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Ruhsal iyileștirim* felsefesi 

Mustafa Yıldız, Ayșen Esen Danacı

*Ruhsal iyileştirim, psikiyatrik rehabilitasyon karşılığı olarak kullanılmıştır.

ÖZET

Ciddi ruhsal bozukluklar yetiyitimine ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Ruhsal iyileştirim süreğen 
hastaların toplumsal, mesleki ve ailevi rollerini daha iyi yapabilmelerini, mümkün olduğunca bağımsız ve 
kaliteli bir yaşam sürmelerini amaçlar. Bu yazıda ruhsal iyileştirimin gerekçeleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ciddi ruhsal hastalık, yetiyitimi, ruhsal iyileştirim

ABSTRACT

The philosophy of the psychiatric rehabilitation
Severe mental disorders cause disability and a poor quality of life. Psychiatric rehabilitation aims the 
chronic patients to live healthily and independently in the community with less help and to enhance their 
quality of life. In this article, the rationale of the psychiatric rehabilitation was evaluated.

Key words: Severe mental disorder, disability, psychiatric rehabilitation

Süreğenleşmeyle giden şizofreni, şizoaffektif  bozukluk, iki uçlu duygudurum bozukluğu, ağır ruhsal çöküntü, takıntı 
zorlantı bozukluğu, madde bağımlılığı, toplumsal kaygı bozukluğu ve örselenme sonrası stres bozukluğu gibi ciddi ruhsal 
hastalıklar tedavi hizmetlerine ilaveten iyileştirim hizmetlerini de gereksinirler1. Çoğu genç yaşlarda başlayan ve yaşamın 
önemli bir kısmında kişiyi, aileyi ve toplumu hastalığın belirtileri ve sonuçlarıyla uğraşmak zorunda bırakan, ruhsal-
toplumsal-mali kayıplara neden olan bu hastalıkların bireye ve topluma maliyetini en aza indirmek sağlık politikalarının 
ana hedefl erindendir2. Hastalık yaşamış olan birey ve toplum arasındaki sağlıklı ilişkiyi kurmak için gösterilen çabaların 
tümü iyileştirim girişimleri olarak değerlendirilebilir.

   İyileştirim, yetiyitimiyle giden hastalıklarda iyileşme ve kişinin yaşam kalitesinin artırılması açısından tedavi ile eşdeğerdir 
ya da tedavinin önemli bir bileşeni ve onun uzantısıdır. Ruhsal iyileştirimin amacı ruhsal yetiyitimi olan hastalara toplumsal, 
mesleki, eğitimsel ve ailevi rollerinde en az yardımla doyumlu bir yaşam sürmeleri için gerekli becerileri öğretmek ve 
onlara gerekli toplumsal destekleri sağlamaktır1. Ruhsal hastalıklarda iyileştirim çalışmalarının planlanması daha hastalığın 
başlangıcında ivedi evrenin tedavisiyle başlamalıdır. 
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   Fiziksel hastalıklarda bir protezin, koltuk değneğinin ya da bir tekerlekli sandalyenin yaptığı iş ve bu insanlara 
özel yasalarla iş olanaklarının yaratılması nasıl ki fi ziksel özürlülüğün telafi si ise ruhsal hastalıklarda da ortaya çıkan 
özürlülük durumlarında gereken becerilerin yeniden kazandırılması, destekleyici ve koruyucu bir ortamın oluşturulması 
da ruhsal özürlülüğün tamamlayıcısıdır.

   Yetiyitimi oluşmuş, özürlü hale gelmiş ruhsal hastaların depo hastanelerinde tutulması asla bir çözüm değildir. Çünkü 
insanların dış dünyaya kapalı ortamlarda ‘korunaklı’ olarak tutulmaları hiçbir zaman onlar için toplum içerisinde özgür 
bir birey olma şansını ve onurunu veremez. Aynı zamanda hastaların toplumsal yetilerinin de giderek yitmesine yol 
açar. Bireyin toplum içerisinde yaşamını sürdürmesi asıl hedef  olmalıdır. Hastaların yalnızca hastane dışında kalmış 
olmaları değil aynı zamanda toplum içerisinde bağımsız olarak doyumlu bir yaşam sürebilmeleri amaçlanmalıdır. 
İlaçlar hastalığın bazı belirtilerini gidermekte fakat insanlara hastalığın neden olduğu yetiyitimiyle yaşamayı ve başetme 
becerilerini öğretmemektedir. İlaç tedavilerinin bu anlamda hastaya özgü bireyselleştirilmiş iyileştirim programlarıyla 
desteklenmesi zorunluluğu ortadadır.

   Ruhsal iyileştirimle kişi ‘hasta’ olma rolünden çıkıp ‘birey’ olma rolüne geçmekte, kendi hastalığının tedavisi ve 
yaşamı konusunda sorumluluk almaktadır. Süreğen bir ruhsal hastalığın gizlediği, toplumdan uzaklaştırdığı bireyin ön 
plana çıkarılması, hayatın içerisine sürüklenmesi iyileştirimin temel felsefesidir.

   İyileştirim hizmetleriyle hasta bireyler; tedavilerini sürdürerek yinelemelerden uzak kalmış olacaklar, işlevsel halde 
kalmakla hasta rollerinden çok toplumsal rolleriyle ön plana çıkacaklar, bireysel ve toplumsal yaşama becerilerinin 
gelişmesiyle ailelerine ve çevrelerine daha az sıkıntı verecekler, stresli yaşam olaylarına karşı daha korunaklı olacaklar, 
hastalığın etkisinde daha az kalarak ve daha işlevsel olarak yaşam kalitelerinin yükselmesiyle daha doyumlu bir yaşam 
süreceklerdir3.

Kaynaklar

 1. Liberman RP, Kopelowicz A, Smith TE. Psychiatric rehabilitation. Comprehensive Textbook of  Psychiatry’de. Sadock BJ, Sadock WA. (Eds.). 
Yedinci baskı. Cilt II, Baltimore, Williams and Wilkins, 2000: 3218-3245.

 2. Silva JACE. World aspects of psychiatry. Comprehensive Textbook of Psychiatry’de. Sadock BJ, Sadock WA. (Eds). Yedinci baskı. Cilt II, Baltimore, 
Williams and Wilkins, 2000:3333-3342.   

 3. Liberman, RP. Yetiyitiminden İyileşmeye: Psikiyatrik İyileştirim Elkitabı. American Psychiatric Publishing, Inc. Washington DC, 2008’den çeviri: 
Yıldız M. Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, Ankara, 2011:2-37.
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ÖZET

Bu yazıda ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerini vermek için açılan Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin 
(TRSM)  kuruluşu aşamasında bilinmesi gereken pratik noktalardan bahsedilecektir. TRSM yönergesinin özeti, merkezde ve ev hizmetle-
rinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri yazının genel konularıdır.

Anahtar kelimeler: TRSM, yönerge, ruh sağlığı hizmeti

ABSTRACT

From regulations to practice: community mental health centers
In this article, community-based mental health services to patients with severe mental disorder opened to give the  Community Mental 
Health Center’s practical points it needs to know on the formations will be discussed. In Community Mental Health Center directive 
summary, problems in the center, and home services, and solutions to problems encountered in the general topics of the article. 
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G
ünümüzde psikiyatride değişen uygulamalarla 
birlikte yeni ufuklara doğru yol alınmakta ve 
bu uygulamalarla psikiyatri daha çağdaş bir 
yüzle tıp alanında kendine yer bulmaktadır. 

Ortaçağda içine cadı, şeytan, cin vb. varlıkların girdiği 
düşünüldüğü için öldürülen, yakın bir zamanda krema-
toryumlarda yakılan ya da yük olmaması adına açlığa 
mahkum edilerek ölüme terk edilen psikiyatri hastaları 
önce psikofarmakolojinin gelişimi ile tedavi edilmeye 
başlamışlar, sonra ilaç ve psikoterapi kombinasyonuyla 
bu tedaviler gelişmiştir. Ancak 1960’lı yıllardaki geliş-
melerden sonra sadece ilaç ve terapi kombinasyonları 
yetersiz ve çağdışı kalmaya başlamış ve toplum temelli 
ruh sağlığı anlayışıyla psikiyatri hastaları farklı bir kim-
liğe bürünmüştür. 

Toplum temelli ruh sağlığı anlayışıyla birlikte gele-
neksel kurumların tedavideki yeri azalmaya başlamış 
ve bu kurumların yerini bakım veren, hastaların tedavi 
dışında rehabilite edilmelerine ve topluma kazandırıl-
malarına yardımcı olan bakım merkezleri almaya baş-
lamıştır. Toplum temelli ruh sağlığı anlayışının temeli, 
kronik psikiyatri hastalarının toplumda soyutlanmadan, 
toplumun içerisinde ve toplumsal rollerini de göz ardı 
etmeksizin iyileşmeyi esas almasıdır.

Toplum temelli ruh sağlığı çalışmaları, 1963 yılında 
ABD’de toplum ruh sağlığı merkezlerinin kurulması ile 
başlamıştır. ABD’yi İtalya ve İngiltere izlemiş hatta bu 
ülkelerdeki gelişim ABD’ye göre çok daha hızlı olmuş-
tur1. Sonrasında başta İsveç ve Finlandiya olmak üze-
re İskandinav ülkeleri, Almanya, Fransa ve Hollanda, 
farklılıklarına rağmen toplum temelli ruh sağlığı ça-
lışmalarıyla ruh sağlığı alanındaki reformlara dahil 
olmuşlardır.

Toplum temelli ruh sağlığı çalışmalarıyla birlikte psi-
kiyatri hastası başına düşen yatak sayısında belirgin bir 

azalma olmuş ve hastaların önemli bir bölümü toplum 
içinde tedavi edilir duruma gelmiştir. Örneğin ABD’de 
1983 yılında 2 milyon kronik psikiyatri hastasından sa-
dece 116.000’i hastanelerde tedavi edilirken diğerleri 
ise toplum içinde tedavi edilir durumdaydı. Almanya’da 
1971 yılında 1000 nüfusa düşen psikiyatri yatağı sayısı 
1.6 iken reformlarla bu oran 1996 yılında 0.73’e azaltıl-
mış bununla birlikte yatış sürelerinde de önemli azalma 
sağlanmıştır. Fransa’da 1987’de 84000 olan yatak sayısı 
2000 yılında 43173’e, İngiltere’de 1954 yılında 154000 
olan psikiyatri yatağı sayısı günümüzde 35000’e düş-
müştür. Ülkemizde 7000’in biraz üstünde olan psikiyatri 
yatak sayısı kuşkusuz son derece azdır. Ancak psikiyatri 
hizmetlerindeki aksaklıkların en temel nedeni yatak 
sayısındaki azlıktan çok hastane dışında verilen destek 
hizmetlerinin yetersiz olmasıdır. Ülkemizde verilen ruh 
sağlığı hizmetlerinin tamamına yakını kapalı ruh sağlı-
ğı hastanelerinde sunulan ve ilaç tedavisine dayanan ge-
leneksel psikiyatrik tedaviye dayanan bir sistemdir. Son 
dönemdeki gelişmeler ileride değinileceği gibi bütün 
sorunları ve kısıtlılıklarına rağmen hizmetin niteliğinde 
düzelmeler yaratmaya adaydır1-3.

Toplum temelli ruh sağlığının 
esasları

Toplum temelli ruh sağlığı anlayışında temel esas hasta 
tedavi ve bakımının hastanelerden topluma kaydırıl-
masıdır. Hastanelerde geleneksel olarak uygulanan ilaç 
ve psikoterapiye dayanan tedavi yöntemi yerine tedavi 
hizmetleri, kesintisiz sosyal destek, iş olanakları, özür-
lülük hakları gibi farklı alanlarda hastaya destek sunu-
lup hastanın topum içerisindeki sosyal rollerine kavuş-
ması hedefl enir. Hastane bakımı yerine evde ve toplum 
içerisinde bakım tercih edilir. Doktor, hemşire, sosyal 
hizmet uzmanı, psikolog, usta eğitici ile birlikte bir ekip 
çalışmasına dayanır. Sadece hasta tedavisi değil, hasta 
ve aile eğitimi de önemlidir.

“Toplum temelli ruh sağlığı 

anlayıșında temel esas hasta tedavi 

ve bakımının hastanelerden topluma 

kaydırılmasıdır.

”

“Ülkemizde verilen ruh sağlığı 

hizmetlerinin tamamına yakını 

kapalı ruh sağlığı hastanelerinde 

sunulan ve ilaç tedavisine dayanan 

geleneksel psikiyatrik tedaviye 

dayanan bir sistemdir. 

”



Karasu ve Yelken

Türkiye Psikiyatri Derneği
Sürekli Eğitim/Sürekli Mesleki Gelişim Dergisi

97  |  CİLT 3 • SAYI 2  |  YAZ 2013

Toplum temelli ruh sağlığı anlayışında bireye sade-
ce hastalığına yönelik değil çeşitli ihtiyaçlarına göre 
hizmet verilir. Verilen hizmetin süresi esnek olup her 
zaman  ve gerektiği kadar hizmet verilmesi esastır. 
Hastanın kimlik duygusunu geliştirmek hedefl enir. 
Kişinin kendi hayatı üzerinde kontrolü olmasının önü 
açılmaya çalışılır. Psikiyatri servisleri gibi katı kuralları 
olan özelleşmiş ortamların yerine yaşam içerisinde do-
ğal olarak var olan çalışma, eğitim ve destek sistemle-
rinden faydalanılır.

Toplum temelli ruh sağlığı anlayışının en temel kurum-
ları Toplum Ruh Sağlığı Merkezleridir.

Toplum ruh sağlığı merkezleri 
(TRSM)

Toplum psikiyatrisi uygulamalarının temel kurumla-
rıdır. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylere biyopsiko-
sosyal modele göre hizmet veren birimlerdir. Toplumsal 
gereksinimlere göre ve yerel ihtiyaçlar doğrultusunda 
örgütlenirler. Belli bir nüfusa hizmet verirler. Avrupa’da 
sınırlı bir bölgeyi ve bu bölgede yaşayan topluluğu ifade 
etmek için “sektör” terimi kullanılmaktadır. Sektör bü-
yüklükleri İskandinav ülkelerinde 40.000-50.000 civa-
rında iken diğer Avrupa ülkelerinde 250.000-300.000 
civarındadır. Ülkemizde ileride değinileceği gibi her 
100.000 nüfusa bir Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ku-
rulması planlanmaktadır.

Yurtdışındaki uygulamalara bakıldığında bu merkezler, 
multidisipliner bir ekiple hizmet vermekte ve kurum-
larla işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Ağır bir ruhsal 
hastalığı bulunan bireyin ilk başvuru yaptığı yer doğru-
dan bu merkezlerle iletişim kurmakta ve sonrasında bu 
merkezlerde hastanın tedavisinden, kendisi ve çevresi-
nin eğitimine, rehabilitasyon süreçlerine kadar bir dizi 
etkinlikler planlanmaktadır.

Bu merkezlerde ayrıca olgu kayıtları yapılmakta, epide-
miyolojik çalışmalar yürütülmekte, 7 gün 24 saat esasına 
göre kriz hizmetleri verilmekte, merkezden hizmet alan 
hastalara beceri eğitimleri, bilişsel rehabilitasyon çalış-
maları, iş ve uğraş rehabilitasyonu, spor aktiviteleri gibi 
çalışmalar yapılarak hastaların toplum içerisinde sosyal 
rolüne uygun kalması sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Merkezlerdeki özgün uygulamalardan bir tanesi de olgu 
yönetimi kavramıdır. Olgu yönetiminde temel amaç, 
hastaların bazı alanlarda sorumluluğunu taşıyan ve bu 

alanlardaki görevleri yerine getirmek üzere eğitilmiş 
olgu yöneticileriyle hastaların iyilik hallerinin devamı-
nı ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanmalarını 
sağlamaktır. Olgu yönetimi, hasta yanında aileyle, has-
taneyle, işyerleriyle, yerel yönetimlerle, sosyal güvenlik 
kurumlarıyla iletişim ve etkileşim halinde yapılmalıdır. 
Ülkemizde şu anda yetişmiş olgu yöneticileri yoktur ve 
olgu yöneticiliği işi ailelerin üzerindedir.

Ülkemizde psikiyatri hizmetleri

Anadolu topraklarında yaşamış eski medeniyetler ve 
Osmanlı İmparatorluğu’nun psikiyatri hastalarını dış-
lamaması, damgalamaması hatta hizmet sunma çabası 
kısmen de olsa günümüze değin ulaşmıştır2. Onbeşinci 
yüzyılda Edirne’de inşa edilen 2. Bayezid külliyesi, 
rehabilitasyon çalışmalarının yürütüldüğü bugünkü 
TRSM’lerin adeta öncülü gibidir. Ondokuzuncu yüzyıl 
başlarında İstanbul’da üç akıl hastanesi bulunmaktadır.

Cumhuriyet dönemine bakıldığında ise 1927’de 
Prof. Dr. Mazhar Osman tarafından akıl hastalarının 
Bakırköy’deki hastaneye taşınıp daha çağdaş bir bakıma 
kavuştuğunu görmekteyiz.

1960’lı yıllarda psikiyatri hastalarının daha çağdaş bir 
bakım alabilmesi için Ankara ve İstanbul’da ruh sağlığı 
dispanserleri kurulmuş ancak bu dispanserlerin psiki-
yatri hastanelerinin uzantısı şeklinde çalışmaları nede-
niyle katkıları sınırlı olmuştur.

Psikiyatrik rehabilitasyon kavramının yerleşmesi için 
ilk adım sayılabilecek gündüz hastanelerinin ilki 1970'li 
yıllarda Bakırköy ve 1980'lerde Ankara Üniversitesi 
psikiyatri kliniklerince başlatılmıştır.

1983 yılında ilk defa T. C. Sağlık Bakanlığı’nda Ruh 
Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmuştur.

2006 yılında ise Ulusal Ruh Sağlığı Politikası metni 
ile ruh sağlığı sisteminin toplum temelli olması, genel 
sağlık sistemine ve birinci basamak sağlık hizmetlerine 
dahil edilmesi, toplum temelli rehabilitasyon çalışma-
larının yapılması, ruh sağlığı alanında yeni yasaların 
çıkarılması gibi hedefl er benimsenmiştir. Toplum ruh 
sağlığı merkezi uygulamasının temel teorik düzlemini 
oluşturan bu metin sonrası ise 2008 yılında Bolu Ruh 
Sağlığı Hastanesine bağlı Bolu TRSM pilot bir uygu-
lama ile hizmete girmiştir4.
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