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Dünyada Gelişmeler
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

• Yaklaşık otuz yıldır (1984, 1987, 1996), ülkelerin ruh sağlığı politika metinleri 
olmasının, 

• Yeterli ve kaliteli ruh sağlığı hizmeti sunulabilmesi için ana ve güçlü bir araç 
olduğunu vurgulamaktadır. 

• Ulusal ruh sağlığı politikalarının önemi kabul görmekte

• Ancak ülkelerin sadece %60’ının ruh sağlığı politikası mevcut (DSÖ 
2001)
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48. Avrupa Bölge Komitesi (1998)

• “Sağlık 21” başlığıyla 21’inci yüzyıl için sağlık alanında 21 hedef 
• Sağlıkta dayanışma, hakkaniyet, yaşama sağlıklı başlanması, gençlerin sağlığı, 

yaşlıların sağlığı başlıklarından sonra 6. hedef ruh sağlığının geliştirilmesi 
• 2020 yılına kadar insanların psikososyal iyilik halinin geliştirilmesi ve ruh sağlığı sorunu 

olan insanların ulaşabileceği daha kapsamlı hizmetlerin oluşturulması gerektiği 
• Ruh sağlığı sorunlarının prevalansının azaltılması ve insanların stresli yaşam olayları ile başa 

çıkabilme yeteneğinin arttırılması gerektiği, 

• Halen yüksek intihar hızlarına sahip ülkelerde ve nüfus gruplarında intihar hızının en az üçte 
bir oranında azaltılması gerektiği
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Avrupa Ülkeleri İçin Bir Ruh Sağlığı Eylem Planı
DSÖ (2005)

1. Bütün bireyler için ruh sağlığını geliştirmek, 
2. Halk sağlığı politikalarının ruh sağlığı hizmetlerine potansiyel etkisini dikkate 

almak, 
3. Damgalama ve ayrımcılıkla mücadele etmek, 
4. Riskli yaşam evrelerine özgü aktiviteler geliştirmek, 
5. İntiharı ve ruh sağlığı sorunlarını önlemek, 
6. Ruh sağlığı sorunları için iyi bir birinci basamak bakımına erişimi sağlamak, 
7. Ağır ruhsal hastalığı olan kişiler için toplum temelli hizmetlerle etkin bakım 

sunmak, 
8. Sektörler arasında işbirliği kurmak, 
9. Yeterli ve yetkin işgücü oluşturmak, 
10. Ruh sağlığının durumu ve ihtiyaçları ile ilgili yeterli bilgi temin etmek, 
11. Yeterli ve kayda değer miktarda maddi kaynak sağlamak, 
12. Etkinliği değerlendirmek ve yeni bulgular elde etmek için çalışmaları desteklemek.

5



Ulusal Gelişmeler
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Ulusal Ruh Sağlığı Politikası

• Ruh sağlığı sisteminin toplum temelli olması, genel sağlık sistemine ve 
birinci basamağa entegre edilmesi, 

• Toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, 

• Ruh sağlığı alanına ayrılan paranın arttırılması, 

• Ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, 

• Ruh sağlığı alanı ile ilgili yasaların çıkarılması, 

• Damgalamaya karşı hasta haklarının savunulması, 

• Ruh sağlığı alanında eğitim, araştırma ve insan gücünün arttırılması. 
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Türkiye Ruh Sağlığı

1. Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması 
• Türkiye’de nüfusun %18’inin yaşam boyu bir ruhsal hastalık geçirdiği, 

• Çocuk ve ergenlerde klinik düzeyde sorunlu davranış oranın %11 olduğu 
bulunmuştur. 

2. Hıfzıssıhha Mektebi’nin yaptığı Ulusal Hastalık Yükü Çalışması 
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Türkiye Ruh Sağlığı

• Ulusal Hastalık Yükü Çalışması (2004) 
• Hastalık yükü nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre, 

Kardiyovasküler hastalıklardan sonra 

%19 ile ikinci sırada psikiyatrik hastalıklar
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Türkiye Ruh Sağlığı

• Sağlık Bakanlığına ait İstanbul, Samsun, Manisa, Adana, Elazığ, 
Trabzon ve Bolu illerinde toplam 8 adet Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesi (RSHH) mevcuttur. 
• Ayrıca genel hastaneler içinde ve üniversite hastanelerinde yataklı tedavi ve 

poliklinik hizmetleri 

• Ülkemizde 100 bin kişiye 2,20 Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı

• Avrupa Birliği’nin 15 ülkesinde 100 bin kişiye ortalama 12,9 Ruh 
Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanı 
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Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Kurumlar 

• Sağlık Bakanlığı 

• Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 

• Adalet Bakanlığı 

• İç İşleri Bakanlığı 

• Milli Eğitim Bakanlığı 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

• Yükseköğretim Kurulu 

• Diyanet İşleri Başkanlığı 

• Radyo Televizyon Üst Kurulu 

• Meslek Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları
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Ruh Sağlığı Hizmet Modelleri

• Dünya’da ruh sağlığı alanında üç farklı hizmet modeli bulunmaktadır. 
• Hastane temelli model 

• Toplum temelli model 

• Toplum- hastane denge modeli 
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Hastane Temelli Model 

• 1800’lü yıllardan 1960’lı yıllara kadar Dünya’da yaygın olarak 
kullanılan en eski ve geleneksel

• “Dönerkapı” fenomeni 
• Hastane yatak sayılarının ihtiyaca cevap verememesine 

• Meslek profesyonellerinin medikal tedaviye ek olarak psikososyal
müdahalelerde bulunmak için zaman ve enerji ayıramamalarına,

• Dolup taşan hastanelerde insani ihtiyaçların karşılanamamasına, 

• En iyi koşullarda bile “asgari” düzeyle yetinilmesine sebep olmaktadır.
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Toplum Temelli Model 

• 1960’larda öncelikle İtalya’da, 

• Eşzamanlı olarak İngiltere, Fransa, Almanya’da başlayan ve tüm 
dünyada hızla geçilen, 

• DSÖ’nün de tavsiye ettiği bir model

“Kurumsallaşmaya alternatif olarak toplum temelli hizmetlerin 
oluşturulması çok önemlidir. Bu konuda çocukların ve gençlerin 
sağlıklarının korunması yönünde özel çaba gösterilmesi ihtiyacı 

bulunmaktadır…”
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Toplum Temelli Model 

• Esas hedef kitlesi 
• Ağır ruhsal bozukluğu olan 

• Hastanede uzun süre yatırılan hastalar 

• Bu hastalarla ilgili sorun sosyal, ekonomik, hukuki ve tıbbi boyutları
olan bir sorundur. 
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Toplum Temelli Model 

• Sosyal Boyut: 
• Ağır ruhsal hastalığı olan hastalar çoğu kez bakıma ihtiyaç gösterirler, bu 

durum ailenin yaşadığı ekonomik ve sosyal yükü daha da ağırlaştırır, 

• Ailelerin ihmali ve istismarı ile karşılaşılabilir, 

• Hastalığın pozitif belirtileri sebebiyle kendilerine ve çevrelerine fiziksel olarak 
zarar verme potansiyeli taşıyabilirler, 

• Ev ve hastane dışında zamanını değerlendirebileceği koşullardan yoksun 
olmaları nedeniyle sosyal izolasyonları kalıcı hale gelmektedir, 

• Toplumsal önyargı ve dışlamalar

17



Toplum Temelli Model 

• Ekonomik Boyut: 
• Hastalar ailelerine bağımlı, 

• Hastalığın çeşitli dönemlerinde bakıma ihtiyaç duyulduğundan aileden en az 
bir kişinin çalışma veriminin azalmasına ya da hiç çalışmamasına neden, 

• Eğitimlerini tamamlamada güçlük çekmeleri nedeniyle meslek sahibi 
olamamaktalar, 

• Yetersiz ekonomik koşullarda yaşamlarını sürdürmekteler, 

• Düzenli takip ve tedavileri yapılamadığı zaman alevlenme sıklığı ve şiddeti 
artmakta ve hastaneye yatış sıklığı ve süresi uzamakta
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Toplum Temelli Model 

• Tıbbi Boyut: 
• Hastalık, yaşam boyu sürmekle birlikte çoğu kez iyi planlanmış ve 

sürdürülebilen bir medikal tedaviye iyi yanıt verir. 
• Hastalığın sık alevlenmesinde ve hastaneye yatış gerektirmesinde medikal tedavinin 

sürdürülememesi önemli rol oynar. 

• Hastaların tedavisi ve tedaviye uyumu/uyumsuzluğu periyodik olarak takip edilirse 
alevlenme sıklığı, şiddeti ve/veya hastaneye yatış sıklığı azalabilmektedir, 

• Hastalığın alevlenme döneminden önce ortaya çıkan bazı uyarıcı işaretler vardır. Uyarıcı 
işaretler tespit edilebilirse erken medikal müdahale yapılabilir ve alevlenme önlenebilir, 
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Toplum Temelli Model 

• Tıbbi Boyut: 
• Hastalığın prognozunda ailenin hastaya, hastalığa ve tedaviye ilişkin tutumu 

önemli

• Sık alevlenme hastalarda kalıcı bilişsel kayıplara yol açar 
• Hastalık belirtileri yüzünden sosyal izolasyona maruz kalmış olan hasta tamamen 

soyutlanabilir ve kendi bakımına ilişkin en temel rutinleri bile yapamaz hale gelebilir

• Alevlenme sıklığı azaltıldığında hastaların yıkımı önlenebilir veya geciktirilebilir
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Toplum Temelli Model 

• Tıbbi Boyut: 
• “iyileştiren ilişki” kavramı 

• Bizzat hastayla kurulan ilişkinin kendisinin iyileştiren, belirtileri sınırlayan bir etkisi 
bulunmaktadır. 

• Ailelerinin bile sağlıklı bir ilişki kur(a)madığı hastalara yapılan periyodik ziyaret, onunla 
ilgilenilmesi ve yardım çabaları hastalığın hem doğasını, hem de prognozunu olumlu 
etkileyecektir, 

• Ağır ruhsal hastalığı olan hastalar çoğu kez zeka ve beceri sorunu olmayan 
hastalardır. 
• Uygun terapi ve rehabilitasyon programlarıyla en azından öz-bakımlarını 

sağlayabilecekleri gibi üretime de katkıda bulunabilirler. 

22



Toplum-Hastane Denge Modeli 

• Toplum temelli ruh sağlığı sisteminin ayakları;
• Hizmetin coğrafi temelli yapılandırılması, 
• Hizmetin ekip anlayışıyla çok yönlü verilmesi, 
• Her tanımlanmış bölgeye: sorumlu toplum ruh sağlığı merkezi, bakım kurumları, 

koruyucu evler, korumalı işyerleri ve genel hastaneler içinde psikiyatri yataklarının 
açılması

• Bu modelde ülke 100-300 bin nüfustan oluşan coğrafi alanlara bölünür ve 
her alan için bir toplum ruh sağlığı merkezi planlanır. 
• Merkezde çalışan ruh sağlığı ekibi psikiyatri uzmanı, psikolog, psikiyatri hemşiresi, 

sosyal çalışmacı, ergoterapist, uğraş terapisti ve diğer yardımcı personelden oluşur. 
• Ekip hareketlidir, hizmeti gerektiğinde hastanın yaşadığı alana götürür.
• Ekibin hizmet verdiği merkez genellikle ana hastanenin dışındadır 
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi; Korumalı Ev Projesi (2006)

• Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi; Gündüz Hastanesi 

• Akdeniz, Ankara ve Kocaeli Üniversite’leri bünyelerinde rehabilitasyon 
merkezleri ve gündüz hastaneleri 

• Bolu Ruh Sağlığı Hastanesine bağlı; Bolu Toplum Ruh Sağlığı Merkezi 
(2008)
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Ülkemizde toplum temelli modelde; 
• Ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların toplum ruh sağlığı merkezleri (TRSM) 

tarafından kayıt altına alınıp takip edilmesi, 

• Halen hastanelerde yatmakta olan ve ihtiyacı bulunan hastaların yarı-yol evleri 
ve korumalı evlerde kalmasının ve korumalı işyerlerinde istihdamlarının 
sağlanması hedeflenmektedir. 
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara, 
• Toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde bireysel işlevi iyileştirmeye dönük 

etkin tedaviler, 
• Rehabilitasyon, 
• Psikoeğitim, 
• İş-uğraş terapisi, 
• Grup veya bireysel terapi gibi yöntemler

• Psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, 
• Takip ve tedavilerinin yaşadıkları ortamda, birinci basamak sağlık hizmetlerine 

entegre biçimde sunulabilmesi için 

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı yataklı sağlık tesisleri bünyesinde 
faaliyet göstermek üzere Her 100-300 bin nüfusa bir Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezlerinin kurulması
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• 1 ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 

• 1 sosyal çalışmacı, 

• 1 psikolog, 

• 2 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 tıbbi sekreter, 1 idari ve teknik personel 
ve ihtiyaç duyulan temizlik elemanı, güvenlik görevlisi ile iş uğraş 
terapisti gibi diğer unvanlarda yeteri kadar personel ilgili mevzuata 
uygun olarak hastane yöneticisi tarafından görevlendirilir. 
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Başvuru ve hastanın merkeze kabulü; 
• Ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların tedavi ve takibini yapan hastaneler

• Aile hekimleri ve toplum sağlığı merkezleri, 

• Merkez, kendisine bağlı bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan hasta veya ailesi 
ile telefon yoluyla irtibat kurar. 

• Hastanın kendisi, ailesi, belediye vb kurum ve kuruluşlar aracılığı ile
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Grup terapi alanı

• Uğraş terapi odaları/ rehabilitasyon alanı

• Kütüphane ve beceri eğitimi mutfağı

• Çok amaçlı salon

• Spor alanları

• Ekip çalışma odası
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Takip  
• Merkeze devamı sağlanan hastaların farmakolojik tedavileri
• Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde 

ziyaret etmek, 
• Merkezde ya da evde takip sırasında herhangi bir sebeple alevlenen ve kendine ya da 

çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan hastanın yataklı bir psikiyatri kliniğine 
yatışını sağlamak. 

• Eğitim: 
• Hasta ve hasta yakınlarına psikoeğitim vermek, 
• Uygun hastalara sosyal beceri eğitimi vermek ve toplum içinde uygulamalar yapmak. 

• Terapi: 
• Hastaların ilgileri ve kişilik özelliklerine uygun uğraşı alanlarını planlamak ve uğraşı 

terapilerine katılımlarını programlamak, 
• Uygun olan hastalarla açık/kapalı grup terapileri düzenlemek 
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Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri

• Diğer
• Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel medya aracılığı ile toplumu 

bilinçlendirmek ve damgalama karşıtı çalışmalar yapmak. 

• Yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen hastaneye yatış, bakım, çalışacak 
işyeri ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili kurumlarla irtibat kurmak. 

• Toplum temelli modelde ana hedef hastanın mümkünse ailesinin veya 
yakınlarının yanında yaşamını sürdürmesidir. 
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Dünya Ruh Sağlığı Günü

• Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 
• 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim günü 

"Dünya Ruh Sağlığı Günü"

• 10 Ekim 2015 için; Ruhsal Hastalık Yaşayan 
Bireylerde "Saygınlık"
• Saygınlık kavramı; kişinin ırk, cinsiyet, fiziksel ve 

ruhsal durum gibi sosyal statülerden bağımsız 
olarak doğuştan kazandığı ve devredilemez 
değerleri olarak tanımlanmıştır.
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Dünya Ruh Sağlığı Günü
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