eden çocuğu olan 
baba ve işkence, tecavüz veya diğer ciddi 
psikolojik, �ziksel veya cinsel şiddete 
maruz kalmış kişiler özel ilgiye muhtaç 
kişiler olarak kabul edilir. Yasa, bu kişilere 
sağlık hizmetlerine erişim hakkı dahil, 
haklara ve süreçlere erişimde öncelik 
tanınacağını özellikle belirtir. Siz veya 
ailenizdeki herhangi bir birey yukarıdaki 
koşullardan birisine uyuyorsa, lütfen, kayıt 
sırasında bu durumdan söz ettiğinizden 
emin olun. Bunu yapmazsanız veya bu 
koşullar kaydınızdan sonra ortaya çıkarsa, 
kayıt kuruluşlarına başvurup, kayıt 
durumunuzun buna göre revize edilmesini 
isteyebilirsiniz.   
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Türkiye’de Uluslararası 
Koruma İsteyen Kişiler için 

SAĞLIK HİZMETLERİ

Türkiye’de uluslararası koruma 
istiyorsanız, ücretsiz sağlık 
hizmetlerine erişim hakkı: 

Oturma izinleri için kilit gerekliliklerden 
birisi, oturma izni süresince geçerli bir 
sağlık sigortası poliçesine sahip olmaktır. 
Bu nedenle,  oturma izni olan kişilerin, 
gerektiğinde bu sağlık sigortasına 
güvenmeleri gerekir. Bu yüzden, geçerli 
bir oturma iznine sahip olan kişilerin 
uluslararası korumaya başvuranlar veya 
bu statüye sahip olanlara sağlanan sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaları mümkün 
değildir.
Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, sonraki bir tarihte, önceden 
sağlık sigortası veya tedaviyi karşılayacak 
maddi imkanı olduğu saptanan kişilerin 
sosyal güvenlik kapsamının iptal 
edileceğini açıkça belirtir. Bu kişilerin 
ayrıca, tedavi ve ilaçlarla alakalı 
karşılanan tüm giderleri geri ödemesi 
gerekecektir.  

Türkiye’de geçerli bir pasaport ve 
alınan oturma izniyle, uluslararası 
koruma isteyen kişilere ücretsiz sağlık 
hizmeti sağlanabilir mi? 

İlaç alımı: 

Türkiye’deki hasta hakları: 

Farkında olmam gereken diğer hususlar:

Oturma izinleri için kilit gerekliliklerden 
birisi, oturma izni süresince geçerli bir 
sağlık sigortası poliçesine sahip olmaktır. 
Bu nedenle,  oturma izni olan kişilerin, 
gerektiğinde bu sağlık sigortasına 
güvenmeleri gerekir. Bu yüzden, geçerli 
bir oturma iznine sahip olmayan kişilerin 
uluslararası korumaya başvuranlar veya 
bu statüye sahip olanlara sağlanan sağlık 
hizmetlerinden yararlanmaları mümkün 
değildir.
Ayrıca, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu, sonraki bir tarihte, önceden 
sağlık sigortası veya tedaviyi karşılayacak 
maddi imkanı olduğu saptanan kişilerin 
sosyal güvenlik kapsamının iptal 
edileceğini açıkça belirtir. Bu kişilerin 
ayrıca, tedavi ve ilaçlarla alakalı 
karşılanan tüm giderleri geri ödemesi 
gerekecektir.    

Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) belirlenen 
limitler içinde, doktorların reçete ettiği ilaçları 
eczanelerden ücretsiz alabilirsiniz. Bazı illerde, 
bir hasta katılım payını ödemeniz istenebilir. 
Ayrıca, verilen ilaç ile reçete edilen ilaç 
arasında bir fark oluşursa da bu farkı ödemeniz 
gerekebilir.  Reçeteler elektronik veya yazılı 
şekilde olabilir. Reçeteniz elektronik ise, lütfen 
reçete numarasını aldığınızdan emin olun. Yazılı 
şekilde verilmişse, sözleşmeli eczacılara 
başvurduğunuzda, bu belgeyi sağlamanız 
önemlidir. Lütfen, 99 ile başlayan yabancı kimlik 
nosuna sahip olduğunuzdan emin olun.  Son 
olarak, reçeteli ilaçları almak için eczanelere 
başvurduğunuzda, kimlik belgenizi ibraz 
etmeniz de gerekecektir.    

Yasayla izin verildiği gibi ayrımcılık olmadan 
sağlık hizmetlerine erişim hakkına, sağlık 
durumunuz ve olası tedavi(ler)hakkında 
bilgilendirilme hakkına, tedaviye izin veya 
reddetme hakkına ve mahremiyet hakkına ve 
saygın bakım hakkına sahipsiniz. Ayrıca, 
önerilen tedaviler hakkında son karar verme 
hakkına ve tedavide ilerlemelerden yararlanma 
hakkı, ziyaretler sırasında bir ek kişinin refakat 
ermesini isteme ve ziyaret kabul hakkına ve 
güvenli ve dikkatli bakım alma hakkına da 
sahipsiniz. Hasta haklarınızın ihlal edildiğine 
inanıyorsanız, şikayette bulunma ve uygun 
olduğu yerde, maruz kaldığınız �ziksel veya 
psikolojik zararlar için tazminat alma hakkına 
sahipsiniz. Bunu yapmak için, kötü sağlık 
hizmeti aldığınız hastanedeki Hasta Hakları 
Birimine başvurmalısınız. Yakınmalarınızla 
yeterince ilgilenilmediğini hissettiğiniz 
durumlarda, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Hasta 
Hakları Kuruluna bir yazılı şikayette bulunma 
hakkına sahipsiniz. 184 SABM Hattı (Sağlık 
Bakanlığı Arama Hattı) aracılığıyla endişelerinizi 
veya yakınmalarınızı dile getirmeniz de 
mümkündür.   

Bir Yabancı Kimlik Nosunun 99 rakamı ile 
başlaması önemlidir. Bu Numara, Sosyal 
Güvenlik Sisteminden (SGK) provizyon 
almanıza imkan verecektir. Yukarıda ifade 
edildiği üzere, bu kimlik numarası, DGMM 
yetkilileriyle bir görüşmenin yapılması 
üzerine verilecektir. Ancak SGK sistemi, 
size bir provizyon sağlamazsa, lütfen size 
uygun bir zamanda kayıt olduğunuz Göç 
Yönetimi Genel Müdürlüğü İl Müdürlüğüne 
başvurun.     


