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■ Sağlık eğitimi-Bilgi tutum beceri

■ Sağlık okuryazarlığı
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■ Farkındalık çalışmaları



Kanserden korunma ve Halk Sağlığı 
yaklaşımı

KORUNMA; 

Birincil korunma

İkincil korunma 

Üçüncül korunma

3



Erken tanının önemi

■ Geç evrede tanı, çeşitli kanserler için hayatta kalma
farklılıklarında önemli bir faktör (Gatta ve ark., 2000; Sant ve
ark., 2003, 2007)

■ Düşük kanser farkındalığı (kanser semptomları, 
kanser gelişme riski, risk faktörleri, tedavinin etkinliği
veya erken teşhis stratejilerinin etkinliği hakkında
bilgi veya inançları ) geç tanı için bir risk faktörüdür
(Ramirez ve diğerleri, 1999; MacDonald ve diğerleri, 2004)



Erken tanı programları ne kadar iyi
performans gösterir?
■ hizmet sunum kalitesi önlemlerinin oluşturulup izlenip izlenmediğini sormak

önemlidir. Kalite, girdi, süreç, çıktı ve çıktıların (kısa, orta ve uzun vadeli) 
bir sistem modeli ile değerlendirilebilir. 

– Erken teşhis programının tüm hizmetleri hedef nüfusa erişilebilir mi 
(kapsama ve zamanlama)?

– Hizmetler, hedef gruplar için kabul edilebilir (tatmin edici sağlayıcılar
ve hastalar) ve uygun (belirlenmiş standartlara göre) midir?

– Hizmet sunucuların yetkinlikleri (bilgi ve beceriler) gerekli hizmetlere
uygun mudur?

– Erken teşhis programlarının faaliyetlerinde süreklilik (entegrasyon, 
koordinasyon ve ilerlemenin kolaylığı) var mı?

– Erken teşhis hizmetleri sağlayıcılar, hastalar ve çevre için güvenli
midir?

– Erken teşhis programları etkili midir (sağlık durumunu iyileştirir mi) ve
etkili midir (en düşük maliyetle en iyi sonuçları üretirler mi)?



Sağlığı geliştirme



Sağlık eğitimi-Bilgi tutum beceri
Bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam bir iyilik hali için, kişide istenen yönde davranış
değişikliği geliştirmek

• Bilişsel alan (bilgi)
• Bilgi
• Kavrama
• Uygulama
• Analiz
• Sentez
• Değerlendirme

• Duyuşsal alan (tutum)
• Algılama 
• Tepki
• Değer verme
• Düzenleme
• Karakterize etme

 Psikomotor alan 
(beceri)
◦ Algılama

◦ Kurulma

◦ Kılavuzla Yapma

◦ Mekanizma

◦ Karmaşık faaliyet

◦ Duruma uydurma

◦ Yaratma

“Merdiven basamak 
basamak çıkılır”



SAĞLIK  OKURYAZARLIĞI

■ Bireylerin iyi sağlık halinin sürdürülmesi ve 
geliştirilmesi amacıyla sağlıkla ilgili bilgiye ulaşması, 
anlaması ve kullanması için gerekli olan bilişsel ve 
sosyal beceri kapasitesi olarak tanımlamakta (Dünya 
Sağlık Örgütü)

■ Sağlığın korunması ve sürdürülmesi için kültür 
oluşturma aracı



TSOY-32 ile Saptanan Sağlık Okuryazarlığı                     
Düzeyinin Dağılımı (TSOYA, 2017) 
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■ Sağlıkçıların Liderliğinde,  

■ Farklı disiplinlerden ve sektörlerden ortakların güven ve tamamlayıcı kapasitelerini
oluşturmak için ortaklıkların oluşturulması.

■ kanser gelişme riski altındaki kişiler öncelikli

■ Kanıtlara, sosyal değerlere ve hedef nüfusa sürdürülebilir ve adil bir şekilde fayda
sağlayan kaynakların verimli ve uygun maliyetli kullanımına dayalı karar verme

■ Sağlık sistemine entegre birbiriyle anahtar bileşenleri ile kapsamlı bir program 
uygulayarak.

■ Sosyal ve kültürel çeşitliliği ele almak için sürekli iyileştirme, yenilik ve geliştiricilik
aramak.

■ Yerel düşünceler ve ihtiyaçlara dayalı müdahalelerin planlanması ve uygulanması

■ Sistemik bir yaklaşımın uygulanması





Kanser tarama sağlık Tanıtım
modelinin ”ne" bileşeni

■ modelin “ne” bileşeninde genel sağlığın belirleyicilerini içerir. modeldeki
belirleyicilerin çoğu kanser taraması ile ilişkili olsa da, tüm belirleyicilerin
kanser taramasını doğrudan teşvik etmemesi veya önlememesi. bu sağlık
belirleyicileri “kanser taraması ile ilişkili faktörler”olarak adlandırılır.

■ kanser taraması ile ilişkili altı faktör kategorisi vardır. 

■ İlk üç kategori - “genetik ve değiştirilemez özellikler”, “davranış, durum 
ve kişisel özellikler” ve "sosyoekonomik ve çevresel koşullar, kimlere
kanser taraması tanıtım müdahaleleri ile uygulanması gerektiğini gösterir. 
bireylerin neden taranmadığını veya bireylerin taranması için neler olması
gerektiğini açıklar

■ Son üç kategori - predispozan, etkinleştirme ve güçlendirici- kanser
tarama tanıtımına ve uygulamalarına özgüdür. Bu faktörler, kanser
tarama tanıtım müdahalelerinin değiştirmeyi amaçladığı faktörler
almaktadır. 



Kanser tarama sağlık Tanıtım
modelinin ”nasıl " bileşeni-1 

■ kanser taramasını teşvik etmek için kullanılan stratejik faaliyet kategorilerini içerir. 

■ Bilgiyi geliştirerek, olumlu tutumları etkileyerek ve kanser tarama davranışını artırarak
nüfus düzeyinde kanser taramasını arttırmayı amaçlamaktadır. 

■ Eğitim Kaynakları ve Eğitim, Sosyal Pazarlama, İletişim, toplumsal Eylem ve Bilgi 
Yönetimi stratejik faaliyetleri

■ Eğitim kaynakları ve eğitimi iki tür etkinlik içerir. 
– Birinci faaliyet türü, kanser taramasında bilgi kaynaklarının geliştirilmesi ve

dağıtılmasıdır. Bu kaynaklar arasında broşürler, bilgi ve bilgi sayfaları, posterler, 
PowerPoint sunumları ve meme, servikal ve kolorektal kanser taraması hakkında
bilgi veren masa üstü görüntüler bulunur, 

– İkinci etkinlik türü eğitimdir. Eğitim, sağlık personeline kanser taraması hakkında
bilgi veren oturumlar ve atölyeler (örneğin hemşireler, sağlık destekleyicileri ve
eğitimciler, hekim vb.) içerir.

■ Sosyal pazarlama faaliyetleri, kanser taraması bilgisini, tutumlarını, değerlerini ve
davranışlarını geliştirerek kanser taramasını teşvik eden bir atmosfer yaratmayı
amaçlamaktadır. 



Kanser tarama sağlık Tanıtım
modelinin ”nasıl" bileşeni-2

■ İletişim faaliyetlerinden örnekler (örneğin sağlık bilgileri telefon hatları) (örneğin
yazışmalar, mektuplar, makaleler ve reklamlar) yazdırma iletişim, (örneğin web siteleri, e-
postalar) çevrimiçi iletişim ve telefon iletişimi vardır.

■ Toplum Faaliyetleri, Sağlık birimlerine kanser taraması tanıtımıyla ilgilenen topluluk
gruplarına destek sağlar. 

– İlk aşama, kaynaklar ve uzmanlıklar ile, kanser tarama ile ilgilenen kuruluşlara
ihtiyaç ve hedeflerini karşılamak için yardımcı olmaktır. Bu tür yardımlar genellikle
kısa vadeli ve istişareler olarak yürütülmektedir. 

– İkinci aşama planlama ile bu gruplara yardımcı olmak amacıyla bu istişareler yoluyla
toplum temelli kuruluşlarla ilişkiler kurmaktır, uygulanması, ve kanser tarama
tanıtım faaliyetlerini değerlendirmek. 

– Üçüncü aşama, topluluk temelli kuruluşların topluluklarında devam eden ve
sürdürülebilir kanser tarama tanıtım faaliyetlerini uygulamak için ile işbirliği yapmak

■ Bilgi yönetimi, “insanların bilgi oluşturmalarını ve e etkinliği artırmak için bildiklerini
paylaşmalarını, tercüme etmelerini ve uygulamalarını sağlayan bir dizi ilke, araç ve
uygulama

■ " Bilgi Yönetimi faaliyetleri,” know-do " boşluğunu kapatmayı amaçlamakta



Kanser taraması sağlığın
geliştirilmesi modelinin ”Kim" 
bileşeni

■ ” Kim " bileşeni, kanser tarama tanıtım faaliyetleri yoluyla kime ulaşılması
gerektiğini ve kanser tarama tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
kimin yer alması gerektiğini tanımlar. 

■ Toplum, Sağlık Sektörü/Sistem, Toplum, Aile ve Birey

■ tarama tanıtım faaliyetini ve kaynaklarını ve uzmanlığını sunmakla ilgilenen, 
hangi etkinlikleri başarıyla sunabileceklerini, hangi faktörleri etkili bir
şekilde değiştirebileceklerini ve kimin başarıyla ulaşabileceğini inceleyerek, 
başka bir şekilde de çalışabilir.

■ Toplum eylem faaliyetleri sayesinde, aile ve bireysel düzeyde kanser
taramasını teşvik etmek için çalışan farklı toplum kuruluşları ile işbirliğini
amaçlamakta



Kanser farkındalığını artırmak için yapılan
müdahale programlarının etkinliğini
değerlendirmek için,
2557 makale, 35 bireysel düzey
müdahaleler çalışmaları ve 10 toplum
düzeyinde müdahaleler

■ Bireysel düzeyde müdahaleler:

■ yazılı bilgilerin, posta, bekleme odasında
verilmesi yada telefon danışmanlığı ,  
etkileşimli bir bilgisayar programı

■ 2 Hafta, 3 hafta, 8 hafta ,6 ay ve 24 ay 
sonra bilgi değişimi

■ bilgi puanları

■ müdahalenin kanser farkındalığının en az
bir yönünü arttırdığını, ancak etkilerin
oldukça sınırlı olduğu

■ % 12 bilgi puanı artışı

■ Özel bilgilerin genel bilgilerden daha
etkili olduğu

■ toplum düzeyinde müdahaleler:

■ halk eğitimi kampanyaları ;sağlık
kulüpleri ve eğlence merkezlerinde
posterler, broşürler,halka açık bir yerde
multimedya programı vb

■ Bilgide sınırlı artışlar ; 8 ay sonra
yaklaşık %6 ortalama bilgi düzeyi artışı



■ Batı ve Asya ülkelerindeki topluluklar arasında kültür, topluluk
kimliği, toplum katılımı ve sahiplik açısından birçok farklılık vardır

■ Kore'de bir kentsel toplumda yaşayan kadınlar için meme kanseri
tarama mamografisini teşvik etmek için çok merkezli, çok bileşenli
bir toplum müdahalesi

■ 6 aylık, 2-şehir toplum müdahalesi grubu yapıldı. Müdahale
kentinde, müdahale programının etkilerini değerlendirmek için 480 
kadın başlangıçta ve 7 ay sonra incelenmiş. 

■ meme kanserine yönelik yanlış düşüncelerin azaltılmasına yönelik
bir müdahale çalışmasının değerini gösterdi. 

■ Kadınların mamografi çektirme sıklığını artırdı



■ Meme kanseri tarama farkındalık kampanyalarının, İngiliz kadınlar
arasında mamografi katılımına etkisi araştırılmıştır

■ Araştırmalar meme kanseri bilinçlendirme müdahaleleri ve kendi
kendine muayene üzerinde araştırma tespit. 

■ Toplamda 867 makale belirlendi

■ Meme kanseri farkındalığı girişimlerinin memede kendi kendine
muayene davranışlarını arttırdığı ve meme kanseri taramasına
katılım olasılığını arttırdığı tespit edildi. 



■ kitle ve medya müdahalelerinin kanser, kanser tarama yüzdeleri ve Asya'da
kanserin erken teşhisi ile ilgili bilgi ve tutumları geliştirip geliştirmediğini
belirlemek

■ 22 çalışma dahil etme kriterlerini karşılamıştır

■ Çoğu çalışma yüksek veya üst-orta gelirli ülkelerde; meme , servikal, 
kolorektal kanserlerde; tek başına veya kitle iletişim araçları

■ çoğunlukla servikal kanser için olumlu sonuçlar ve meme ve kolorektal
kanser için karışık sonuçlar bulundu. 

■ medya kampanyaları, özellikle rahim ağzı kanseri açısından etkili olduğu

■ Asya'daki sınırlı sayıda çalışma nedeniyle, kitle iletişim araçlarının
taramalara katılımın iyileştirilmesinde etkinliği ve kanserle ilgili bilginin
iyileştirilmesinde kampanyaların etkinliği sınırlı.



■ Kültürel veya sosyo-ekonomik durum gibi faktörlere göre taramaya katılım
toplumlar arasında farklılık oluşturur.  

■ incelemede yer alan 68 makale, 71 müdahale çalışması üzerine rapor
edilmiştir. 

■ Müdahalelerden 58'in katılımı arttırmak üzerinde önemli olumlu etkileri
vardı ve %2 - %20 (mutlak anlamda) artış

https://crossmark.crossref.org/dialog?doi=10.1177/0969141316664757&domain=journals.sagepub.com&uri_scheme=https:&cm_version=v2.0
https://crossmark.crossref.org/dialog?doi=10.1177/0969141316664757&domain=journals.sagepub.com&uri_scheme=https:&cm_version=v2.0


■ 1999 yılında başlatılan Screen For Life kampanyası 20 yıldır
uygulanıyor

■ Yaşam için tarama: Ulusal kolorektal kanser eylem
kampanyası

■ 50 yaşında veya daha büyük olan erkek ve kadınları
bilgilendirme

Kamu Hizmeti Duyuruları

■ Televizyon, radyo ve basılı kamu hizmeti duyuruları
kuruluşlar ve bireylerin yerel medya ile paylaşmaları için
hiçbir ücret ödemeden kullanılabilir. 

■ Bir radyo spikerinin programlar arasında ve/veya sırasında
kullanabileceği kullanıma hazır” canlı okuma " komut
dosyaları, 40, 30 ve 20 saniyelik versiyonlarda İngilizce ve
İspanyolca olarak mevcuttur.

Baskı Malzemeleri

■ genel halk, sağlık hizmeti sağlayıcıları, kampanya ortakları ve
sağlık kuruluşları için bilgi sayfaları, broşürler, posterler ve
hatırlatma kartpostallar sağlar. Bu malzemeleri indirebilir ve
evde veya yerel bir matbaada yazdırabilirsiniz. 



■ Jinekolojik kanser kampanyası
■ servikal, yumurtalık, uterin, vajinal ve vulvar kanser
■ Kampanyanın hedef kitleleri arasında kadınlar ve sağlık

profesyonelleri yer alıyor. 
Kamu Hizmeti Duyuruları
■ Televizyon, radyo ve basılı kamu hizmeti duyuruları, 

kuruluşlar ve bireylerin yerel medya ile paylaşmaları için hiçbir
ücret ödemeden kullanılabilir. 

Baskı Malzemeleri
genel halk, sağlık hizmeti sağlayıcıları, kampanya ortakları ve
sağlık kuruluşları için bilgi sayfaları, bir broşür, posterler





■ sağlık eğitiminin kırsal Nijeryalı topluluklarda kadınlar arasında rahim ağzı kanseri ve tarama
bilinci, bilgisi ve algısı üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır

■ Çalışma, müdahale ve kontrol gruplarında yetişkin kadınlar arasında gerçekleştirildi. Grup başına üç
yüz elli (350) kadın çok kademeli rastgele örnekleme tekniği ile seçildi. Veriler anket yardımı ile
yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. 

■ Müdahale, serviks kanseri ve tarama bilinci düzeyini %100'e yükseltti . Serviks kanseri ve tarama
konusunda çok iyi bilgiye sahip kadınların oranı %2'den %70.5'e yükselirken, iyi algıya sahip
kadınların oranı %5.1'den %95.1'e yükseldi. 

■ Servikal tarama yaptıran kadınların %4.3'ten %8.3'e çıktı . 

Müdahale faaliyetleri

■ Serviks Kanseri üzerine yirmi beş dakikalık bir sağlık eğitimi filmi , kadınları soru sormaya teşvik
etti ve katılımcı sağlık eğitimi oturumları yapıldı. 

■ Kadınlara daha sonra servikal kanser ve tarama ile ilgili evde okunacak bir el broşürü verildi



■ The National Awareness and Early Diagnosis 
Initiative (NAEDI), 

■ Department of Health (DH), 

■ the National Cancer Action Team (NCAT) 

■ Cancer Research UK (CR-UK) 

■ Etkinlik, kanserle ilgili kamuoyunun farkındalığını
arttırmayı amaçladı, 436,000 kişi  katıldı

■ otobüs reklamcılığı veya reklam panoları, 
posterler ve broşürler, Süpermarketler gibi 
kamusal alanlarda kurulan tezgahlar veya sergi 
ekranları oluşturma, Tiyatro, Müzikal veya 
komedi yapımları vb.

■ Farkındalık kanser tipine göre %8-12 oranında
istatistiksel olarak anlamlı bir artış gösterdi



■ Davranış değiştirme teknikleri

■ 47 projede kullanılan en popüler üç teknik:

■ bilgi/aktivite kaynağı güvenilirliği yüksek
içerik veya mesajlaşma;

■ Erken tanı, daha tedavi edilebilir hale getirir
mesajı

■ Mesajın daha kişisel olarak görünmesini
sağlayan içerik veya mesajların kullanılması
(örneğin, hedef kitle yaşını veya etnik kökenini
temsil eden vaka çalışmaları ).



■ Meme, servikal ve kolorektal kanser taraması için birey odaklı müdahale stratejileri

■ hatırlatıcıları (mektuplar, kartpostallar, e-postalar veya telefon mesajları gibi) gönderme, 

■ Küçük media: Mektuplar, broşürler ve haber bültenleri gibi videolar ve basılı materyaller, 

■ Bireysel eğitim oturumları : Bire bir eğitim genellikle broşürler gibi materyallerle desteklenmeli

■ taramadaki diğer engelleri ortadan kaldırmayı destekler; Bu yaklaşımların örnekleri arasında klinik çalışma saatlerinin
tutulması, klinik olmayan ortamlarda (örneğin, mobil mamografi minibüsleri) çalışma ve yerinde çeviri, ulaşım, hasta 
navigatörleri ve diğer idari hizmetler yer almakta.

■ Meme, servikal ve kolorektal kanser taraması için sağlayıcı odaklı müdahale stratejileri

■ Hastaların kaç tanesinin tarama hizmeti aldığını değerlendirmek ve performansları hakkında geri bildirim vermek, üç
kanser için tarama oranlarını artırabilir. 

■ Meme, servikal ve kolorektal kanser taraması için çok bileşenli müdahale stratejileri

■ müdahale yaklaşımlarıyla toplum talebini ve erişimi artırmak için iki veya daha fazla yaklaşımı birleştirirken
müdahalelerin daha etkili olduğu

■ hizmetlerin artırımı, Grup eğitimi bir sağlık profesyoneli veya eğitimli l bir kilise, ev, toplum lideri,taramada ekonomik
engelleri kaldırmayı amaçlamaktadır . Yaklaşımlar kuponları vererek içerebilir, geri ödeme, veya sigorta kapsamı
ayarlama.



Carolina'daki Afrikalı-
Amerikalı kadınlar için
taramaya teşvik

■ Güney Carolina'daki Afrikalı-Amerikalı kadınlar, meme ve servikal
kanserlerden diğer kadınlara göre daha yüksek oranlarda ölürler. Aile
Sağlığı Merkezi, kadınları taramaları yaptırmaya teşvik eden bir program 
oluşturdu. bire bir eğitim gibi yaklaşımlar kullandılar. 

■ İki yıl içinde, siyah mercanlar olarak adlandırılan program, Pap testlerinde
yüzde 17'lik bir artış ve mamogramlarda yüzde 15'lik bir artış gösterdi. 
Cevapsız randevular yüzde 31'den yüzde 19'a düştü. 



Guzel tablo var

■ New York ta Kanser Taramalarını Arttırmak, Hayat Kurtarmak

■ meme , servikal, ve kolorektal kanserler tarama sıklığını artırmak için koordineli
çalışma.

■ Müdahaleler, medya, kitle iletişim araçları ve engelleri azaltmak için
programları içerir. 

■ program sonucunda 2015-2016 program yılı boyunca 28.510 kişi kanser taraması
yapıldı. 



1. Birey/hasta odaklı 

tarama müdahale 

stratejileri

2. Çok komponentli

müdahale stratejileri

3. Hizmet 

verenler(Kurum-

personel) odaklı 

tarama müdahale 

stratejileri



■ Güney Asya popülasyonlarında asemptomatik meme ve rahim ağzı kanseri taramasına devam
eden kültürel, sosyal, yapısal ve davranışsal faktörleri tanımlamak

■ meme veya servikal tarama. Bangladeşli, Hint, Pakistan, Sri Lanka, Bhutan, Maldiv ve Nepal 
nüfus dahil katılımcılar Güney Asyalı kadınlar.

■ sonuçlar 1991 ve 2018 yılları arasında 51 dahil çalışma yayınlandı. Örnek boyutları 25 ila 38 
733 arasında değişmekteydi ve katılımcılar 18 ila 83 yaş ortalaması vardı.  Güney Asyalı
kadınlar düşük tarama yüzdeleri var.

■ Güney Asyalı kadınlar kanser ve Kanser Önleme zayıf bilgiye sahipti ve tarama için daha
fazla engel yaşıyorlardı.

■ Kanser ve önleme yaklaşımlarına kültürel uygulamalar ve varsayımlar etkili idi.

kanser taraması hakkında Güney Asya topluluklara ilgili halk sağlığı mesajları hedefli politikalar
gelmesi



Cancer Screening Health 
Promotion Model 
http://www.screeningforlife.ca/healthpromotion

■ Nisan 2009'da, Alberta Sağlık Hizmetleri (AHS) tarama programları
sağlığın Teşviki ve geliştirilmesi birimi (SP-HPU) bir kanser taraması sağlığın
geliştirilmesi (CSHP) taraması başlattı. 

■ Alberta genelinde mevcut meme, servikal ve kolorektal kanser taraması
sağlığın geliştirilmesi ile ilgili kanıtları toplamak ve özetlemekti. 

■ Kanser Tarama Sağlığı Geliştirme Modeli

■ toplumunn birden fazla seviyesini içeren ve toplum düzeyinde kanser tarama
yüzdelerini iyileştirmek ve eşitsizlikleri azaltmak için tarama ile ilişkili
çoklu faktörleri ele alan çoklu stratejilere duyulan ihtiyacı vurgular.



■ Akciğer kanseri, hem erkekler hem de erkekler için Amerika Birleşik
Devletleri'nde kanser mortalitesinin önde gelen nedeni

■ akciğer kanseri mortalitesini azaltmak ve akciğer kanserinin erken evre
tanısını iyileştirmek için genel bir hedefle akciğer kanseri için yüksek riskli
hastalarını eğitmek ve taramada birinci basamak hizmet sunuculara
yardımcı olmak için bir araç seti

■ sağlayıcılara, yüksek riskli hastaları akciğer kanseri için eğitmek ve taramak
için araçlar vermek, mortalite hızlarını azaltmış ve sağkalımı artırmıştır



■ Toronto araştırma projesinde Somali göçmen topluluğu ile bir pilot çalışma. 

■ göçmen kadınların bilgi ve rahim ağzı kanseri tarama hizmetlerinin
kullanımını geliştirmede toplum temelli ve kültürel olarak uyarlanmış sağlık
eğitimi atölyelerinin/materyallerinin rolünü araştırmaktır. 

■ Kılavuz geliştirilmiştir:kamu sağlık çalışanlarına, Kanser Önleme ve eğitim
alanında çeşitli topluluklar ile çalışan ve Toronto'da tarama yapan
sosyal hizmet çalışanları ve/veya sağlık gönüllüleri için yararlı olabilecek
çeşitli kaynaklar, araştırma raporları, araç kitleri, broşürler ve videolar
içerir. Proje serviks kanseri taramasına odaklanırken, Kaynak Listesi kanser
taraması ve kanser önleme konusunda geniş programlar, girişimler ve eğitim
materyalleri içermektedir. 



Alabama REACH 2010 meme ve Rahim Ağzı Kanseri Koalisyonu (ABCCC), 
Afrikalı Amerikalı kadınları engelleri ele almak için bir toplum eylem planı 
oluşturdu

gönüllü ve sağlık profesyonellerinden oluşan bir çekirdek çalışma grubu 
oluşturdu, gösterimleri hedefleyen, sosyal yardım faaliyetleri yürüten ve eğitim 
materyalleri dağıtan . 

Uygulama sonrası 2 yıl içinde, müdahaleye katılan kadınların %14 fazla 
mamografi çektirdiği ,  %11 daha fazla kadının, müdahalenin ardından 2 yıl 
içinde Pap testi aldığını saptandı. 

Programın sonuçları, Pap testi yapmayan katılımcıların %47.7'sinin bir sağlık 
çalışanı ile görüştükten sonra bir tane aldığını gösterdi. Ayrıca, katılımcıların 
%52.1'i 18 ay içinde tekrar Pap testi yaptırdı.



■ toplum temelli farkındalık için
çeşitli yaklaşımları içerir

■ Hem kamu hem de gönüllü
sektörler tarafından farklı
kanserlerle ilgili kamuoyunun
farkındalığını artırmak, tarama
programlarını kullanmanın ve
herhangi bir semptom varsa
erken tanının önemini
vurgulamak için önemli

■ kanser konusunda halka yönelik
ülke çapında kullanılan önemli
projeler ve kampanyalar
hakkında bir özet sunmakta







COMMUNITY ENGAGEMENT STRATEGIES FOR RAISING 
AWARENESS OF CANCER PREVENTION AND EARLY DETECTION 
AMONGST THOSE MOST IN NEED 
Australia and New Zealand 

■ Roadshow Etkinliği

■ bölgesel tabanlı personel ve Topluluk bağlantıları

■ Gönüllü

■ Yerel Sağlık Çalışanlarını Eğitmek

■ Kültürel açıdan ilgili eğitim ve Program Geliştirme diğer toplum temelli kuruluşlarla çalışma

■ Hibe Sağlanması



Sonuç

■ Farkındalığı artırmak için, 

■ Toplumun Kültürel , sosyal ve ekonomik faktörleri iyi tanınmalı

■ Sağlık okuryazarlığının iyileştirilmesi

■ Toplumun davranış geliştirme modeli saptanmalı

■ Toplum hangi müdahale uygulamalarından faydalanıyor saptanmalı

■ birinci-ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerine entegrasyon

■ toplum katılımını içeren çok sektörlü bir yaklaşım geliştirilmeli

■ …….


