HASTALIKLARI ÖNLEME KÜLTÜR HALİNE GELMELİ
Program yöneticisi Harran Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK
tarafından programın amacı şöyle açıklandı.
Bir toplumda hastalıkları / erken ölümleri önlemek için eş zamanlı yapılması gereken
iki yöntem vardır. Bunlardan biri, insanların kendilerini hastalandıran faktörleri bilmesi,
bunları öğrenmek için aile hekimine/ebesine/hemşiresine başvurması ve öğrendikten sonra
yapmasıdır. El yıkama, aşıları zamanında yaptırma, gebeyken düzenli kontrole gitme, 19
yaşından önce gebe kalmama, bakabileceği kadar çocuk sahibi olma, doğru beslenme,
yürüyüş yapma, sigara içmeme birinci yönteme örnek olarak verilebilir.
Hastalıkları önlemek için eş zamanlı yapılması gereken diğer iş, yasal düzenlemelerin
uygulanması ve uygulamaların sürekli denetimidir. Bütün yasal düzenlemelerin temel amacı
toplumun bedenen, ruhen ve sosyal açılardan sağlıklı ve üretken hale gelmesi, yani toplum
sağlığının geliştirilmesidir. Bu nedenle hastalık/ kaza ve yaralanmalara neden olan faktörlerin
kontrol altına alınması için yapılması gereken işlerin yasal düzenlemeleri vardır. Temiz içme
kullanma suyu sağlama, çöplerin toplanması, hayvanların aşılanması, sağlıklı gıda sağlama ve
denetimi, trafik kontrolü gibi pek çok hastalıkları/kaza ve yaralanmaları önleyici hizmetler
yasalarla düzenlenmiş ve bu işlere göre de kurumlar oluşturulmuştur. Hastalıkları önleme
hizmetlerinin bir kısmı doğrudan halk sağlığı teşkilatının görevi iken, bazıları diğer kurum ve
kuruluşların görevidir ve işbirliği yapılmak zorundadır. Bu işbirliğinin yasal çerçevesi de
1930 yılında çıkarılan Umumi Hıfzısıhha Kanunu’dur. Kanun çıktığından bu yana da tüm il
ve ilçelerde, tüm kurum ve kuruluşların katılımı ile illerde Vali, İlçelerde kaymakam
başkanlığında İl/İlçe Hıfzısıhha Kurulu (İl/İlçe Sağlığı Koruma Kurulu) toplanır ve yapılması
gereken işlere karar verirler. Dolayısıyla hastalıkların önlenmesinde sağlık dışındaki kurum ve
kuruluşların yapacağı önemli görevler vardır. Bu kurumlardan biri de Müftülük’tür. Çünkü
insan davranışını etkileyen en önemli faktörlerden biri inançtır.

Bölgede yapılan

araştırmalarda, kişilere hastalıkların nedeni nedir? diye sorulduğunda ‘Allah’ın takdiri’ ya da
‘kader’ şeklinde cevaplar alınmaktadır. İşte bu nedenle 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Otel El
Ruha’da ‘din görevlisi sağlık eğitimi’ programı yapılacaktır. Programda Tıp Fakültesi öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Zeynep ŞİMŞEK, Doç.Dr. Fuat DİLMEÇ, Doç.Dr. Mete KÖKSAL,
Sağlık Yüksekokulu öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Fatma ERSİN, Sağlık Hizmetleri MYO
öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Nebiye YENTÜR DONİ, öğretim Görevlisi Sami AKPİRİNÇ
bilgiler verecektir. Konularla ilgili dini yaklaşım konusunda ise İlahiyat Fakültesi öğretim
üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Nuri GÜLER açıklamalar yapacaktır.

