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• Beyin bağlantısallık ile çalışıyor. Öğrenme, beynin  bağlantısallık kapasitesini 
arttırıyor. Başaçıkma becerimizin önemli kısmı beynin nöroplastisitesine
bağlı. 



• Kurtçuk (C. elegans) sinir sistemi ağı tanımlanıp 
programlanabildi .

• Bu bilgi sayısal hale getirildikten sonra bir robota aktarıldı.
• Bu robot bir kurtçuk gibi davranıyor. 
• Bu nöral ağımızdaki informasyonun da bir bağlantısallık

içerdiğini matematiksel bir alt yapısının olduğunu 
gösteriyor. 

• Çoğunlukla bu bağlantısallığın bozulması ya da iyi 
işlememesi bozuklukları oluşturuyor. 







Halk Sağlığı 
Vizyonu 
Gereksinimi

Temel olarak bireyci perspektiften toplumsal iyilik 
halinin aranmasına dönük bir vizyon değişimine 
gereksinim vardır. 

Toplum temelli yaklaşım için her zaman strateji 
geliştirme, var olanları uygulama gereksinimi yığılımlı 
bir sağlık etkisi oluşturmak için gereklidir. 

Örneğin risk gruplarına mı müdahalede bulunulacak, 
genel topluma dönük müdahaleler mi yapılacak? Ya da 
bunların her ikisinden hibrid çözümler üretilebilir mi? 

Örnek; Kardiyovasküler hastalık önleme programları, 
kanser önleme programları, bağımlılık kontrolü





Sağlık sistemi 
içinde halk 
sağlığı vizyonu

Sağlık için ekolojik 
model

Sağlığı yönetmek ve 
anlamak için klinik 

beceriler

Davranışın sağlık 
üzerine etkisinin 

anlaşılması

Biomedikal ve 
yönetim 

teknolojilerinde 
teknolojik gelişim

Elektronik sağlık 
kayıtları ve Big Data 

analizi ile ilgili 
gelişmeler

Sistem 
perspektifine 
yoğunlaşmak



Holistik Sağlık Yönetimi 
için gereksinimler: 

• Parçalanmış bir sistem yerine ilişkili 
bir ağ yönetim sistemine geçiş için, 
açık iletişim, konsensüs inşası, 
paydaşların katılımı, ve birlikte 
planlamanın yerel düzeyde önemi 
büyüktür. 



Etkileşimli, 
etkin, ağ 
işleyişleri 
örgütlemek 
liderlik 
becerisidir. 

• Sistem perspektifi ile sorunların çözümünü ele 
almak Halk Sağlığı’nın rolünü geliştirmektedir. 
Disiplinler arası, kurumlar arası ve organizasyonlar 
arası etkileşimde olmak halk sağlığı etkinliğini 
sistem boyutunda artırmaktadır. 

• “Tek Sağlık” hareketi,

• “Yeşil” hareket ve diğer son trendler, çok bileşenli 
organize etkin halk sağlığı müdahaleleri ve daha 
etkin işbirlikleri gibi, (Salgınlarda etkileşim, bulaşıcı 
hastalık kontrolü, afetlere müdahale)

• Dünya genelinde ve yerelde etkin işleyen yönetim 
ve uygulama ağlarının önemi arttı. 

• Halk sağlığında uzman lider etki alanını kamu 
kuruluşu içinde ve ötesinde kurgulayabilmelidir. 



Holistik sağlık yönetimi

• İnsanlar karmaşık biyolojik sistemlerdir, optimum 
hayatta kalma avantajı için işlevsel bileşenler 
arasında koordineli zamana bağlı etkileşimlerle 
canlılığı sürdürürler. 

• Bir biyolojik sistem olarak insan vücudu dış 
ortamdan etkilere açık olmakla birlikte bunu 
dinamik bir homoestaz ile göğüsler. 

• Organizma canlı kaldığı her durumda başa çıkmayı 
başarabilmiş demektir. 



HOLİSTİK SAĞLIK YÖNETİMİ

Sağlık bakımı organizasyonları 
sistem bilimi ile de yakından 

ilgilidir, izlemler, ölçümler 
yaparak anlamlı değişiklikleri 

hem bireysel hem de 
popülasyon düzeyinde başarılı 
bir şekilde yönetmek gerekir. 

Aslında popülasyonun sağlık 
yönetimi kişilerin, grupların , 

toplulukların yaşamını ve 
çevreyi en iyi şekilde 

etkileyebilecek yöntemleri 
benzersiz şekilde geliştirebilmek 

ile ilgilidir.   



Sistem yaklaşımı

• Sistem yaklaşımı zaman içinde farklı bileşenlerin nasıl 
etkileşime girdiğinin derinlemesine incelenmesine 
odaklanır. 



GELENEKSEL 
TEDAVİ 
BAKIŞI

Buna karşılık, çoğu zaman pragmatik bir 
indirgemecilikle (ve çoğu zaman 
yapılabilirin bu olduğu düşünüldüğünden) 
geleneksel sağlık hizmeti yaklaşımı tanıya 
ve tedavi yöntemlerine odaklanmaktadır. 

Hastanın başvuru şikayetine bağlı olarak 
genellikle altta yatan nedenleri ortaya 
çıkarmak amacıyla problem odaklı bir 
şekilde altta yatan etiyoloji ve/veya 
patojenik mekanizma ilgi alanını 
oluşturmaktadır. 



HASTALIK 
GELİŞİMİNDE 
SİSTEM 
ETKİLEŞİMİ

• Tıbbi uzmanlık eğitimi spesifik organ ya da 
biyokimyasal defektin düzeltilmesine 
odaklanır. 

• Bazı çoklu nedensellik barındıran çözüme 
muhtaç kronik seyir izleyen, kardiyovasküler
hastalık, demans gibi durumlarda, organ 
sistemlerinin, hücre düzeyinde çıktıların ve 
vücuttaki nöral, endokrin, immün içsel 
etkileşimlerin, çevresel kimyasallar, 
beslenme, enfeksiyonlar v.b dışsal etkiler İle 
etkileşiminin göz ardı edilmesi optimal 
sonucun alınmasını engelleyebilir.









HASTALIK 
GELİŞİMİNDE 
SİSTEM 
ETKİLEŞİMİ

Hastalık gelişim süreci on yıllar alan 
bir dinamik içinde içsel ve çevresel 
etkileşimlerin risk bağlamında  
gerçekleşmesi ile oluşur. 

Bu etkileşimi göz ardı ederek 
sadece ilaç geliştirme, etyolojik 
tanıya odaklanma, hastalık öncesi 
süreçleri değerlendirme dışında 
bırakmak anlamına gelecektir. 



HASTALIK 
GELİŞİMİNDE 
SİSTEM 
ETKİLEŞİMİ

Sistem biliminin sağlık hizmet sistemlerine 
uygulanması ve bu yaklaşımın genişletilmesi 
içsel bileşenlerin (genetik, epigenetik vb), 
dışsal (çevresel) dinamik etkileşimlerden 
etkilendiğini anlamamızı kolaylaştırır. 

Örnek; Dinamik etkileşimdeki risk faktörleri 
kardiyovasküler hastalığı oluşturuyorsa, 
ölümler en çok bu hastalıktan gelişiyorsa, 
sağlık hizmet sistemi en optimal yanıtı 
dinamik bir etkileşimle nasıl vermelidir?



Bütüncül 
Yaklaşım ve 
Sistem Sağlığı

Sağlıklı yaşam, sağlığı geliştirme, hastalık 
önleme gibi bütüncül sağlık 
yaklaşımlarının yararı her geçen gün daha 
fazla gözlenmektedir. 

Bütüncül sağlık yaklaşımları ; yaşam tarzı 
değişiklikleri, davranış modifikasyonu, ve 
stres azaltımı gibi uygulamalar risk taşıyan 
kişilere uygulanması gereken bütüncül 
sistem tıbbı yaklaşımlarıdır.    



Bütüncül 
Yaklaşım ve 
Sistem Sağlığı

• Çok daha fazla insan sağlıklı yaşam için, 
ve kimi spesifik hastalıkları için 
tamamlayıcı sağlık, sağlığı geliştirme, ve 
sağlıklı yaşam önerilerini uygulama, besin 
destekleri kullanma çabasına girmiş ve 
hizmet talep etmektedir. 

• Kanıtların gelişimi, bütüncül sağlık 
yaklaşımının hastalıktan korunma ve 
sağlığı geliştirme bileşenleri açısından 
sürmektedir. 



Bütüncül 
yaklaşımla 
korunma

• Hastalıkları önleme ya da ortaya 
çıkışlarını yavaşlatma, yaşam tarzı 
değişiklikleri, diyetin optimize 
edilmesi, fiziksel aktivite, uyku ve 
stres yönetimi anlamına gelmektedir. 

• Uyku ve diyet ana müdahale alanları  
olarak bütüncül yaklaşımın 
uygulayıcıları tarafından birinci 
basamak hizmet sağlayıcılara göre 
daha fazla uygulanmaktadır. 













Bütüncül Tedavi yaklaşımı

Zihin-Beden etkileşimi yaklaşımı ile bütüncül tedavi uygulamaları, 
tedavi planlarında yer almalıdır. 

Holistik ya da tüm derken biriktirilen müdahaleler değil aynı anlı tüm 
bileşenlerin tedaviye dahil edilmesi ile bir etkileşim etkisi yakalamak 
amacı söz konusudur. 



Sağlık Bakımında 
Sistem Yaklaşımı

• Sağlık bakımına sistem yaklaşımı 
uygulandığında buna sistem tıbbı 
denilebilir. 

• Yapı ve dinamiklerin etkileştiği noktalara 
bunların oluşturduğu etkileşimli ağlara bir 
çok düzeyde müdahale etme olanağı 
vardır;

• Moleküler-Hücresel-Organ-Birey-Aile-
Toplum-Çevre

• Bütün bu sistem içindeki ağların 
etkileşimleri tanımlandığı ölçüde sistemi 
yeniden regüle etmenin olanakları 
doğmaktadır. 



Pratikte ağ yapılarının disfonksiyonu

• P4 modelinden P5 modeline geçiş. 

• Precision-Predictive-Preventive-Participaroy------Personalized

• İnsan fenotipini belirleyen kompleks moleküler ağların anlaşılmasına 
yönelik çabalar bir paradigma değişikliğidir. 

• Hücresel ve moleküler ağların uygunsuz şekilde yapılanması organ ve 
organizma düzeyinde bozulmalara yol açar ve hastalık belirtilerini 
oluşturur. 



Pratikte ağ yapılarının 
disfonksiyonu

• Moleküler ağ yapılarının sağlıklı durum, 
hastalık öncesi ve başlangıcında ve 
hastalıkta gösterdiği belirgin 
disfonksiyonları tanımlamak bireysel 
verileri zaman içinde izleme ve uygun 
belirteçler bulmayı gerektirmektedir. 

• Elde edilen veriler hastalık ve sağlığın 
bireysel ve toplumsal düzeyde 
modellenmesini sağlayacaktır. 





Sistem Yaklaşımı Uygulamalarına Örnek

Sistem yaklaşımı hastalıkların önlenmesi ve insan sağlığı üzerine 
etkisinin azaltılması becerilerimiz için önemli bir etki yaratacaktır. 

Potansiyel etkiler toplumun sağlığını geliştirme, daha iyi hasta 
deneyimi ve kişi başına düşen sağlık harcamasında azalmasına katkı 
sunar. 







Sistem bakışıyla ALZHEİMER demans

• Yaş en önemli risk faktörü, prevalans 65 yaş sonrası her beş yılda ikiye 
katlanıyor, ve neredeyse 85 yaşında neredeyse %50’ye varıyor. 
2050’de ABD’de 65 yaşın üzerinde 85 milyon olguyu geçeceği 
düşünülüyor. Bu grubun sağlık bakım maliyetlerinin 1,2 trilyon dolar 
olacağı öngörülüyor. Alzheimer hastalığının başlamasının 
geciktirilmesinin başarılamaması durumunda ekonomik maliyet, sağlık 
bakım yükü, sosyal etkiler çok büyük olacaktır. 



Sistem bakışıyla ALZHEİMER demans

• İndirgemeci yaklaşımla tek ilaç çözümüyle tedavi başarılamaz. Zaman 
içinde gelşen kompleks bir hastalıktır. 

• Preklinik dönemde ilaç başlamak

• Biyomarker geliştirmek



AD moleküler 
AĞLAR



Sistem bakışıyla 
ALZHEİMER 
demans

Yaşam tarzı 
seçimleri AD riskini 

azaltabilir. 

Metabolizma 
üzerine akdeniz 

diyeti etkisi, 
egzersiz

Davranışsal 
modifikasyonlar





Korunma için 
etki alanları

Uyku, Gevşeme egzersizleri

Hareket, ağırlık egzersizleri, kas yükünü artırma

Beslenme, su içmek

Stres yönetimi/Dayanıklılık

İlişkiler/Sosyal ağlar

Travma, mikroorganizmalar, çevresel kirleticilere 
dönük yaşam çevresinin düzenlenmesi



Topluma YöNELİK GİRİŞİMLER
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