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Birincil sağlık hizmeti; sağhğın topluma 'sunulmasında, !yerbiriminin ,kendi sağhğı ıiçin geı reken sorumluluğu üsUenmesi özünden yola çıkan yeni bir yaklaşımdır. BSH, hastalıkla
rın büyü'k çoğunluğunun; kısa bir uygulam,a.1I eğitim kursunun ertesinde, ve uygun temel yöntemle'ri. basit beı'irli bit düzeye uydurulmuş iışıemleri uygulayabilen yerleşim birimi toplumunun
bireylerince önlenebileceği, tedavi .edilebileceği savı :Üstüne kuleşim

rulmuştur.

i

Birincil ,sağhk hizmetinin temel ilkelerinden biri; !etkinliğin
toplumsal kalkınma ile ilgili 1anm, 'eğitim, bayındırlık, benzeri
hizmetlerden sorumlu öteki örgütlerin "çallşmalarıyla bütün leşti
rilmes. olgusudur ...
ISir birincil sağlık hizmeti çalı1şması başlatıhrken, öteki hizmet
birimlerinin; bilg) saıhibi kılınmalan, ça,lışllan bölge ya da yöre düze'yinde ne ,g ibi destek verebileceklerinin saptanm' ası, ve son olarak
g,enel kalkınma çalışmaları çerıçevesinde sıS'H programında nasıl yer
alabileceklerinin incelenmesi için, belli bir süre ayrılmalıdır. Programın uygulanması a1çısından, böyle bir evrenin varlığı temeldir.
i -

YEREL YÖNETiM iLE iŞBIRLIGi :

:Bölg,e, eyalet, ya da il Ibaışkanları, yerel yönetim başkanları g,ibi
merkezselotoritenin temsilcileri ve yerel yönetiCilerle sıkı ilişki son
ıdere'ce önemlidir. Çünkü, yönettikleri al'anda ne o.lup bittiğini bilmek
onl' arın sorumluluğundadır. Konu, programın uygulamaya konuşu ve
kırsal yerleşim birimi yaşantısı açısından ird'elen'irse, sunulan yeni
yaklaşımın BSH'ni u~gulayacak olan - i IıgI ii elemanlara tanıtıl
masının da oldukça önemli .olduğu anlaşılır. Bu sağlık politikasının
amacı; bölıgenin kırsal yerleşim birimlerinin sağlık gereksinimlerini'
daha iyi karşılamak, sağlık düzeyini yükseltmek ve kırsal nüfusun
eğitimidir.
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Çalışmaların eşgüdüımünü 'sağ 'lamak ve çeşi-lli yerel elemanlar
ara'sında tolpantılar düzenlemek görevi, sıklıkla yöneticiye düşer. YÖnetici, kendisi katılmasa da, kırsal yerleşim birimi tartışmalarının sonuçlarından ve gelişmel'erden habe~dar edilmelidir. Yönetim, hal,kın
ta.nı'mladığı ,g ereksinimler konusunda bilgi sa'hibi olmalıdır. Bi-r yönetim bÖlg,esinde bir:çok sağlık merkezi bulunabilir. Hang,i yerleşim
birimlerinin hang) sağlık merkezlerine bağlanacağı; yönetimsel, geleneksel ve ekonomik ıboyutlar göz önünde tutularak, yöneticiyle birlikte alınmasıgereken bir karardır.

ii A.

TEKNIK HIzMET BiRiMLERI iLE IŞBIRLIGI
TARiıM

(Ya da

Kırsal Gelişim)

:

Kooperatifler ve yerleşim birimi dernekleri aracılığıyla, belki de';
yerel halkın daha deving:en, bu sağlık prog, ramının amacını daha iyi
karvrayabilecek bir çekirdeğine yaklaşmak mümkündür. Bundan baş
ka, birincil sağlık hizmeti etkinlikleri ile bütünleştirilmiş bir kooperatif; topplum için, yalnız satın alımıa ya da üretimle sınırlı bir kuruluş
tan daha çekici olacaktır. Tarımsal deneticiler, devlet memurları arasında, kırsal aılan ve yerleşim birimleri hakkında, genellikle en tutarlı
bilgiye saıhi pkişilerdir. Bu nedenle, yerleşim birimine yıapıplacak ilk
ziyarette onlar da bulunmalıdır.

B.

EGlr;IM:

Sağlık merkezi için olduğu gibi, sıklııkla ilkokul için de aynı «igerçek etkinlik alanı» zorluğuyla karşılaşılır: Okulun bulunduğu yerleşim
birimindeki çocuklar, uzak yerleşiım birimlerindeki çocuklara göre daha iyi lbir eğitim alırlar. Okul çocuklıarı, sınıfta tartışılan sağlık bil'gi ..
lerini yaymak yoluyla yardımcı olabilirler. Sağlık eğitimi, - çocU'kların anlamadan ezberledikleri bir kura-msal ders biçiminde düşü
nülebilir. Ya da okulun günlük yaşantısı içinde uygulamaya konahilir ki, böylece etkHeri aileılere ulaşabilir. Ayrıca, okuma yazma bilen
çocuklar, birinci! sağlık hizmetine uyar görüşleri yerel halkla her tartışmada yineleyerek, duyarlıl,aştırma sürecinde yardım edebilirler. Sık
lıkla okuma yazması olmayan birey,lerden oluşan, yerleşim birimi sağ
lık kuruluna da; istatistiksel bilgileri toplayarak, kayıtları tutarak yardımcı olabilirler. Örneğin, yerleşim birimi ~besince doğurtulan Ibebeklerin, resmi kuruluşları ilgilendiren yurttaşlık g,ereği durumlarını, yönetime sunulacak bir deftere düzenli biçimde işleyebilirler. Doğumun
nas'll g)ttiğine ilişk'in notlar alabilirler. Bu notlar değerlendirmede yararlı olacaıktır.
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Aynı

dımcı

biçimde, Kur'an Kursu öğretmenleri ve öğrencileri de yarolabilirler. Bu kaynak atlanllmamalJ, dikkate alınmalıdır.

C.

KıRSAL SU ÖRGÜTÜ :

Birim, su sağlanmasıyla yükümlüdür. Su sağlanması; susuzluğu
gidermenin ötesinde, hijyenik koşulların geliştirilmesi açısından teme bir etmendir.
D.

BAYıNDıRLıK

Eğer

toplum, kendi olanaklarıyla da desteklemek koş.uluyla, arzu eders,e; örgüt, yaklaşımı geliş.tirımek için katkıda bulunabilir. Örneğin, yerleşim birimini alım satım açısından daha erişilebilir yapma'k,
konusunda olduğu g)bi.
Son olarak; bazı ülkelerıde işi, yerleşim birimleri ve öteki kuruilerletmek olan hizmet blrimleri vardı:r: Böyl'e
bır durum varsa, bu orgütle yakın işbirliğine gidilme'si oldukça yararluşlar arasındaki iliş.kiyi

lıdır.

iii -

«GELENEKSEL GÜç YAPısı»

Yerleşim birimi ve kabile, aşiret başkanlarının, dinsel önderlerin
ve geleneksel önemin öteki öğelerinin etkisi; görmezlikten gelmek
bir yana; dikikate alınmalıdır. Yerleşi'm biriminde çalışırken onların
otoritesi ve etkisi istenmelidir. Gençler yaşlılara bütünüyle karşı olmazlar, ama qnları tamamlarlar. Genel anla,mıyla yerleşim birimi yaşantısı, programın örgütlenmesi boyunca bilinmesi ve uyulması gereken değerlerin belli bir hiyerarşisi çevresinde biçi1mlenmiştir.

LV -:- lşsiRLiöi STRATEJiSi :
OeneyirTller göstermiştir ki, bir ,birimin üstlendiği :bir tasarı üzerinde, önceHkle ona danışılmadan, yeni bir birimin katkısı istenirs'e
olumlu' bir yanı,t alınması olası değildir. Bu nedenle, programın her
kademesinde; fa'rkılı evrelerin k·awranıması ve işlemesi, eğitimde duyarlılaştırmada olduğu g,i'bi uygula'maya konması ve değerlendirme
açısından, çeşitli kuruluşların katkısını elde etmek önemlidir.
A.

BU IŞBIRLIGI UYGULAMAYA NASIL KONMALlDIR?1

Baş yöneticiden birinci! sağlık hizmeti konusunda bir çalışma
grubu toplaması istenmelidir. Yoksa, böyle bir tasarının sunulması
'çin, yerel memurların normalda yılda iki ya da üç kez olan toplan-
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tılarından yararlanılmalıdır. Toplantıda sağlık elemanı, birincil sağlık
hizmeti tasarısının nedenlerini v.e programın tüm biçimini tanımlayan
bir konuşma yapar. Konuşmada, toplumun konuya duyarlı kılınması
ve sorumluluğunu üstlenmesi; yerleşim biriminden edinilecek sağlık
görevlileriyle sorumlulukların paylaşılması, görevlerinin tanımlanması
ve sınırlandırılması; ve onların çalışmalarının toplumsal kalkınmanın
da:ha geniş çerçevesi içinde bütünleştirilmesinin g,ere'kliliği konuları
tartışılır.

Amaç şunları yaratmaktır :
1. Toplantılar düzenli, u'zun aralıklı bölümler halinde; ve geleneksel, politik ve dinsel önderler, önemli yerleşim birimlerinin baş
'kanları, yöneticiler, okul öğretmenleri, tarımsal deneliciler ve çeşitli
kişiler gibi bölgenin yaşamında etkinliği 'bulunan tüm sorumlu bireylerin çağırılması biıçiminde yapılmalıdır. Bu toplantıların amacı, tasarıya ilişkin olarak doğan sorunların ele alınmasıdır.
Uygulamaya
ilişkin ayrıntılarla ilig ili öneriler, düşünceler ve gelişim raporları tartışılır.

2. Programın günden güne gelişimini incelemek için, yönetici
ve yerel birimlerin çeşitli temsilcilerinin katıldığı, daha kısa aralıklı
toplantılar- da yapılır. Bu grup, yerel birincil sağlık hizmeti kurulunu
oluşturacaktır.

Ilk toplantılarda ele alınması g,ereken bazı konular şunlardır :
a. Duyarlı kılına-cak yerleşim birimlerinin önceliğinin; yerleşim
biri'minin önemi, tecrit, özellikle tarımsal ya da aşılama benzeri önceki kampanyalara ilg,i düzeyi g,i'bi öl1çütlerle belirlenmesi.
b. Seçilen yerleşim birimlerinde, ilk - tanıtıcı - ziyaret ertesinde önceliği olan kişilerin ve hiyerarşik sıranın belirlenmesi. Tanı
tıcı ziyarette başkana, imama ya da tüm yerleşim birimine yöneline ..
bilir.
c. Aynı görüşte olanlara, özellikle karşıt görüşlülere dikkat e~ü·
lerek, çeşitli yerleşiım birimi gruplarında bir araştırma yapılmalıdır.
Grup çatışmalarının olması durumunda, karşıt görüşlülerin üstesinden
gelmek ve sorunları çözmek için çareler aranır . Böylece, programı
'karıştırmaları önlenir.
ıB.

YıEREL BSH KURULLARıNıN ÜYELERI, DUYARLILAŞTıRMA
SÜRECINDE YER ALMAlıDıR ...

Üyelerin bir g,rubu, programın özellikle tanıtıcı evreS'i boyunca,
birimi ziyaretlerinde, sağlık elemanına eşlik etmek,
ve yüksek memurlar, tüccarlar gibi sonuca ulaştırıcı yerel etkileri olabilen kişilerin belirlenmesinde ona yardımcı olmak konusunda ikna
çeşitli yerleşi,m
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~dilmelidir.

yakında

şamıyorlarsa,

Ziyaret bu ~işilerle birlikte yapılabilir, ya da
kendi yerleşiım birimlerine döndüklerinde,
oraya g,elmesi için çağırabilirler.

sağlık

manını

yaele-

«Yukarı Volıta'nın

Kans köyünde, kısa bir duyarlılaştırma dönebir köy toplantısından sonra, ulusaı bir
pro'gramın parçası olarak; yağmurlu mevsim boyunca çocu'klara ve
anne adaylarına yönelik koruyucu bir nivaguine tasarısını uygulamak
ve aynı dönemde ortaya çıkalbirecek basit ateşleri tedavi etmek için
eğitilmi~ bir genç g:ö nderildi. Yağımurlar köyün çevre ile ilişkisini dört
ay süreyle engelledi. Köy yeniden ziyaret edildiğinde, yapılan değer
lendirme g,österdi ki :
minden ve az

1.
dozlar

kişinin katıldığı

Nivag;uine

kampanyasına alınanların

10'dıan azı

%

düzenli

alm·ıştı,

2.

Görevlinin

3.

Sıtma

topladığı paranın hesabında a.çık vardı,

,

nöbetl-eri

sırasında

Durumun ana nedenlerine,

tedaviye çok 'az

kıs,a

bir

araştırma

kişi. g,errnişti.

ile

açıkırk

getirildi

Görevli tü.m 'köyce benimsenmemişti. Başkanın oğlu ve tabu işi yapması konU'sunda onun çok g'enç olduğunu düşündüklerind:en; kadınların ona danışmaları ve çocuklarını getirmeleri
1.

raftarları,

yasakfanmışlı.

Sonuçta, gönüllünün durumu yanlış değerlendirilmişti: Okuma
ve iki yıllık bir eğitimi olan g,enç adam; kendisinin sağlık
'Örgütünce, örgütün insan - el - gücünün bir parçası biçiminde g62.

yazması

revlendirildiğini düşünmüştü.

3.
çalışma

Duyarlılaşıtırma işlemi

ya da yerel önderlerle

çok

hızlı yapılmıştı

ve herhangi bir ön

görüşme ol'maıksızın uygulanmıştı.

ıKomşu 'köy okulunun öğretmenleri,yle yapılan görüşmede, bölge
,merkezi okul müdürünün o köylü olduğu ve durumu dolayısııyla büyük
bir nüfuzu olduğu 'Öğrenildi. Yerel önderlerle yapılan toplantıda, o oku!
:müdürün'den de de'Stek sözü alındı. Sonraki dönemle ilg,ili bireylerin
ıbir grubuna katıldı ve çalışmaların yeni bir temele oturtulmasına yardımcı oldu,»
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