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Öz bakım uygulamaları sağlık açısından neden önemlidir? Araştırınız.
Sağlıklı dişlerin korunması hakkında araştırma yaparak sonuçlarını sınıfta
arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. VÜCUT BAKIMI VE ÖNEMİ
Bireyin sağlığını koruması ve kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için öz temizliğine dikkat etmesi gerekir.
Hastalıklardan korunmak ve vücut temizliğini sürdürmek için bireyler hijyenle ilgili sorumluluklarını yerine
getirmelidir.
Kişisel temizlik alışkanlıkları pek çok hastalığın (örneğin; soğuk algınlığı, cildin mikrobik hastalıkları,
mantar, paraziter hastalıklar vb.) oluşmasını engeller.
Vücudumuzu, oluşan kirlerden, atıklardan arındırma işlemlerine, vücut temizliği denir. Bedensel
etkinliğin fazla olması durumunda ter yoğunluğu artar. Bazı bireylerde de ter bezleri fazla çalışır. Vücut kokusu,
vücut yüzeyinde bulunan mikropların teri parçalaması ile meydana gelir. Kokunun fazla oluştuğu bölgeler;
ayaklar, kıl köklerinin yoğun bulunduğu kasık ve koltuk altlarıdır. Terleme sonucu ortaya çıkan ter kokusuna
insan bir süre sonra duyarsızlaşır ve farkına varamaz. Günlük banyo ve bakım ile kötü kokulardan kurtulabiliriz.
Özellikle her gün banyo yapan insanların, vücudunu nemlendirmeye ihtiyaçları vardır. Uygun kremler ile vücut
nemlendirilmelidir.

Resim 2.1: Temizlik, su ve sabun

Vücudun temizliğinde kullanılan araç gereçler kişiye özel olmalıdır. Ortak kullanım alanlarında
(berber, hamam, kuaför vb.) kullanılan malzemelerin temizliğine dikkat edilmelidir.


Sağlıklı bir vücut için

Yeterli ve düzenli uyuyun.

Stresten uzak durun.

Kilonuzu sabit tutun.

Gelişigüzel ilaç kullanmayın.

İyi soluk alıp verin.

Tuzu azaltın.

Günde en az 1,5 litre su için.

Proteinli gıdaları tercih edin.

Bol bol meyve ve yeşil sebze yiyin.

Düzenli spor yapın.

Resim 2.2: Sağlık için spor yapın
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2. KİŞİSEL HİJYEN VE BAKIMI
Hijyen; bir sağlık bilimi olup sağlığın korunması ve sürdürülmesini amaçlamaktadır. Sağlığa
zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü
hijyen olarak tanımlanır.
Kişisel hijyen; kişilerin kendi sağlıklarını korudukları ve devam ettirdikleri öz bakım
uygulamalarıdır.
 Kişisel hijyeni etkileyen faktörler

Yaş,

Sosyokültürel ve ekonomik durum,

Bilgi düzeyi,

Bireysel tercihler,

Sağlık durumu,

Beden imajıdır (bireyin kendi fiziksel görüntüsü ile ilgili zihinsel imajı).
 Hijyen uygulamalarının amaçları

Vücuttan salgılanan salgıları, atıkları ve mikroorganizmaları uzaklaştırmak

Bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini sağlamak

Kas gerilimini azaltmak

Vücuttaki kötü kokuları (ter kokusu) gidermek

Bireyin genel görünümünü olumlu hâle getirmek, kendine olan güvenini artırmak

Deri sağlığını sürdürmek ve geliştirmek (Örneğin; ılık ve sıcak banyolar deride kan
dolaşımını artırarak derinin beslenmesini sağlar.)

2.1. Deri ve Deri Hijyeni
Deri; bütün vücudumuzu örten, fiziksel çevre ile temasımızı sağlayan, yumuşak ve elastiki
yapıda olan yaklaşık 2 mm kalınlığında, içinde sinir uçları, salgı bezleri bulunan ve rengi ırklara göre
değişebilen duyu organımızdır.
 Normal deri özellikleri






Deri rengi canlıdır ve rengi vücut bölgelerine göre değişir.
Deri turgoru (elastikiyet) esnek ve yumuşaktır.
Deri dokunulduğunda ılıktır.
Deri bütündür, üzerinde sıyrık yara yoktur.

Derinin görevleri








Vücudu dış etkenlerden korumak ve mikroorganizmaların girmesini önlemek
Duyu organı görevi yapmak
Ultraviyole ışınlarının etkisiyle D vitamini oluşturmak
Ter bezleri ve yağ bezleri yoluyla vücutta biriken atık maddeleri atmak
Sıvı elektrolit dengesini sağlamak
Vücut ısısını ayarlamak
Pigmentasyonu (derideki renk koyuluğu) sağlamak
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Şekil 2.3: Derinin yapısı


Derinin tabakaları
Deri üç tabakadan oluşur. Bu tabakalar; epidermis, ( üst deri) dermis, (alt deri) ve hipodermis
(subkutan=yağ dokusu) dokudur.


Epidermis; derinin en dışta bulunan tabakası olup çok katlı yassı epitel hücrelerden
meydana gelmiştir. Epidermiste kan damarları ve sinirler yoktur. Vücut bölgesine göre
kalınlığı değişiklik gösterir. Derinin üstündeki kirler; sebum (yağ bezlerinin meydana
getirdiği salgı) buharlaşan terden arta kalan maddeler, tozlar, mikroorganizmalar ve
derinin üst tabakasından soyulan ölü epitel hücrelerden meydana gelir. Bu kirler,
derideki salgı bezlerinin gözeneklerini tıkar ve derinin görevlerini yerine getirmesine
engel olur.



Dermis; epidermisin altında, ona destek oluşturmak üzere kollagen ve elastik lifleri
içeren dayanıklı dokudur. Dermis tabakası içinde kan ve lenf damarları, sinir uçları, ter
ve yağ bezleri, duyu sinirleri ile kıl kökleri bulunur. Dermiste bulunan ter bezleri
dudaklar hariç hemen hemen tüm vücut yüzeyinde bulunur.

Dermiste bulunan yağ bezleri “sebum” denilen bir salgı salgılar ve bu salgılarını kıl köklerine
akıtır. Bu madde, saçlara parlak bir görünüm verir, derinin kurumasını önler ve antibakteriyel bir
özellik göstererek mikroorganizmaların yayılımını engeller. Sebum yapımı özellikle adölesan
döneminde artar. Yağ bezlerinin aşırı çalışması, kıl folüküllerinin tıkanmasına neden olur. Kıl
folüküllerinin tıkanması lokal enfeksiyonlara ve sivilce oluşumuna yol açar.


Hipodermis; yağ dokusu ve gevşek bağ dokusundan oluşmuştur. Kan, lenf damarları,
sinirler ve yağ globüllerini içerir. Subkutan doku, derinin diğer tabakaları için esnek bir
taban desteği sağlar.

Gelişim dönemlerine göre derinin kendine özgü özellikleri vardır. Yenidoğan bir bebek derisi
oldukça incedir, deride oluşan çatlaklar kolay enfekte olur. Okul öncesi dönemdeki çocuğun derisi
enfeksiyonlara karşı bebeklere göre daha dirençlidir.
Kişisel hijyen eğitiminin verilebileceği en uygun yaş grubu, okul öncesi dönemdeki çocuklardır.
Adölesan döneminde sebum salgısının artmasına bağlı akneler oluşur, ter bezlerinin çalışması artar.
Yaş ilerledikçe deri giderek kalınlaşır, kurur ve elastikiyetini kaybeder. Yaşlı bireylerde derinin
yağlanarak kuruluğun önlenmesi gerekir.
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Şekil 2.4: Derinin tabakaları

Derinin bakımını iyi yapabilmek için her şeyden önce onun cinsini (yağlı, kuru, vb.) iyi bilmek
gerekir. Derinin genç kalması, onun bakımını genç yaşta yapmaya başlamak ve dış etkenlere karşı
korumakla sağlanabilir.


Derinin bütünlüğünü bozan nedenler

Yetersiz beslenme,

Derideki duyu bozukluğu,

Kan dolaşımının yetersiz olması,







Derinin devamlı ıslak kalması,
Derinin aşırı kuru ve gergin olması,
Yaralanma, vurma, çarpma gibi travmalar,
Deride tahrişe neden olan fiziksel ve kimyasal maddelerdir.

Derinin değerlendirilmesi

Deri, gözlem veya dokunma yoluyla değerlendirilir.
o
Rengine,
o
Isısına,
o
Kalınlığına,
o
Turgoruna,
o
Nem derecesine,
o
Deri bütünlüğünün bozulup bozulmadığına bakılır.

2.2. El ve Tırnak Bakımı
Hastalık yapan mikroorganizmalar kişiden kişiye en çok eller yolu ile bulaşmaktadır. Hijyenik
el yıkamanın amacı üzerinde bulunan geçici bakterilerin tamamını, kalıcı bakterilerin bir kısmını
ellerden uzaklaştırmaktır. Tırnak uçlarının altında birçok mikroorganizma kolayca yerleşip üreyebilir.
Bu nedenle tırnak diplerinin temizliği çok önemlidir. Haftada bir kez el tırnakları kısa ve yuvarlak
şekilde kesilmelidir.

Resim 2.5: Tırnak kesmek ve sağlık
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Tırnak kesim ve bakımında kullanılan aletlerin kişiye özel olması bazı bulaşıcı hastalıkların
önlenmesinde önemli rol oynar. Tırnak cilaları, ojeler ve oje çıkarıcılar mümkün olduğunca
kullanılmamalıdır çünkü bu maddeler tırnaklarda kuruluğa tırnağın kat kat ayrılmasına ve kırılmasına
neden olur. Ellerin ve tırnakların kurumasını önlemek için el losyonu kullanılmalıdır.

2.3. El Yıkama ve Önemi


Eller





Yemeklerden önce ve sonra,
Kirli ve kirli olması muhtemel eşyaya dokunduktan sonra,
Tuvalete girip çıktıktan sonra,
Yatmadan önce ve kalktıktan sonra mutlaka su ve sabunla iyice yıkanmalı,
durulanmalı ve çok iyi kurulanmalıdır.

Resim 2.6: Eller ve temizlik





En iyi el yıkama işlemi bol suda ve sabunla, bilekleri de içine alacak şekilde avuç
içi, parmak araları, parmak uçları ve özellikle tırnak dipleri iyice temizlenecek
şekilde olmalıdır.
Yıkama ve durulama sonrasında nemli kalmaması için temiz bir havlu ile
kurulanmalıdır.
El yıkama süresi saatin tik taklarına uyarak en az 10’a kadar sayarak
belirlenmelidir.
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Şekil 2.3: Ellerimiz

2.4. Yüz ve Koltuk Altı Temizliği
Vücudumuzda çok sıklıkla kirlenen ve kötü görüntüler yaratabilen yüz ve boyun kısımları
devamlı temiz tutulmalıdır. Her gün akşam yatmadan önce ve sabah kalkıldığında, yüzün yıkanması
gerekmektedir. Yüz-boyun derisinin yapısı, vücudun diğer bölgelerindeki derinin yapısına göre daha
incedir ve dolayısıyla daha hassastır. Bu nedenle yüz derisinin temizliği özel önem taşır.

Resim 2.7: Yüzün bol su ile yıkanması
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Temizlik sırasında yapılan işlemler, derinin zedelenmesine yol açmamalıdır. Yüz, genel
vücut temizliğinde olduğu gibi su ve pH’ı 5,5 olan sabunla temizlenmeli ancak kadınlarda
yüz yıkanmadan önce yüzdeki makyaj uygun temizleyicilerle deriden uzaklaştırılmalıdır.
Yüz yıkandıktan sonra kurulama sırasında yumuşak havlular kullanılmalı ve havlu deriye
sadece dokundurularak yüz kurulanmalıdır. Diğer taraftan her bireyin kendisine ait yüz
havlusunun olması tercih edilmelidir.
Yüz yıkama özellikle göze bulaşan hastalıklarda çok önemlidir. Gece boyunca gözler
çapaklanacağı için sabah yüz yıkanırken gözlerde temizlenmelidir.
Yüz temizliği yapılırken burun ve kulak temizliği de yapılmalıdır. Burun temizliği gece
yatmadan önce ve her sabah bol su ile ve sümkürerek yapılmalıdır. Burnu karıştırmak,
burunda bulunan pek çok mikrobun ellere ve el yolu ile de ağız ve sindirim sistemine
bulaştırılmasına ve bulaşıcı hastalıkların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle
burun temizliği için kişi, yanında temiz bir mendili her zaman bulundurmalıdır.
Kulak temizliğine; kulakların arkasından başlanılmalı, kulak kepçesi kıvrımlarında ve
kulak arkasında biriken kirler su ve sabunla temizlenmeli, kulak yolu girişinde biriken
akıntılar havlu kâğıt ya da peçete ile silinmelidir. Kulak içine, kulak temizleme çöpü veya
başka bir şey sokulmamalıdır. Sıklıkla kullanılan pamuklu kulak çubukları kulak yolu
zedelenmesine ve iltihaplanmalara neden olabilmektedir.
Ayrıca vücudumuzun en çok terleyen yerlerinden olan koltuk altı bölgemiz terler ve
kirlenip etrafa çok kötü kokular yayar. Bu bölgelerimiz mutlaka temizlenmeli ve sürekli
temiz tutulmalıdır. Koltuk altındaki kılların zaman zaman kesilmesi gerekir. Ergenlik
çağında çıkmaya başlayan koltuk altı kıllarının sık sık kesilmesi, koku ve kirlenmeyi
önler.
Her sabah duş yapılmalı, bu mümkün olmuyorsa sabahları bol sabun ve suyla yüz,
kulakların içi ve arkası, burnun ve boynun tamamı temizlenmelidir. Koltuk altları da
sabunlu bir bezle veya lifle temizlenmeli ve kurulanmalıdır.
Yüzde sivilce varsa sıkılmamalı ve yüz temizliğine önem verilmedir. Akne ve sivilcelerle
oynamamak ve enfekte etmemek gerekir. Yüzde geçmeyen sivilce varsa bir hekime
danışılarak uygun tedavi ve temizlik yöntemleri kullanılmalıdır.

Göğüs ve sırtta sivilceler varsa yünlü giysiler sakıncalıdır. Yün, sivilceleri tahriş eder ve
yayılmasına neden olur.

2.5. Ağız ve Diş Bakımı
Ağız-diş hastalıkları, dünyanın tüm toplumlarını etkileyen en önemli sağlık sorunlarından biri
olarak yer alır. Bu sorunlar, yaşamı tehdit edici olarak görülmediklerinden genellikle önemsenmez.
Ülkemizde de ağız hijyeni uygulamalarının yetersiz olduğu ve diş sağlığı düzeyinin her yaştaki
bireylerde oldukça düşük olduğu ve diş hekimine ancak bir şikâyet olduğunda başvurulduğu
bilinmektedir. Ağız hijyeni, bireyin benlik saygısını, konuşmasını, beslenmesini ve genel olarak
kendisini iyi hissetmesini doğrudan etkiler. Ağız kokularının ve birçok rahatsızlığın diş
problemlerinden kaynaklandığı unutulmamalıdır.
Ağız sağlığına dikkat edilmez ise özellikle ağzın yumuşak ve sert dokularını ilgilendiren
bozukluklar oluşur, giderek sinüzit, endokardit, miyokardit, nefrit gibi birçok hastalıklar gelişir. Ağız
içi hastalıklarının nedeni ise dişlerin üzerinde oluşan bakteri plakları ve diş taşlarıdır. Dişlerin yiyecek
atıklarından ve plaktan temizlenmesi en etkin hijyenik uygulamadır.


Ağız hijyeni uygulamasının amaçları

Ağız mukozasının bütünlüğünü sağlamak,

Diş ve diş etlerinin sağlığını sürdürmek,

Ağızdaki rahatsız edici tat ve kokuları gidermek,

Bireyin, doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesini sağlamaktır.
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Dişlerin görevleri

Çiğneme görevi ile sindirime yardımcı olur.

Konuşmada ve görünümde önemli etkileri vardır (Dişleri eksilmiş kişilerin bazı
sesleri çıkarabilmeleri zorlaşır. Bu kişiler, çiğnemede ve/veya ısırmada da zorluk
yaşar.).



Dişlerin çürüme nedenleri

Büyüme ve gelişme dönemlerinde kalsiyum, fosfor ve flor bakımından yetersiz
besinlerin alınması,

Şekerli besinlerin aşırı tüketilmesi,

Dişlerin fırçalanmaması,

Yumuşak besinlerle beslenilmesi,

Sık sık gebe kalınması,

Bebeklik döneminde geçirilen ateşli hastalıklar,

Yanlış ve hatalı ilaç kullanılması dişlerin çürüme nedenlerindendir.



Doğru diş fırçalama uygulaması

Uygulama Basamakları

Uygulamanın Amacı

 Diş fırçasının üzerine nohut
büyüklüğünde macun konur.

 Fazla miktarda konan macun çok
köpüreceğinden
bulantı
hissi
oluşturmasını önlemek
 Diş fırçası 45 derecelik açı yapacak  Diş fırçasının rahat kullanılmasını
biçimde tutulur ve diş eti hizasından
sağlamak
başlanarak ağız boşluğuna doğru  Diş eti çekilmesini önlemek
fırçalamaya başlanır.

 Dış yüzeylerden başlayan fırçalama sert  Fırçanın diş etlerine masaj yapmasını
darbeler hâlinde değil yumuşak ve
sağlayarak diş etlerine daha çok kan
daireler çizecek biçimde, ön dişlerden
gelmesini,
böylelikle
dişlerin
arka dişlere doğru yapılmalıdır.
beslenmesini,
canlı
tutulmasını
sağlamak

 Daha sonra dişlerin iç yüzeyleri aynı  Dişlerin iç yüzeylerinde kalan yemek
şekilde fırçalanır. Bu işlemde fırça eğik
artıklarını temizlemek
tutularak, diş etinden ağız boşluğuna
doğru hareket ettirilir.
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 Daha sonra dişlerin çiğneme yüzeyleri  Dişlerin
çiğneme
yüzeylerinin
fırça düz olarak ileri geri hareket
temizlenmesini sağlamak
ettirilerek fırçalanır.

 Bakteri plağı ve yiyecek artıklarının  Bakteri plağı ve yiyecek artıklarının diş
yoğun olduğu dişlerin arka yüzleri, arka
ve dilden temizlenmesini sağlamak
dişler ve dil de temizlenmelidir.
 Diş çürükleri ve diş taşı oluşumunu
engellemek

 Fırçalama işlemi bittikten sonra ağız, 1-2  Diş macununun ağızdan tamamen
kez çalkalanır. Fırçalama süresi ortalama
atılmasını engellemek ve içeriğindeki
3-4 dakikadır.
florun daha fazla etki göstermesini
sağlamak


Dikkat edilecek noktalar















Dişler günde üç defa ve ortalama 3-4 dakika doğru olarak fırçalanmalıdır. Bunun
yanı sıra herhangi bir şey yedikten sonra ağız mutlaka su ile çalkalanmalıdır.
Fırçanın diş etlerine yaptığı masaj, diş etlerine daha çok kan gelmesini böylelikle
dişlerin beslenmesini, canlı tutulmasını sağlar. Fırçalar, orta sertlikte ve diş
aralarına girebilecek biçimde olmalıdır.
Yemek yerken çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ve içecekler birbiri ardına ağza
alınmamalıdır. Hızlı sıcaklık değişiklikleri diş üzerine zarar verir. Canlılığını
kaybeden diş özü, dişi besleyemez. Ayrıca mine tabakası ısı değişmesi karşısında
çatlayarak mikroorganizmaların dentin içine girmesine neden olabilir.
Asitli içecek ve yiyeceklerden kaçınılmalıdır.
Dişlerde birikmiş olan taşlar, belirli aralıklarla diş hekimi tarafından
temizlenmelidir. Tükürük içindeki kalsiyum tuzları nedeniyle oluşan taşlar, diş eti
arasına birikerek diş etlerinin çekilmesine neden olur.
Dişte bir çürük tespit edildiğinde, hemen tedavi ettirilmelidir.
Genel ağız temizliğine dikkat edilmelidir. Ağız içine ne kadar temiz bakılırsa diş
etlerinin ve dişlerin, sağlıklı kalma olanağı o kadar fazladır.
Yeterince taze sebze ve meyve yiyerek vitamin ve kalsiyum tuzları alınmalıdır. Bu
maddelerin yetersiz alınması, çürüklerin oluşmasını kolaylaştırır.
Şekerli yiyecekler, diş çürümesinin başlıca nedenlerinden biridir. Bu nedenle tatlı
yiyecek tüketimi en aza indirilmelidir.
Fındık gibi sert kabuklu yiyeceklerin diş ile kırılmaması gerekir. Bu maddeler diş
minesini zedeleyebilir.
Dişler, kürdan da dâhil hiçbir şeyle karıştırılmamalıdır. Diş ipi kullanımı, dişler
arasında kalan artıkların çıkarılmasına en iyi yardımcıdır.
Diş fırçası, yılda en az iki kez değiştirilmelidir (Diş fırçasının kıl demetleri
açıldığında veya kılları döküldüğünde, diş fırçası hemen değiştirilmelidir.).
Diş çürüğünün oluşumu aylar sürebilir. Çürük dişlerin ağrıması beklenilmeden diş
hekimine gidilmelidir. Yılda iki kez diş hekimine kontrole gitmek sağlıklı bir
davranıştır.
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Diş sağlığı programlarının esas hedefi, diş hastalıklarının ve diş kayıplarının eğitim
yoluyla önlenmesi olmalıdır.
Dişler doktor önerisi olmadan rastgele çekilmemelidir.

Diş temizlik araçları


Ara yüz fırçası; diş fırçasının ulaşamadığı alanlarda dişler arasındaki ve diş etinin
altındaki artıkları temizlemek için kullanılır.

Resim 2.8: Ara yüz fırçaları




Diş ipi; diş aralarını temizlemede sık kullanılan araçtır. Yanlış kullanımı diş etine
zarar verir. Kullanmadan önce diş hekiminden doğru kullanımı öğrenilmelidir.

Diş ipi uygulaması

Uygulama Basamakları

Uygulamanın Amacı

 30- 40 cm kadar diş ipi alınır. Diş ipi,  Diş ipinin kolay kullanımını sağlamak
her iki elin işaret parmağına dolanarak
ve başparmağın yardımıyla kullanılır.
 Diş ipinin bir bölümü bir elin orta  Diş ipinin diş aralarına yerleşmesini
parmağına, diğer ucu da diğer elin orta
kolaylaştırmak
parmağına dolanır. İpin bir bölümü
(yaklaşık 3-4 cm) ortada kalmalıdır.

 Ortada kalan ip bölümü işaret parmağı  Diş aralarında kalan yemek artıklarının
ile geriye doğru itilir. Diş ipi dişlerin
çıkarılmasını kolaylaştırmak
arasından
yavaş
hareketlerle
ve
kontrollü olarak geçirilir.
 Diş etini yaralayacak ani ve sert
hareketlerden kaçınılmalıdır. Dişin
üzerinde ipi C harfi çizecek şekilde
ileri-geri, yukarı-aşağı hareket ettirerek
dişlerin ara yüzü temizlenir.
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 İlk kullanımda kolay kullanım amacıyla  Diş ipi kullanımını kolaylaştırmak
mumlu diş ipleri tercih edilmelidir.
 Ağız içi enfeksiyonları engellemek
 Florlu diş ipleri de kullanılır.

Tablo 2.2: Doğru diş ipi kullanma tekniği

2.6. Saç Bakımı
Saç, baş derisinde bulunan kıl köklerinden uzayarak büyür. Saç, dermis tabakasında bulunan
folüküller yardımı ile beslenir. Saç temizliği, bireyin dış görünümü ve sağlığını etkiler. Bazı
enfeksiyon etkenleri ve parazitler, kirli saçlara ve o bölgedeki deriye daha kolay yerleşir.


Saç bakımında dikkat edilecek noktalar

Saçın her gün yıkanması olası değilse en az haftada iki kez yıkanması gerekir.

Saç sıcak su yağlanma ve kepeklenmeyi artıracağından ılık su ile yıkanmalıdır.

Saç eğer yağlı ise daha sık aralıklarla yıkanması gerekir.

Saç kremi kullanılacaksa krem saçların uç kısımlarına sürülmelidir.

Saçların sağlıklı görünümü beslenme ile ilgilidir. Saçlar kökleri ile beslenir.
Taramak, fırçalamak, parmak uçları ile masaj yapmak kan dolaşımını hızlandırır ve
saçları beslemiş olur.

Resim 2.9: Sağlıklı saçların taranması











Kişisel olarak kullandığımız fırça ve taraklar sık aralıklarla sabunlu su ile
yıkanmalı ve durulanmalıdır.
Saç kurulanırken yumuşak havlu kullanılmalıdır (Sert havlu saçların kırılmasına
neden olur.).
Saça jöle sürülmüşse en geç bir gün içinde yıkanmalıdır. Aksi hâlde saç dipleri
havasız kalır ve dökülür.
Saçların çok sıkı toka ile toplanması saç kırılmasına sebep olur.
Kepeklenme, kirli ve yağlı ölü saç hücreleridir. İyi saç bakımı ile önlenemezse
hekime danışmak gerekir.
Saç dökülmesi; yaş, hormon, genetik faktörler ve cinsiyet ile ilgilidir.
Saç temizliğine ve bakımına dikkat etmeyen kişilerde bit oluşabilir. Tedavi edici
şampuan ve losyonlar kullanılarak tedavi edilmelidir (Bitlenme; bitin insan
vücudunun saçlı ve saçsız derisine yerleşmesine denir. Çevredeki kişilere de bit
bulaşabilir.).
Saçın boyanması ya da saça kimyasal maddelerin uygulanması, saçın ve saçlı
derinin sağlığını bozabileceği için bu tip uygulamalardan kaçınılmalıdır.
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Saçın temizliği ve düzeni, insanlar arasındaki ilişkilerde ve kendini iyi hissetmede olumlu dış
görünüş açısından da önemlidir.

2.7. Ayak Sağlığı ve Ayak Bakımı
Ayak bakımı, kişisel hijyenin en önemli parçalarından biridir. Bütün gün ayaklarımızın üzerinde
durduğumuz düşünülürse ayak sağlığının da genel anlamda ne kadar önemli olduğu tartışılmaz. Ayak sağlığı için
hem temizlik kurallarının uygulanması hem de uygun bir ayakkabı seçimi önem taşır.



Ayak bakımında dikkat edilecek noktalar



Ayakların her gün yıkanması, yıkandıktan sonra özellikle parmak aralarının iyice
kurulanması gerekir. Aksi hâlde nemli ortam mantar enfeksiyonlarının gelişmesine
neden olur.
Ayak tırnakları düzenli aralıklarla kesilmelidir ancak tırnak batmasını önlemek için
ayak tırnaklarının düz kesilmesi önerilir.

Resim 2.10: Ayak bakımı









Ayakta mantar var ise ayak kokusuna neden olabilir, tedavisi yaptırılmalıdır.
Uygun ve rahat bir ayakkabı ayak sağlığı için önemlidir (Ayağa tam uyan bir
ayakkabı parmakları sıkmamalı ve ayak kemerini desteklemelidir.).
Seçilen ayakkabının topuğu geniş olmalı ve çok yüksek olmamalıdır.
Eğer ayakkabı uygun değilse ayak tabanında kalınlaşmalar, nasır, başparmakta
eğrilik ve tırnak hipertrofisi (büyüme-kabalaşma) oluşabilir.
Ayaklar kokuyorsa yıkandıktan sonra yağlı kremler kullanılmalıdır.
Ayak ağrıları için yıkadıktan sonra ayak tabanına yuvarlak daireler şeklinde masaj
yapılmalıdır.
Düztaban olanlar ağrıya neden olacağından ayakta fazla kalmamalıdır.

2.8. Banyo ve Önemi
Banyo, deri yüzeyinde biriken mikroorganizma, kir, ter ve diğer bileşiklerin uzaklaştırılması ve
yüzeysel kirlerin atılması için su ve sabun kullanılarak yapılan işlemdir.
Banyo yaparak bedensel ve ruhsal rahatlama sağlanır. Deri temizliğinde kullanılacak sabunun
pH’ının 5,5 olması, yıkanma suyu sıcaklığının 35 °C – 38 °C olması önerilmektedir. Yemekten 2-3
saat sonra banyo yapmak daha uygundur. Banyo, temizliğin yanı sıra çeşitli amaçlar için de uygulanır.

Resim 2.11: Deri temizliğinde banyonun önemi
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Banyonun yapılış amaçları

Deriden ter, sebum, ölü hücreleri ve bazı mikroorganizmaları uzaklaştırarak
temizliği sağlar.

Kan dolaşımını uyarır.

Bireye iyilik ve canlılık duygusu verir.

Vücut kokularını azaltır.

Kas tonusunu artırır ve eklem hareketlerini sağlar.

Bireyi rahatlatır ve güven duygusunun artmasına neden olur.

Resim 2.12: Banyo ve rahatlık

Banyo sırasında yıkanmayı kolaylaştıracak araç gereçlerden yararlanılabilir. Lif ve kese
mekanik etkinliği artırarak sabunun vücuda daha etkin olarak uygulanmasını sağlar. Sırt bölgesinin
sabunlanmasında uzun saplı banyo fırçalarından yararlanılabilir. Kese geleneksel yıkanma
araçlarındandır. Derideki döküntü kabuklarını uzaklaştırır ancak tahrişe neden olacak şiddette
kullanılmamalıdır.
Evde banyo yaparken hijyen kurallarına uyulmalı, kullanılan sabun, lif ve keseler kişisel
olmalıdır. Duş tarzında ya da su dökerek yıkanmak, küveti doldurarak yıkanmaktan daha sağlıklıdır.
Banyodan sonra kişi kendisine ait vücut ve ayak havlusu ile kurulanmalıdır. Daha sonra temiz,
ütülenmiş iç çamaşırlarını giymeli ve iç çamaşırını en geç iki günde bir değiştirmelidir.

2.9. Kıyafetin Önemi ve Bakımı
Sağlık koşullarına, iklime ve ortama göre giyinmeye “uygun giyinme” denir. Sağlığa uygun
giysiler; vücudu dış ortamın etkilerinden koruyan, teri emebilen, alerji ve kokuya neden olmayan,
doğal maddelerden yapılan giysilerdir. Kişilerin kıyafetlerinin temiz ve görünümünün iyi olması,
kişinin kendisine duyduğu öz güveni artırır.


Sağlığa uygun giysiler


Sağlığı koruyabilmek için yaşanılan bölgenin iklim koşullarına göre giyinmek
gerekir. Kış aylarında rahat, kalın, pamuklu ve yünlü kumaşların kullanımı
uygundur.

Resim 2.13: Kışlık giysiler
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Sıcak yerlerde ya da sıcak mevsimlerde ise ince, açık renkli, hafif, daha az terleten
ve bol giysiler tercih edilmelidir. Pamuklu, keten ve ipek kumaşlar yaz ayları ve
sıcak mevsimler için uygundur.

Resim 2.14: Yazlık giysiler










Giyeceklerin alerjik reaksiyona neden olmayan teri emebilecek malzemeden
yapılmış olması tercih edilmelidir. Özellikle iç çamaşırlarının pamuklu
kumaşlardan yapılmış olması ve mümkünse her gün değiştirilmesi gerekmektedir.
Giysiler, harekete olanak vermelidir. Dar giyecekler aşırı terlemeye yol açarken
terin emilimini de önler.
Giyecek katları arasında hava dolaşımının engellenmesi, bakteri ve mantarların
üremesini kolaylaştırır. Su geçirmeyen, nemi, teri emmeyen giyeceklerin sürekli
kullanılması da benzer bir etkiye yol açar.
İç çamaşırlar, yatak kıyafetleri, yatak çarşafları, yastık kılıfları yüksek ısıda (70 °C
ve üzerinde) yıkanmalı ya da kaynatılmalıdır.
İç çamaşırlarının özellikle vücuda temas eden yüzeyleri kızgın ütü ile
ütülenmelidir. Böylece hastalık yapan mikroorganizmaları yok ederek
dezenfeksiyon sağlanmış olur.
Yatak takımları ile gecelik, pijama gibi giysiler en az haftada bir kez değiştirilmeli
ve yıkanmalıdır.
Ayakların korunması için de mevsimine uygun, çorap ve ayakkabılar seçilmelidir.

Giyeceklerde aranan temel özellikler

Soğuk ortamlarda vücut sıcaklığının kaybını engellemeli,

Sıcakta ısı kaybını kolaylaştırmalı ve güneş ışınlarından korumalı,

Derinin solunumuna ve terin buharlaşmasına engel olmamalı,

Vücudu, dolaşım ve solunumu engelleyecek kadar sıkmamalı, büyümeye engel
olacak şekilde dar olmamalı,

Yapıldığı ham maddesi işlenirken kullanılan kimyasallar, boyalar deriyi tahriş
etmemeli, alerji ve zehirlenmelere neden olmamalı,

Dış ortamda yağmur, kar, toz ve kirden koruyabilmeli,

Doğal maddelerden yapılmış olmalı,

Ucuz, dayanıklı ve temiz olmalı,

Kolay temizlenebilmeli, temizleme işlemine dayanıklı olmalı, gerektiğinde
dezenfekte edilebilir olmalı ve bu işlemler sırasında bozulmamalıdır.

2.10. Menstruasyon ve Bu Döneme Özgü Bakım
Üreme çağındaki kadınlarda her ay oluşan periyodik kanamalara menstrual siklus denir.
Uterus, kendini her ay hormonların etkisi ile hamilelik için hazırlar. Uterusun duvarları kalınlaşır ve
kan damarları artar. Overler (yumurtalıklar) tarafından her ay bir tane yumurta olgunlaştırılır ve
hamilelik gerçekleşmezse bu yumurta özelliklerini kaybeder ve uterusun endometrium tabakası ile
birlikte dökülür. Bu dökülme yaklaşık 28 günde bir ve 30- 80 ml kan kaybı ile birlikte vajina yoluyla
olur. Bu olaya menstruasyon / âdet kanaması / regl denir. Kanama süresi ise 3-7 gün arasında değişir.
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Âdet kanamaları kız çocuğunun ergenliğe ulaşması ile başlar. İlk âdete "menarş" denmektedir.
Âdet dönemi yumurtlama fonksiyonuna paralel bir şekilde, üreme çağı boyunca gebelik ve emzirme
dönemleri dışında her ay düzenli olur ve menopozla birlikte sona erer.
Çocukluktan ergenliğe geçişin son aşaması olan ilk “âdet”in kaç yaşında görüleceğini önceden
bilmek mümkün değildir. Bu, ırklara ve çevresel faktörlere göre değişiklik gösterebilir. İlk âdet
ülkemizde genelde 11-14 yaşları arasında olmaktadır. 16 yaşına kadar âdet görülmemişse ve sekonder
seks karakterleri adı verilen memelerde büyüme, kasık ve koltuk altında kıllanma gibi belirtiler de
yoksa bir jinekolog ile temasa geçmek gerekir. İlk âdetten sonraki dönemde siklusların düzensiz
olması normaldir. Bazen ayda 2 defa bazen de 3-4 ayda bir kanama görülebilir. Âdetlerin ve
yumurtlamanın düzene girmesi 2 yıl kadar sürebilir.
 Normal âdet periyodu

Foliküler faz

Ovulasyon (yumurtlama)

Luteal faz

Şekil 2.4: Menstural döngü

Foliküler faz âdet kanamasının ilk günü ile başlar. Hipofizden salınan FSH (folikül stimulan
hormon) etkisi ile overlerden folikül (yumurta hücresi) gelişmeye başlar. Bu dönem boyunca
salgılanan östrojen hormonu ile uterusun endometrium tabakası kalınlaşır. Daha sonra salgılanan
östrojen hormonunun belirli bir düzeyi bulması ile ovulasyon gerçekleşir ve bu dönem sona erer.
Foliküler fazın sonunda kandaki östrojen hormonu belirli bir düzeyin üzerine ulaşır. Bu
aşamada beyindeki hipofiz bezinden salgılanan LH hormonu (Luteinizan Hormon) yükselerek
gelişmiş olan yumurtanın çatlayıp atılmasına (ovulasyon) neden olur. Atılan yumurta, tubalar
tarafından tutularak uterus içine gönderilir.
Eğer döllenme (fertilizasyon) gerçekleşmezse yani gebelik oluşmazsa ovulasyon sonrasında
luteal faz başlar ve bu dönem âdet kanamasına kadar sürer. Bu dönemde kalınlaşmış olan uterusun
endometrium tabakası kanama ile dışarı atılır yani âdet kanaması başlar.
Foliküler faz, kadından kadına âdet döneminin uzunluğuna bağlı olarak değişmekle birlikte,
luteal faz genellikle sabit olup yaklaşık 14 gündür. Bu nedenle kadınların ovulasyon tarihi, âdet
periyodunun süresinden 14 gün çıkartılarak kabaca hesaplanabilir.


Menstruasyonda görülen yakınmalar

Karında kramplar

Karında gaz birikmesi

Göğüslerde hassasiyet ve şişkinlik

Baş ağrısı

15




Kendini kötü hissetme ve ani duygusal değişiklikler
Depresyon

Resim 2.15: Menstrüasyon sırasında karında ağrı ve kramplar



Doktora başvurulması gereken durumlar

Menstruasyon periyodunda bilinen bir neden olmaksızın ani bir değişiklik olması,

3-5 gün süren ancak oldukça sancılı veya pıhtılı âdetlerin olması,

8-10 günden fazla süren ağır kanamalar,

Normal âdet harici ara kanamalarının olması,

Menstruasyon başlangıcından sonraki dönemde iki günden fazla süren şiddetli
karın ağrısı olması,

Gebelik şüphesi durumunda doktora başvurulması önerilir.



Âdet döneminde dikkat edilmesi gereken noktalar

Menstruasyon döneminde kanamanın yayılmaması için emici özelliği olan pedler
kullanmak gerekir. Günde en az 3-4 ped değiştirmeli ve kişi ped değiştirme
sıklığını, kendi durumuna göre ayarlamalıdır. Menstruasyon sırasında iç
çamaşırları da sık sık değiştirilmeli, perianal bölge temizliği sağlanmalıdır.

Pedlerin, kullanım öncesi el temizliği de önemlidir. Ellerin önceden sabunlu su ile
yıkanmış olması ve pedin dış üreme organlarına temas edecek yüzüne
dokunulmamasına gayret edilmelidir.

Âdetin başlaması sırasında hafif bir karın, kasık ağrısı ve kramplar olabilir. Böyle
durumlarda doktorun verdiği ağrı kesiciler alınabilir.

Kullanılmış pedlerin tuvalet kâğıdına, naylon bir torbaya ya da bir gazeteye
sardıktan sonra çöp kutusuna atılması gerekir. Başkalarını düşünerek pedleri çöp
kutusuna açık olarak atmamaya özen göstermek gerekir. Pedler asla tuvalete
atılmamalıdır.

Menstruasyon döneminde eğer bez kullanılıyorsa bezler de aynı sıklıkta
değiştirilmeli ve bezler yıkanıp kaynatılmalı ya da sodyum hipoklorid (çamaşır
suyu) ile dezenfekte edilmeli ve sıcak ütü ile ütülenmelidir.

Bu dönemde pamuk doğrudan kullanılmamalıdır. Pamuk, yalnızca üzerine gazlı
bez sarılarak ped hâline getirildikten sonra kullanılmalıdır.

Âdet döneminde iç salgı bezleri ve hormonlarda meydana gelen değişiklikler,
terlemenin fazlalaşmasına neden olur. Bu dönemde her gün ılık duş hem ağrıları
giderir hem de kötü kokuların oluşmasını engeller.

Âdet döneminde tampon kullanımı da vardır ancak evlenmemiş genç kızlar (kızlık
zarına zarar vereceği için) kullanmamalıdır. Tampon vajina içine yerleştirilen ve
vajinadan dışarıya doğru sarkan bir ipi olan, âdet kanını emecek şekilde özel olarak
hazırlanmış bir malzemedir.

Tampon her 4 saatte bir değiştirilmeli vajinada 6 saatten fazla kalmamasına özen
gösterilmelidir. Yüksek ateş, kas ağrısı, baygınlık, baş dönmesi ciltte kızarıklık
görülürse doktora müracaat edilmesi gerekir. Tamponun uzun süre kalması sepsise
neden olabilir.

Menstruasyon döneminde hijyen ve bakım çok önemlidir. Kişi bakımını tam
yapmazsa enfeksiyon riski oluşabilir.
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2.11. Üniformanın Temizliği ve Önemi
İnsanların her ortamda kıyafetlerinin düzgün olması önemlidir. Hemşirelerin fiziksel
görünümleri, üniformasının temizliği ve uygunluğu, kişisel hijyenleri hem kendi sağlıkları açısından
hem de hastalar açısından önemlidir.
Sağlık meslek liselerinde işletmelerde beceri eğitimi gören hemşirelik kız öğrencilerinin
kıyafeti; erkek yaka, önden düğmeli, sağ göğüs üzerinde cebi bulunan beyaz gömlek ile vücut hatlarını
belli etmeyecek şekilde bol ayak topuklarına kadar uzun beyaz pantolon ve beyaz alçak topuklu
ayakkabıdır.
Erkek öğrencilerin kıyafeti; erkek yaka, önden düğmeli, sol göğüs üzerinde cebi bulunan beyaz
gömlek ile bel arkası lastikli, ön fermuarlı, bol, arkada ve üst yanlarda cebi bulunan beyaz pantolon ve
beyaz ayakkabıdır.
“Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği” C bendinde, hemşirelerin kıyafetleri şu
şekilde belirtilmiştir:
“C - Kıyafet - Madde 189: Başhemşire ve muavinleri; (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı
Resmî Gazete madde 30) kıyafetleri lacivert renkli, alpaka ya da terilen kumaştan, tunik ve astarlı
pantolon veya etek tarzındadır. Ayakkabıları; anatomik, terletmeyen ayakkabı veya terlik olmalıdır.”
Hemşire; (05-05-2005 tarihli ve 25806 sayılı Resmî Gazete madde 30) formaları alpaka ya da
terilen kumaştan, tunik ve astarlı pantolon veya etek tarzında, başhemşirenin belirlediği renktedir.
Çalışılan alanın özelliğine göre anatomik, terletmeyen, ayakkabı veya terlik giyilir. Hizmet verilen
yerlerin özelliğine göre farklı renklerde forma giyilebilir.

3. HEMŞİRENİN ÇALIŞMA ORTAMINDA
ALACAĞI BİREYSEL ÖNLEMLER
 Hemşirelerin çalışma ortamlarında sağlıklarını olumsuz etkileyen faktörler

Enfeksiyonlar,

Bulaşıcı hastalıklar,

Stres,

Aşırı ve uzun çalışmaya ilişkin sorunlar,

Yorgunluk,

Anestezik gazlar,

Kemoterapi,

Radyasyon,

Güvenlik,

İş kazaları,

Havasızlık ve gürültü gibi ortama ilişkin sorunlardır.


Hemşirelerin çalışma ortamlarında karşılaştıkları risklere karşı alınması gereken
bireysel önlemler

Eldiven, maske, gerektiğinde gömlek kullanmak,

Enfeksiyonlardan korunmaya yönelik gerekli tedbirleri almak,

Kişisel hijyen kurallarına uymak,

Aşı yaptırmak,

Dezenfeksiyona önem vermek,

Radyasyon ve kemoterapik ilaçlardan korunmaya çalışmak,

Sorunları yetkililere zamanında iletmektir.
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4. VÜCUT MEKANİĞİ VE DOĞRU
KULLANILMASI
Vücut mekaniğinin doğru kullanılması için doğru hareket etmenin nasıl sağlanacağı, kasların
çeşitli işlerde nasıl kullanılacağı, düzgün bir duruşa nasıl sahip olunacağı bilinmelidir.
Fiziksel uygunluk, hareketlerin doğru olarak yapılmasını ve fiziksel dayanıklılıkla ilgili olarak
vücudun mevcut kondisyon durumunu ifade eder. Bu tanıma göre fiziksel uygunluğu en yüksek olan
kişi yorulmaksızın en uzun süre hareket edebilen kişidir. Fiziksel uygunluk, aktiviteleri başarılı bir
şekilde yapma yeteneği olarak da tanımlanabilir.
Doğru hareket, sağlıklı kişide uygun vücut mekaniği ve düzenli egzersizlerle, hasta ve
hareketsiz kişilerde ise doğru yatış ve pozisyon ayarlama ile en iyi şekilde sürdürülebilir. Yanlış
hareket ya da hareketsizlik, vücut sistemlerinde fonksiyon kaybına neden olarak iyileşmeyi
geciktirdiği gibi kalıcı sakatlıklara da neden olabilir.
İnsan vücudu, kaslar, eklemler ve kemiklerin şekillendirdiği bir oluşumdur. Bu oluşuma,
vücuttaki birçok sistemle iş birliği hâlinde çalışmasını öğreten bilime, “vücut mekaniği bilimi” denir.
Kısaca vücut mekaniği; vücudun, değişik sistemlerle (iskelet, kas, eklem, sinir ve damar sistemleri) iş
birliği hâlinde çalışmasıdır.
Tüm sağlık çalışanları, vücut mekaniği konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır
çünkü hasta veya yaralılara uygulanacak müdahale esnasında, gerekli araç gerecin taşınmasının yanı
sıra, hastanın kaldırılması ya da çevrilmesi gerekebilir. Bu işlemler sırasında yanlış tekniklerin
kullanılması nedeniyle kas ve iskelet sistemine zarar verme ihtimali vardır. Bu nedenle sağlık çalışanı
doğru taşıma ve kaldırma metotlarını bilmeli ve uygulamalıdır.


Vücut mekaniğinin temel ilkeleri

Vücut mekaniği ilkeleri; eklemlerin ve kasların doğru kullanılması ile harekete etki eden fizik
kurallarının kullanılması olarak üç temel ilkeden oluşmaktadır.


Eklemlerin doğru kullanılması

Kaslarla korunan kemikler birbirinden eklemlerle ayrılır. Eklemlerin birbiriyle ilişkisi
ligamentlerle (Vücudun muhtelif eklemlerinde, organlarında bulunan bağlar.) sağlanır. Eklemlerdeki
hareket; eklemin şekline, ligamentlerin gevşek veya sıkı oluşuna ve koruyucu kasların
koordinasyonuna bağlıdır.


Kasların doğru kullanılması

Hareket için güçlü kaslara sahip olmak yeterli değildir. Bunların etkin bir şekilde kullanılması
da gerekir. Egzersiz sırasında birkaç kas yerine, daha fazla kasın kullanılmasına dikkat edilmelidir.


Harekete etki eden fizik kuralların kullanılması

Bir cismin hareketinde dengenin sağlanabilmesi için;
o
Cismin taban yüzeyinin geniş olması ya da taban düzleminin genişletilmesi,
o
Ağırlık çizgisinin taban yüzeyine yakın olması,
o
Cismin ağırlık merkezinin taban yüzeyine yakın olması,
o
Hareketin yer çekimine uygun olması gerekir.
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Bir cismin ağırlık merkezi, cismin kütlesinin merkezidir. Bu merkez cismin tabanına
yaklaştıkça denge artar. İnsanda ağırlık merkezi, ayaktayken pelvisin (leğen kemiği)
merkezinde lomber omuru hizasındadır.
Ağırlık çizgisi, (çekül doğrultusu) ağırlık merkezinden taban yüzeyine dikey doğrultuda geçen
çizgidir. İnsanda ağırlık çizgisi (yukarıdan aşağıya doğru) mastoid kemiği (kulağın hemen arkasında
bulunan kemik), servikal ve lomber omurlar, patellaların (diz kapağı kemiği) ortasından ayak
bileklerinin önüne doğru inen çizgidir. Ağırlık çizgisi, ağırlık merkezinden geçmeli ve taban yüzeyi
içinde olmalıdır. Ağırlık çizgisi taban yüzeyinin dışına düşerse daha çok enerji harcanmasına neden
olur. Taban yüzeyi, cismin temas ederek dengede durduğu yüzeydir. Taban yüzeyi genişledikçe denge
artar.

Şekil 2.5: Harekete etki eden fizik kuralları

Şekil 2.6: İnsanların ve cisimlerin denge durumu

Bir hareket, daima yer çekimi kuvvetinden etkilenir. Yer çekimine uygun olarak hareket etme,
doğru hareket etme yöntemidir. Örneğin, yerdeki kalın bir ağaç gövdesini kaldırarak taşımak yerine,
yuvarlayarak itmek daha az kuvvet gerektirir.
Bir cismin kaldırılmasında vücut mekaniğini doğru kullanmak için kaldırılacak cismin ağırlık
merkezinin, kaldıran kişinin ağırlık merkezine yakın olması gerekir. Böylece iki ağırlık merkezi
arasındaki uzaklık kısalır ve cisim daha rahat kaldırılır. Vücut yüzeyinin küçültülerek ağırlığın geniş
kaslara verilmesi, taban yüzeyinin genişletilmesi, cismin kaldırılmasını kolaylaştırır.
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Vücut mekaniğinin doğru kullanılması

Vücut mekaniğinin doğru kullanılması için normal postürün (duruş şekli) bilinmesi gerekir.
Normal postür, kas iskelet dengesinin ve hareketliliğinin en uygun şekilde sağlanması ve hareket
sisteminin sağlığının sürdürülmesi için gereklidir. Doğru postür sağlanırsa eklemler, kaslar ve
tendonlar (Kasların kemiklere tutunabilmesini gerçekleştiren kas kirişidir.) gereksiz gerilim altında
kalmaz; böylece vücut dengesini korur, kas-iskelet ve sinir sisteminin yaralanma riski azalır.


Ayakta duruş pozisyonu (erekt pozisyon- anatomik duruş)

Vücut mekaniğine uygun ayakta duruş pozisyonu; solunum ve dolaşım sistemi fonksiyonlarının
yüksek seviyede sürdürülmesini sağlar ve kas tonusunu (uyarıya cevap olarak kasların kasılma
yeteneği) korur.
Ayakta duruş pozisyonunu; baş, boyun omurlarında hafif bir eğim meydana getirecek şekilde
diktir ve çene biraz öndedir. Omuzlar dik, aynı hizada ve omurgaya maksimum uzunluğunu verecek
şekilde geriye çekilmiş olmalıdır. Göğüs dik ve önde, kalça kasları kasılmış durumdadır. Arkadan
bakıldığında, kalçalar birbirine paralel, omurga düzgündür. Karın kasları da kısmen gergindir. Kollar
vücuda yakın, el ayası içe dönük ve parmaklar hafif bükülü, kavrama pozisyonundadır. Diz kapakları,
yüzle aynı yönde ve dizler hafif gergin olmalıdır. Ayaklar karşıya bakmalı ve bacaklarla ayaklar
arasında 90 derecelik açı olmalıdır. Ayak tabanı yere tam olarak basmalı ve görüş yere paralel
olmalıdır.

Şekil 2.7: Vücut mekaniğine uygun duruş

Şekil 2.8: Yanlış duruş
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Oturma pozisyonu

Sandalye yüksekliği, bireyin bacak uzunluğuna uygun olmalıdır. Baş dik, çene ileride, omurga
dik ve sandalyenin arkalığına tümüyle temas etmelidir. Vücut ağırlığı, kalçalara eşit olarak
dağılmalıdır. Üst bacaklar birbirine paralel ve yatay olmalıdır. Ayak tabanları yerle temas etmeli,
dizler, sandalyenin oturma bölümünden 2–4 cm ayrı olmalıdır; böylece popliteal arter (diz arkasında
yer alan arter) ve sinir üzerinde basınç oluşmaz.

Şekil 2.9: Vücut mekaniğine uygun oturma pozisyonu



Yürüme pozisyonu

Yürüme sırasında omurga, normal ayakta duruş pozisyonunda olduğu gibidir. Baş ve göğüs dik,
kollar iki yana rahat bir biçimde sarkmıştır. Ayak parmak uçları çene ile aynı yönü gösterir. Ağırlık,
ayakların dış kenarındadır. Yürüme sırasında vücut sağa sola sallanmamalı ve dik pozisyonda
olmalıdır.


Yatış pozisyonu

Sırt üstü ya da yüzüstü pozisyonda yatarken omurga düz olmalıdır. Yatış pozisyonu için
kullanılan yatak, çok yumuşak ya da çok sert olmamalıdır. Rahat ve vücudu destekleyici nitelikte
olmalıdır. Kullanılan yastık, baş-boyun aralığına uygun olmalıdır. Yan yatış pozisyonunda, gerekli
vücut bölümleri desteklenebilir.


Ağırlık kaldırma ilkeleri

Dengeyi sağlamak için ağır cismin, vücuda yakın tutularak taşınması gerekir.

Yerden bir cismin alınması için vücut belden eğilmemelidir. Gövde dik tutulup
dizler bükülerek kalça taban yüzeyine yakınlaştırılmalıdır. Böylece, yük büyük ve
kuvvetli kas gruplarına dağılır, sırta daha az yük biner, sırt incinmez, yük daha
kolay taşınır.

Şekil 2.10: Doğru ve yanlış eğilme




Bir cismi kaldırarak taşımak yerine, iterek ya da kaydırarak taşımak daha az güç
harcatır, iterken dizden destek alınmalıdır.
Sürtünme direnci azaltılmalıdır. Cisim ile yüzey arasındaki sürtünmenin az olması,
cismi hareket ettirmek için daha az güç harcanmasını sağlar. Bu durumda itme
yerine çekme hareketi tercih edilmelidir.
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Hareket, yer çekimine uygun olmalıdır. Ağır bir cismi kaldırmak yerine
yuvarlamak, döndürmek daha az enerji harcatır.
Bir cismi düz zeminde hareket ettirmek, yukarı kaldırmaktan daha kolaydır.
Yükün azaltılması için çok sayıda kas grubu birlikte çalıştırılmalıdır.
Hastayı veya bir cismi hareket ettirirken omurga döndürülmemelidir. Dönülmesi
gerekiyorsa ayaklar kullanılarak tüm vücut döndürülmelidir.
Yüz ve gövde hareket yönünde olmalıdır, böylece omurganın kendi ekseni
etrafında dönmesi engellenir.
Uygun olmayan yükseklikte bulunan bir cismin hareket ettirilmesi için daha fazla
güce ihtiyaç vardır. Kaldırılacak olan cisme veya hastaya mümkün olduğunca
yakın durulmalı, zorunluluk olmadıkça kollar uzatılarak kaldırılmaya
çalışılmamalıdır.
Ayaklar, omuz genişliğinde açılmalı ve yere tam basılmalıdır.
Baş dik tutulmalı, yumuşak ve dengeli iş yapılmalıdır. Ani hareketler kaslara aşırı
yük bindireceğinden yaralanmalara neden olabilir.
Ağırlık kaldırırken bacaklar ve güçlü uyluk kasları kullanılmalı; daha zayıf olan bel
kasları kullanılmamalıdır.
Hastanın nasıl kaldırılacağı ve taşınacağı önceden planlanmalıdır.
Sedye, belden yukarı kaldırılmaya çalışılmamalıdır. Sadece çok gerektiğinde hafif
yükler, omuz hizasına kadar kaldırılabilir.
Tabanı kaymayan, terletmeyen, sıkmayan, yüksek topuğu olmayan; rahat bir
ayakkabı giyilmelidir.
Kaldırma esnasında sırt (omurga) düz tutulmalıdır. Kalça kasları kasılmalı ve karın
kasları içe çekilmelidir.
Ayağa kalkarken bir ayak hafifçe öne çıkarılmalıdır.
İki ya da daha fazla kişi ile bir şeyi kaldırırken iş birliğini sağlamak için daima
komut verilip aynı anda kaldırma sağlanmalıdır.
Sınırların farkında olunmalı ve kahramanlık yapılmamalıdır. Çok ağır ve uzun
mesafe taşınması gerektiğinde mutlaka yardım alınmalıdır.
Hareket esnasında yeterli oksijen alınmalıdır.
Hareket sonunda yeterli dinlenme sağlanmalıdır.
Ani hareketler yapılmamalıdır.

Şekil 2.11: Ağırlık kaldırma
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5. VÜCUT MEKANİĞİNİN YANLIŞ
KULLANILMASINDA OLUŞABİLECEK
BOZUKLUKLAR
Vücudun her pozisyonuna uygun bir eklem ve kas hareketi vardır. Önemli olan bunları doğru
kullanmaktır. Yanlış bir hareket ya da pozisyon, bazı kasların aşırı gerilmesine, bazılarının ise fazla
gevşemesine neden olur. Kasların tonusunun korunması da önemlidir. Kasın sürekli olarak kasılması
ya da büzülmesi sonucu kontraktür meydana gelir (sürekli hareketsiz oturan kişilerin dizlerinde
kontraktür gelişmesi gibi). Kontraktür, daha çok eklemlerin kapanmasını sağlayan fleksör kaslarda
(örneğin; parmakların içeriye bükülmesini sağlayan kaslar) görülür çünkü fleksör kaslar, ekstansör
kaslardan (örneğin; elin ve parmakların yukarıya kaldırılmasını sağlayan kaslar) daha kuvvetlidir.
Uzun süre kullanılmayan bir kasta, tonusunu kaybettiği için hipotoni (kasların kullanılmaması
sonucu kas tonusunun azalması) veya atoni ( kas tonusunun kaybı )görülür. Daha ileri dönemlerde ise
kas incelerek görevini yapamaz ve atrofi (derideki bağ dokusu ögelerinin hacim ve sayı bakımından
azalması) gelişir. Oysa kasların kasılması, venleri sıkıştırarak kanın kalbe dönüşünü kolaylaştırır.
Karın duvarı kasları ise iç organları yerinde tutmaya yardım eder. Karın duvarı kaslarının fazla
zorlanması sonucu yırtıklar meydana gelerek fıtık oluşumuna neden olabilir.
Ayrıca vücutta; ayak, göğüs kafesi ve omurga ile ilgili bozukluklar gelişir. Bunun yanı sıra bel
ağrısı, hareket kaybı, uyuşukluk, karıncalanma, bel fıtığı, servical ve lumbal spondilozis, kas lifi ve
tendon kopması, kas spazmı, burkulma gibi istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.


Ayakla ilgili bozukluklar

İnsanda ayak tabanı bir temel olarak kabul edilir; bu nedenle ayak sağlığında uygun vücut
mekaniği kullanılması önem taşır. Ayak ile ilgili gelişen bozukluklar şunlardır:


Düztabanlık (pes planus, flat foot)

Düztabanlık, tarslar ve metatarslar arasındaki ligamentlerin gevşemesi sonucu ayak tabanının
düşmesi ile oluşan bozukluktur. Doğuştan olabildiği gibi ayağın uzun süre hareketsiz kalması (alçı
vb.), hızlı kilo kaybı, ağır yük taşıma ve ayağa uygun olmayan ayakkabı giyilmesine bağlı olarak da
gelişebilir.

Resim 2.16: Düztabanlık



Ayak düşmesi (foot drop)

Ayak düşmesi, ayağın öne doğru düşmesidir. Genellikle başparmak dışa dönüktür. Uzun süre
yatak istirahatindeki hastalarda gerekli önlemin alınmaması sonucu gelişir.


Hallux valgus

Ayak başparmağı ile ayak tarak kemiğinin birleştiği yerde bir şişlik ve çıkıntı olmasına, hallux
valgus denir. Uygun olmayan ayakkabı giyme sonucu görülür. Bayanlarda daha sık görülür.
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Resim 2.17: Normal ve hallux valguslu ayak



Hallux varus

Hallux varus, başparmağın dışa doğru dönmesidir.

Resim 2.18: Hallux varuslu ve normal ayak

 Doğuştan olmayan ve sonradan ortaya çıkan ayak ile ilgili bozuklukları önlemek
için;

Ayak ölçüsüne uygun çorap ve ayakkabı giymek,

Aşırı sivri uçlu ayakkabı kullanmamak,

Aşırı yüksek topuklu ya da düz ayakkabı giymemek,

Aşırı kilo alma veya ani kilo kaybından kaçınmak,

Uzun süre yatak istirahatında ayak tabanlarını desteklemek,

Ayak hijyenine dikkat etmektir.


Göğüs kafesi ile ilgili bozukluklar

Vücut mekaniğinin doğru kullanılmaması sonucu görülen bozukluktur. Doğuştan olabildiği gibi
sonradan da gelişebilir. Göğüs kafesinde iki çeşit bozukluk olabilir.


Kunduracı tipi göğüs (pectus excavatum)

Omurganın dışa doğru çıkması, sternumun (göğüs kafesi kemiği) içe doğru çöküntü yapmasıdır.

Resim 2.19: Kunduracı tipi göğüs (pectus excavatum)
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Kuş tipi göğüs

Omurganın içe doğru çökmesi, sternumun dışa doğru çıkıntı yapmasıdır.

Resim 2.20: Kuş tipi göğüs



Omurga ile ilgili bozukluklar


Kifoz

Kifoz, sırt omurlarının kamburluk yapacak şekilde dışa doğru çıkıntı yapması, boyun ve bel
omurlarının içe doğru kıvrılması ile karakterizedir. Sternum da içe doğru çökmüştür. Göğüs kafesinde
meydana gelen daralma, solunum bozukluklarına ve karın içi organlarda sarkmalara neden olabilir.

Resim 2.21: Kifoz



Lordoz

Lordozda, bel omurlarının kıvrımı artar, pelvis ve bel arasındaki açı büyür ve sternum dışa
doğru çıkıntı yapar. Solunum, dolaşım ve sindirim sistemi ile ilgili bozukluklar gelişebilir. Hamilelikte
geçici olarak fizyolojik lordoz (düzleşme) görülür.


Skolyoz

Skolyoz, omurların sağa ya da sola "S" harfi şeklinde kaymasıdır. Sürekli aynı tarafta ağırlık
taşımaktan kaynaklanabilir.

Resim 2.20: Skolyoz
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DEĞERLENDİRME SORULARI
DEĞERLENDİRME SORULARI
Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.
1.

Aşağıdakilerden hangisi, deri bütünlüğünün bozulma nedenlerinden değildir?
A) Yetersiz beslenme
B) Kan dolaşımının yeterli olması
C) Fiziksel etkenler
D) Kimyasal maddeler
E) Duyu bozukluğu

2.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, menstruasyon periyodu sırasında, öncesinde veya sonrasında
görülen yakınmalardandır?
I-Karında kramplar,
II-Karında gaz birikmesi
III-Göğüslerde hassasiyet ve şişkinlik
IV-Baş ağrısı
V-Kendini kötü hissetme ve ani duygusal değişiklikler
VI-Depresyon
A) I-II-V
B) III-IV-V
C) VI-V-VI-I
D) I-II-V-VI
E) I-II-III-IV-V-VI

3.

Aşağıdakilerden hangisi, hemşirelerin çalışma ortamlarında karşılaştıkları risklere karşı almış
oldukları bireysel önlemler için söylenemez?
A) Enfeksiyonlardan korunmaya yönelik gerekli tedbirleri almak
B) Kişisel hijyen kurallarına uymak
C) Aşı yaptırmak
D) Hasta tabelasını doldurmak
E) Radyasyon ve kemoterapik ilaçlardan korunmaya çalışmak

4.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, vücut mekaniği ilkelerinden değildir?
A) Ağırlık çizgisi, ağırlık merkezinden geçmelidir.
B) Ağırlık çizgisi, taban alanı içinde olmalıdır.
C) Ağırlık merkezi, taban alanına yakın olmalıdır.
D) Hareket yer çekimine uygun olmalıdır.
E) Yerden cisim alırken vücut belden eğilmelidir.

5.

Omurganın içe doğru çökmesi, sternumun dışa doğru çıkıntı yapmasına ne ad verilir?
A) Kuş tipi göğüs
B) Kunduracı tipi göğüs
C) Lordoz
D) Skolyoz
E) Kifoz
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