
ŞİZOFRENİ VE TOPLUM TEMELLİ RUH SAĞLIĞI 

 

Tülay Erçin Şahin: 1992 yılından beri her yıl 10 ekim günü “Dünya Ruh Sağlığı 
Günü” olarak belirlenmiş. Bugün de, her yıl teması değişmek üzere ruh sağlığıyla ilgili 
konulara dikkat çekmek, bu konuda halkın, medyanın, kurumların farkındalığını 
geliştirmek üzere çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu yılın teması “Şizofreniyle 
Yaşamak”. Geçen yıl “Yaşlı Ruh Sağlığı ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri”ydi. Bu 
yılın temasına ilişkin olarak biz Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Ankara’da bulunan 
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerimizle birlikte halkın yoğunlukta olduğu yerlerde, kamu 
kurumlarında, medyada, üniversitelerde bu tür farkındalık geliştirici etkinlikler 
düzenledik.  

Dr. Yasir Şafak: Toplum Ruh Sağlığı Merkezimizde çoğunlukla şizofreni hastaları 
üzerinde çalıştığımız için bu konuda yapılabilecek müdahaleler, bu konuyla ilgili 
gözlemler oldukça yoğun. Bu bağlamda şizofreni hastalığının ne olduğu, şizofreni 
hastalığı ile ilgili bizim bildiklerimizden ziyade bu camianın içinde olmayan veya 
halkın bakışı nedir, aslında şizofreni hastalığıyla ilgili zihinlerindeki mitler ve yanlış 
inanışlar nelerdir, onlara vurgu yapmak buradaki amacımız ve damgalama karşıtı bir 
faaliyet göstermek.  

Selma Ercan: Yeni bir çalışma ve Türkiye’de gerçekten psikologların da katılmasını 
gerektiren disiplinler arası bir yaklaşımla yürütüyoruz TRSM’de çalışmaları. Hemşire, 
psikolog ve sosyal hizmet uzmanı olarak vaka yönetimiyle çalışıyoruz. Her birimiz 
birer vaka yöneticisiyiz. Vaka yöneticisi demek, herkesin kendi hastaları var. Yani 
TRSM’ye bir hasta geldiği zaman diyelim ki onun görüşmesini ve değerlendirmesini 
ben yapıyorum. Tedavisi, rehabilitasyon süreci boyunca da ben o hastanın bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyorum, yönlendirmeleri yapıyorum. Bunun amacı, normal şartlarda 
bu hastalarla bir güven ilişkisi kurmamız gerekiyor ve bu güveni tedaviye katılmayı 
sağlamak için mutlaka güvenebileceği bir kişiyle karşılaşması hastaların işini 
kolaylaştırıyor. Tedaviye katılımlarını da arttırıyor. Ayrıca hastayı da siz tanıdığınız 
için bu süreçte o hastayla tedaviyi planlamak, programı yürütmek bizim için de daha 
kolay oluyor. O yüzden şu an biz kendi merkezimizde vaka yönetimi yolunu 
kullanıyoruz. Ortak görevlerimiz var. 

İlknur Küçük: Size burada Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde hemşire ne görevler 
yapar, birazcık onlardan kısaca bahsedeceğim. Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde 
personelin ortak görevleri dışında hizmet alanların genel sağlık durumunu izlemek ve 
yazılı kayıtlarının tutulması, örneğin danışanın hipertansiyonu varsa tansiyon takibini 
yapmak ya da diyabeti varsa şeker takibini yapmak gibi görevleri vardır. Tabi ki 
bunlar daha önce rahatsızlığı döneminden önce olan kronik hastalıklarda olabilir ya 
da merkezimize geldiği zamanlarda bizim yönlendirmelerimizle tespit edilmiş olabilir. 
İlaç uyumsuzluğu mevcudu olan danışanın gerekirse her gün merkeze gelmesini 
sağlayarak ilaçlarını verir. Genellikle alevlenme dönemlerinde hastalarımızın 
merkeze her gün gelmesini istiyoruz. Böylelikle ilaç kontrollerini daha rahat bir şekilde 



yapıyoruz. Danışanın merkeze her gün geliş gidişinde sıkıntı yaşıyorsa eğer 3 veya 7 
günlük ilaç kadehi hazırlayarak danışana teslim ediyoruz. Ailelere de tabi ki bilgi 
veriyoruz. Nasıl kullanması gerektiğini, ilaçlarını nasıl kontrol etmesi gerektiğini. Bu 
konuda ailelerin desteğini alarak tedaviye katılımlarını sağlıyoruz.  

Prof. Dr. Sibel Örsel: Merhaba arkadaşlar. Öncelikle katıldığınız için teşekkür 
ediyorum. Hem sorularınızı  hem de geri bildirimlerinizi almak istiyorum. Bu merkez 
ülkemizde kurulan 105 merkezden biri. Ankara’da olması nedeniyle bakanlığın 
projesindeki ana pilot ve uygulama merkezlerinden biri. Hem bu sistemi tanımanızı 
istiyorum hem de burda psikoloji dışında katılımcılara şizofreni ile sunumlar 
üzerinden tanışma ve farklı bir bakış açısı verebilmeyi umut ediyoruz.  

 


