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Geçen Ders Hakkında

11.Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü

Enfeksiyon hastalığı:

Enfeksiyon etkeninin; 
herhangi bir yoldan vücuda girerek yaptığı lokal ya da genel yerleşim sonucu, 
kendisi veya toksinleri ile oluşturdukları, patolojik belirtilerle tanımlanan ve 
özel koşullarda  insandan insana bulaşabilen hastalıklardır.
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Geçen Ders Hakkında

Mikroorganizma ile insan arasında dengeyi sağlayan etmenler:

- Etkenin organizmaya yerleşme ve üreme gücü
- Enfeksiyon dozu (hastalanabilmek için gerekli olan en az mikroorganizma sayısı)
- Konağın direnci.
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Geçen Ders Hakkında

Bulaşıcı Hastalıkların Görülmesini ve Yayılmasını Etkileyen Nedenler: 
Toplumsal hareketler,
Göçler, 
Savaşlar, 
İklim değişiklikleri, 
Çevresel faktörler, 
Sosyoekonomik sorunlar, 
Dünyada turistik veya iş nedeniyle olan seyahatlerin artması, 
Altyapıdaki olumlu/olumsuz değişmeler,
Teknolojinin kullanımı, 
Ticarette genişleme, 
Endüstriyel gelişmeler.
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Geçen Ders Hakkında

Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolünde Alınması Gereken Önlemler

Kaynağa Yönelik
Bulaşma Yoluna Yönelik
Sağlam Kişiye Yönelik
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Geçen Ders Hakkında

Halk sağlığı hemşiresi öncelikle; 
- hizmet verdiği toplumun fizik, biyolojik ve sosyal çevresini, 
- bu çevrelerde sağlığı olumlu ya da olumsuz etkileyen tüm etmenleri, 
- sağlık için sakınca yaratan sakıncalı durumları 

ortaya çıkartmada sorumlu kişilerden birisidir.
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Haftalık Akış

12. Toplum Ruh Sağlığı
1. Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemi

2. Ruh Sağlığı Yerinde Olan Bir Kişide Bulunması Gereken Özellikler
3. Ruhsal Bozukluk Nedenleri 
4. Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri
5, Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri 
6. Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Ekip Çalışması
7. Primer Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi 
8. Sekonder Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi 
9. Tersiyer Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi
10. Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları (8 Mart 2010 PAZARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 27515, 

YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından:HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ)

11.   Son Söz «Şiddeti Doğuran Risk Faktörleri»
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

12. Toplum Ruh Sağlığı

- Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemini Bilir, Açıklar
- Ruh Sağlığı Yerinde Olan Bir Kişide Bulunması Gereken Özellikleri Bilir, Açıklar
- Ruhsal Bozukluk Nedenlerini Bilir, Sıralar
- Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkelerini Bilir, Sıralar
- Toplum Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Ekip Çalışmasını Bilir, Açıklar
- Primer, Sekonder ve Tersiyer  Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Sorumluluklarını  
Bilir, Sıralar
- Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumluluklarını Bilir, Sıralar
- Şiddeti Doğuran Risk Faktörlerini Bilir, Açıklar
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü

Subjektif olarak sağlık; 
bireyin bedensel, sosyal ve ruhsal yönden durumunu algılaması,

Objektif olarak sağlık; 
muayene ve tanı testlerine göre belirlenen herhangi bir hastalığın olmamasıdır.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
Ruh sağlığı, 
erken çocukluktan ölüme kadar devam eden; 

 düşünce, 
 iletişim becerileri, 
 öğrenme ve 
 duygusal gelişimle süren, 

kendine güven ile güçlenen süreci ifade eden bir kavramdır.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
Genel olarak bakıldığında; 
birey yaşamını yaşadığı zaman diliminin içinde ve değişen mekanlarda;

 kendisiyle, 
 ailesiyle, 
 yakın çevresiyle, 
 içinde yaşadığı toplumla ve 
 yaptığı işle 

yoğun bir etkileşim içinde sürdürmektedir.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü
Eğer bu ilişkilere bağlı etkileşim sürecinde denge, uyum ve doyum varsa birey ruhsal açıdan 
sağlıklıdır.

Kişinin beden sağlığı ve ruh sağlığı genel sağlığının belirleyicisidir, birinde ortaya çıkan 
herhangi bir değişme, öbürünü etkilemektedir.

Bu etkileşim bilinse de beden sağlığına verilen önem, aynı ölçüde ruh sağlığına 
verilmemektedir.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Tanımı ve Önemi
Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolüoysa

Oysa sağlık merkezlerine baş vuran her 4 kişiden en az birinin teşhis ve tedavi edilmemiş 
ruhsal bozukluğu olduğu, 

bu hastalıkların yaklaşık 2/3 ‘sinin(%69) fiziksel şikayetlerle başvurduğu ve 

bu nedenle ruhsal bozuklukların fark edilmediği belirtilmektedir.
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Toplum Ruh Sağlığı 

Ruh sağlığı sorunları insanın;

 işlevselliğini, 

 yaratıcılığını, 

 mutluluğunu ve 

 yaşam doyumunu 

engelleyecek kadar önemlidir.
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Toplum Ruh Sağlığı 

Herhangi bir ruhsal hastalığı olan kişi;

Duygu, düşünce ve davranış alanlarında sorunlarla karşılaştığında, 

bu durum 

yalnızca kendisi için* değil, 

ailesi, çevresi ve toplum için de 

sorun oluşturmaktadır.

*Halk Sağlığı İlkeleri; Kişinin hastalığı aynı zamanda ailenin sorunudur.
Kişilerin hastalığı aynı zamanda toplumun sorunudur.
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Toplum Ruh Sağlığı 

Halk Sağlığı Uygulamaları kapsamında 

ruh sağlığının; 

 geliştirilmesi, 

 ruhsal bozuklukların önlenmesi, 

 erken teşhis ve 

 tedavisi

önemlidir.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Yerinde Olan  Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler

Ruh Sağlığı Yerinde Olan  Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler(9):

1. Günlük kaygı ve üzüntüleriyle baş edebilir.

Ör: Günlük yaşantı içinde her insan zaman zaman kendini kaygılı hissedebilir. Kısıtlı 

zamanda yetiştirilmesi gereken acil işlerin olması, yetişilmesi gereken önemli bir randevuya 

giderken trafikte sıkışıp kalmak, sessiz bir ortamda otururken aniden yüksek bir ses duyulması 

ya da ilişki problemleri yaşandığı zamanlar günlük hayatta yaşanabilecek kaygı yaratan 

durumlar gibi.

19



Toplum Ruh Sağlığı -Ruh Sağlığı Yerinde Olan  Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler

2. Yakın ve uzak çevresiyle ilişkilerini sürdürebilir.

Ör: Komşuları ve uzak akrabalarıyla gerektiğinde bağ kurabilir.

3. İş arkadaşlıkları dışında da arkadaşlıklar kurabilir.

Ör: Çeşitli disiplinlerde(Kişisel gelişim, okul arkadaşları gibi) ya da STK edindiği 

arkadaşlıklarını uyum içinde sürdürebilir.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Yerinde Olan  Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler

4. İnsanlarla geçinme ve işbirliğinin ötesinde sevgi ve saygıya dayanan bağlar kurabilir.

Ör: İletişim ve işbirliği sorunları yaşamadığı gibi sevgi, saygı önemli değerleridir.

5. İnandığı değerleri ve inançları, kendine güveni, ve özsaygısı vardır.

Ör: Sevgi ve saygının ötesinde ,adalet, sorumluluk, dürüstlük, dostluk, empati gibi değerlere 

de inanır. Kendine ve diğerlerine karşı haksızlık etmez, edilmesine izin vermez.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Yerinde Olan  Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler

6. Eylemlerinin sorumluluğunu taşıyabilir ve sonuçlarına katlanabilir.

Ör: Seçimleri mutsuzluk getirmişse, sorumlu olduğunu kabullenir, telafisi için çaba gösterir.

7. Mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici ve kendini geliştirici uğraşları vardır.

22



Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Yerinde Olan  Kişilerde Bulunması Gereken Özellikler

8. Kendini geliştirebilir. Toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu edinmiştir.

Ör: Bulunduğu ortamın bilgisine sahiptir, dinamiktir, hedefi sonsuzdur.

9. Geleceğe yönelik tasarıları, umudu ve mücadele gücü vardır, kendi başına kararlar 
alabilir.

Bu özelliklerin tümünü bir kişide görmek mümkün olmasa da çoğunluğunun bulunması 
yeterlidir.
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Toplum Ruh Sağlığı

İnsanın uyumu, bu nitelikleri kişiliğinde  ne ölçüde ve nasıl bir denge içinde bağdaştıracağına 
bağlıdır.

Birey ruhsal gereksinmelerini kendi yetenek ve eğilimlerine uygun bir şekilde doyurma yolunu 
seçerek, bir alandaki eksikliğini başka bir alanda gerçekleştirip, ruhsal dengesini korumaya 
çalışır.

Birey ve çevresi arasındaki denge bozulduğunda, organizma bu dengeyi yeniden kurmaya 
çalışır.
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Toplum Ruh Sağlığı 

Yaşamın anlamı, kişinin hayatı boyunca ne gibi olaylar yaşadığı değil, 
bu olayları nasıl ele aldığı ve baş ettiği ile ilgilidir.

Birey yaşamı boyunca bazı sorunlarla ve engellerle karşılaşır. 
Bunları aşmaya çalışır ve 

çözdükçe olgunlaşır.
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Toplum Ruh Sağlığı 

Birey karşısına çıkan yeni durumlara uyum sağlayıp başa çıkamazsa;

 duygu, 

 düşünce ve 

 davranışlarda değişik derecelerde 

 yetersizlik, 

 tutarsızlık, 

 aşırılık veya 

 uygunsuzluk ortaya çıkar ve ruh sağlığı bozulur.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

 Ruhsal bozuklukların önemi eskiden beri bilinmektedir.
 Yaygınlığı ile ilgili çalışmalar gerçek anlamda 20. yy’ da yapılmıştır.
 II. Dünya Savaşından önce yüzde olarak saptanmıştır.
 II. Dünya Savaşından sonra %20  (psikolojik ve psikosomatik belirti envanteri kullanılarak)

 1970’lerden sonra %30  (yapılandırılmış tanı görüşmeleri ve yeni sınıflama modelleri kullanılarak)

 Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde,
 Her sosyoekonomik katmanda, ırkta ve kültürel grupta görülmektedir.
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Toplum Ruh Sağlığı -Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

 DSÖ’ ne göre; « her dört kişiden biri ruhsal ya da nörolojik hastalık geçirme ile karşı 
karşıya»

 ABD’de bir çalışma; « nüfusun neredeyse yarısının hayatları boyunca en az bir ruhsal 
rahatsızlık geçirdiğini» ortaya koyuyor.

 BM raporlarına göre; « yeryüzünde 450 milyon kişi halen bir ruhsal hastalıkla mücadele 
ediyor»

Tüm ülkelerde ruh sağlığı sorunları, bir toplum sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.
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Toplum Ruh Sağlığı -Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırmasına Göre:
 Kişilerin % 17.2’sinde en az bir ruhsal hastalık var
 En sık karşılaşılan ruhsal bozukluk; depresyon, anksiyete, somatoform bozukluklar*
 Alkol bağımlılığı haricinde tüm ruhsal hastalıklar kadınlarda daha yaygın
 Alkol bağımlılığı ve obsesif bozukluk dışındaki tüm tanılar dul ya da boşanmışlarda daha sık

*Somatoform bozukluklar kavramı, çeşitli ruhsal hastalıklardan oluşan bir grubu ifade eder. Belirleyici özelliklerinden 

biri, belirsiz bedensel rahatsızlıklardır.

Çeşitli uzuvlarda (örneğin sırt, karın, baş veya eklemler) ağrıların yanı sıra baş dönmesi, mide bulantısı, karın şişkinliği 

veya kalp rahatsızlığı ve solunum güçlüğü görülebilir
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Toplum Ruh Sağlığı -Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

Türkiye Ruh Sağlığı Profili Araştırmasına Göre:

 Batı Anadolu binde 75 
 İç Anadolu binde 27
 Kuzey Anadolu binde 14

 Ruhsal hastalıklar ciddi iş kaybına neden olmasına rağmen hasta olanların yardım için 
başvuru oranları yetersiz.
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Toplum Ruh Sağlığı -Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

Bir araştırmaya göre (son bir yılda);

 Yardım ve tedaviye başvuru oranı %4.7 
 Bunların(%4.7); %39’u psikiyatri uzmanına

%33’ü diğer uzman hekimlere
%21’i pratisyen hekime
%3.6’sı hocaya gitmek gibi alternatif tedavi yöntemlerine başvurmuş

 Depresyon tanısı alanların ¼’ü, 
herhangi bir ruhsal hastalığı olanların 1/7’si tedaviye başvurmuş.
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Toplum Ruh Sağlığı -Ruhsal Bozukluk/ Hastalıkların Epidemiyolojisi

Ruhsal sorun olduğu halde yardım alamama nedenleri;
 Hastalığın farkına varamama
 Kişinin ve çevresinin hastalığı delilik olarak etiketlemesi
 Yardım için kime baş vuracağını belirleyen ekonomik, kültürel ve fiziksel koşullar
Diğer sorunlar;
o Yardım için başvuranların doğru tanı alamamaları (özellikle pratisyen hekim 

başvurularında)
o Doğru tanı alanlara yanlış ve yetersiz tedavi uygulanması, 
o Hastanın tedaviye uymaması,
o Ekonomik imkansızlıklar
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruhsal Bozukluk Nedenleri I

Ruhsal Bozukluk Nedenleri I*
• Kontrolsüz nüfus artışı,
• Göçe bağlı oluşan hızlı ve plansız kentleşme,
• İşsizlik,
• Sanayileşme,
• Sosyal değerlerin çöküntüye uğraması,
• Ekonomik gerilemeler,
• Savaşlar,
• Toplumsal karmaşa ve siyasi geçiş dönemlerinin olumsuz etkileri 

* Tüm bunların yarattığı  tedirginlik, güvensizlik, umutsuzluk, karamsarlık bireyleri etkileyerek toplumun ruh 
sağlığının bozulmasına neden olur.
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Toplum Ruh Sağlığı – Ruhsal Bozukluk Nedenleri II

Ruhsal Bozukluk Nedenleri II
• Kalıtım,

• Metabolik, toksik ve enfeksiyon hastalıklar,

• Beslenme yetersizlikleri ve bozuklukları,

• Doğum öncesi, sonrası travmaları,

• Anne sevgisi yokluğu, ihmal ve reddedilme, çocuğu aşırı koruma, kişiliğin gelişmesine izin verilmemesi,

• Aşırı ahlak değerleri, tutarsız disiplin, çocuğa erişemeyeceği amaçların yüklenmesi, 

• Aile düzensizliği, parçalanması, yıkılması, 

• Eğitim olanaklarının yetersizliği, düzensizliği, uygunsuzluğu,

• Gerçek ya da imgesel başarısızlıklar, çatışma ve saplantılar gibi stres etkenleri
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Hizmetleri

Ruh Sağlığı Hizmetleri
Ruh Sağlığı Hizmetleri denilince akla ilk gelen psikiyatrik hastalıkların tedavisi olmaktadır.
Son yıllarda çağdaş gelişmeler sonucu koruyucu ruh sağlığı hizmetleri önem kazanmıştır.

Çağdaş yaşama ve düşünme biçimi, toplumlara göre değişik olmakla beraber, ruhsal 
bozukluğu reddetme, gizleme, ruhsal bozukluk geçirenleri damgalama davranışları giderek 
azalmaktadır.

Ruhsal bozuklukları önlemek için kullanılacak yöntemler, bedensel hastalıklar için kullanılan 
halk sağlığı yöntemlerine benzer şekildedir.
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Toplum Ruh Sağlığı - Ruh Sağlığı Hizmetleri

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü (1992’den bu yana)

Amacı;

o Ruhsal hastalığı olanların sesini duyurabilmek,
o Halkı ruh sağlığı ve hastalıkları konusunda aydınlatmak,
o Ruh sağlığını koruyup desteklemek,
o Psikiyatrik ve nörolojik hastalıkları önlemek, erken tanı ile tedavi etmek, 
o Bakımı geliştirmek.
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Toplum Ruh Sağlığı – Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri

Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri

Halk sağlığının geliştirilmesinde hastalıkların önlenmesi ve kişinin iyilik durumunun korunarak 
yükseltilmesi önceliklidir. 

Bu nedenle halk sağlığı uygulamaları kapsamında ruh sağlığının geliştirilmesi ve ruhsal 
bozuklukların önlenmesi giderek önem kazanmaktadır.
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Toplum Ruh Sağlığı - Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri

Halk sağlığı alanında ruh sağlığı yaklaşımı*;
 Epidemiyolojik sürveyans** yaklaşımı,
 Ruh sağlığının korunup geliştirilmesi,
 Ruhsal bozuklukların önlenmesi,
 Erken teşhis ve tedavi,
 Toplumun ruh sağlığı hizmetlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayıcı çalışmaların yapılması.
*Bu hizmetler hastane dışında, bireyin evi/yaşadığı ortamda sunulan, hastane merkezli değil, toplum merkezli 

hizmetlerdir.

** Halk sağlığı kavramı olarak sürveyans verilerin sürekli toplanması, toplanan verilerin analiz edilmesi, bu 

analizlerin sağlığın geliştirilmesi, iyileştirilmesi ve/veya hastalıkların kontrolü uygulamaları için ihtiyacı olan kişilere ve 

bildirimi yapan kaynaklara dağıtılmasıdır.
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Toplum Ruh Sağlığı -Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri

Ülkemizde ruh sağlığı hizmetleri çoğunlukla tedavi ağırlıklı olarak yürütülmekte, koruyucu ve 
rehabilite edici hizmetler bir çok ülkede olduğu gibi ihmal edilmektedir.

Nedenleri;
• Beden sağlığının gözle görülür somut niteliklerine karşın ruh sağlığının daha soyut düzeyde 

kalması,
• Ruh sağlığı ekibindeki meslek elemanlarının sayıca az olması,
• Sağlık personelinin koruyucu ruh sağlığı alanındaki mesleki eğitim yetersizliği,
• Ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamakta yürütülmeyecek kadar üst düzey bir ihtisas dalı 

olarak görülmesi.
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Toplum Ruh Sağlığı - Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri

Ruh sağlığı hizmetleri, temel sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır.

Ruhsal hastalıkların önlenmesinde  ve erken tanı ve tedavide birinci basamak sağlık 
kurumlarının sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir.

Görev tanımları içinde ruh sağlığına yer verilmiş, ruh sağlığı hizmetleri genel sağlık 
personelinin sorumluluğu içine sokulmuştur.

Böylece ruh sağlığı hizmetlerinin genel sağlık personelinin sorumluluğundaolamayacak kadar 
üst düzey bir ihtisas dalı olmadığına dikkat çekilmiştir.
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Toplum Ruh Sağlığı - Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Hizmetleri

Araştırmalar genel sağlık personelinin birçok ruhsal hastalığın tanı ve tedavisini başarıyla 
gerçekleştirebileceğini göstermiştir.

Sağlık çalışanı ruh sağlığı sorunlarının varlığına duyarlı hale getirilir ve bu sorunlarla başa 
çıkabilecek becerilerle donatılırsa ruhsal hastalıkların önlenmesi, erken tanı ile tedavi ve 
rehabilitasyonu birinci basamakta gerçekleşmiş olacak, böylece genel sağlık hizmetlerinde 
zaman, emek ve para israfı önlenecektir.

41



Toplum Ruh Sağlığı -Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri 

Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri (6)

1
Sağlık temel insan hakkıdır ve sağlığın mümkün olan en yüksek düzeyde gerçekleştirilmesi 

evrensel ve toplumsal bir amaçtır. 

Bu nedenle sağlık sektörü dışındaki ekonomik ve sosyal sektörler de sağlık olgusunda çaba 
göstermelidir.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı -Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri 

2
Ruh sağlığının korunması ve geliştirilmesi sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu nedenle hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu konusundaki uygulamalar 
önemlidir.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı -Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri 

3
Toplum ruh sağlığının geliştirilmesi açısından 

birinci basamak sağlık hizmetleri içinde yürütülecek 

ruh sağlığı hizmetleri 

öncelik ve önem taşımaktadır.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı - Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri 

4
Ruh sağlığı hizmetlerinin 

toplum içinde, 

insanların 

çalıştıkları ve yaşadıkları yerde uygulanması zorunludur. 
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı - Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri 

5
İnsanların saygınlıklarını korumaları kendileri, çevreleri ve gelecekleri konusunda 

sorumluluk sahibi olmaları, 

ruh sağlığının gelişmesi açısından 

önem taşımaktadır.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı - Birinci Basamakta Ruh Sağlığı Çalışma İlkeleri 

6

Ruh sağlığının 

yöntem, beceri ve kaynakları, 

sağlık hizmetlerinin yanı sıra 

toplumdaki tüm hizmet birimlerine 

entegre edilmelidir.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri 

Ruh Sağlığı Hastalıkları bulunan hastalara, hastane dışında tedavi ve rehabilitasyon 
hizmeti veren, kuruluşlarıdır.

Şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve Bipolar Duygulanım Bozukluğu gibi 

kronik ruhsal hastalıkları olan hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin verildiği, 

takip ve tedavilerinin yapıldığı ve sosyal rehabilitasyonlarının sunulduğu  merkezlerdir.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin temel amacı; 

• Hastaların hastaneye tekrar yatışı olmadan, 

• sosyal ortamlarından ayırmadan, 

• tedavi, rehabilitasyon, eğitim, 

• ve takibinin yapılması,

aynı zamanda 

• psikotik hastaların  toplumun içinde aktif rol alan ve üretime katılan, bağımsız bireyler 
olmalarını sağlamaktır.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Verilen Hizmetler:

o Kayıtlı hastalara randevusuz poliklinik ve rehabilitasyon hizmeti, 

o Düzenli uzman hekim kontrolü ile tedavi devamlılığı(muayene, ilaç yazdırma, ilaç 
raporu), 

o Bireysel danışmanlık hizmeti, 

o Paylaşım ve destek grupları,

o Hasta ve ailelerine Psiko-eğitimler, 

o Bireysel ve grup terapileri, 

o Uğraşı terapileri, 
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Verilen Hizmetler:

oKurslar (resim, müzik, drama, takı tasarım, ahşap boyama, spor, el sanatları vb.) 
oToplum bilinçlendirme eğitimleri, 
oHastaları, sosyal hakları konusunda bilgilendirme ve yönlendirme, 
oÇeşitli sosyal aktiviteler, 
oDüzenli ev ziyaretleri, 
oSosyal destek için kurum ve kuruluşlarla iletişim Kayıtlı Hastalara ücretsiz öğle yemeği 
hizmetleri
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Ekibi
1. Uzman Psikiyatri Hekimi, 
2. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşiresi, 
3. Psikolog, 
4. Sosyal Hizmet Uzmanı, 
5. Ergoterapist (İş-Uğraşı Terapisti), 
6. Tıbbi Sekreter, 
7. Güvenlik Görevlisi, 
8. Hizmetli Personel, 
9. Usta Öğreticiler
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi ;

Hasta haklarını gözetme ve savunma,
Sevk etme, 
Eğitim, 
Rehabilitasyon, 
Ev ziyareti, 
Krize müdahele, 
İlaç uygulamalarının izlenmesi 
gibi beceri ve yetenekleri kazanmış olmalıdır
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Primer Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi(9)

1. Yeni vakaları önlemek amacıyla sağlık eğitimi verir

2. Toplum ruh sağlığı ihtiyaçlarını saptamak için veri toplar

3. Risk etkenlerini saptar, mücadele eder

4. Birey ve ailenin sorun çözme becerilerini geliştirmelerine yardım eder

5. Stresle başa çıkma yöntemlerini, egzersizin önemini bireylere öğretir
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Primer Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi(9)

6. Toplumsal destek sistemleri ile aile ve bireylerin buluşmasını sağlar
7. Genetik yatkınlık söz konusu ise aileleri bilgilendirir
8. Evlilik, doğum emeklilik gibi yeni durumlarda bireylere danışmanlık yapar
9. Alkol ve madde bağımlılığının etkileri konusunda toplumu bilgilendirir.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Sekonder Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi(6)

1. Ev ziyaretleri ile yeni vakalar bulur, gerekirse sevk eder
2. Erken tanı ile tedavi alanların ilaçlarını kullanıp kullanmadığını takip eder
3. Bireyin fiziksel ve psiko-sosyal fonksiyonunu sağlamak için bakım verir
4. Aileye destek verir
5. Destek hizmetlerini ve kullanımını gösterir
6. Aile ve topluma eğitim programları hazırlar ve sunar
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı 

Tersiyer Korumada Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresi(5)

1. Akut hastalıklardan sonra birey ve ailelere danışmanlık yapar
2. Birey ve aileleri karşılaşabilecekleri zorluklarla ilgili baş etme yöntemleri hakkında 

bilgilendirir
3. İyileşme ve yeni durumlara alışma süresince destek sağlar
4. Toplumsal destek sistemlerinden yararlanma yöntemlerini öğretir, bağ kurar
5. Topluma yeniden kazandırma amacıyla iş verenlerle ortak çalışmalar yürütür.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi
8 Mart 2010 PAZARTESİ, Resmî Gazete, Sayı : 27515, YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından:
HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ
H) HALK SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
1) Evde Bakım Hemşiresi
2) Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi Hemşiresi
3) Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi
4) İş Sağlığı Hemşiresi
5) Okul Sağlığı Hemşiresi
6) Ceza ve Tutukevi Hemşiresi
http://www.turkhemsirelerdernegi.org.tr/menu/yasa-ve-yonetmelik/hemsirelik-yonetmeligi-2010-2011.aspx
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve sürdürmede görev yapan sağlık 
ekibi üyesidir.

Görev Yetki ve Sorumlulukları
Hemşirelerin genel görev, yetki ve sorumluluklarının yanı sıra;

a) Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan, göçle gelmiş, madde bağımlılığı açısından 
riskli, çocuk, ergen, kadın, yaşlı, işsiz ve engelli gibi ruh sağlığı bozulma riski taşıyan 
tüm grupların, ruh sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde görev alır ve destekleyici 
programlar oluşturur.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

b) Gelişimsel dönem özelliklerini bilir ve bu özellikler doğrultusunda çocuğun, ergenin 
biyo-psiko-sosyal gelişimini izler.

c) Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek riskli davranışlar (sigara, alkol ve madde bağımlılığı, 
intihar, şiddet davranışı, riskli cinsel davranışlar vb.)konusunda koruyucu müdahaleleri 
gerçekleştirir. Bu doğrultuda ergene, aileye ve topluma danışmanlık yapar.

ç) Orta yaşlılık ve yaşlılık dönemindeki bireylere bu dönem özellikleri hakkında bilgi verir. 
Bu dönemde ortaya çıkabilecek fiziksel, duygusal ve sosyal problemlerle 
baş etme yöntemleri hakkında destek olur ve danışmanlık yapar.

60



igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

d) Ruhsal bozuklukların, fiziksel hastalık sürecinin erken belirtisi ya da hastalığın etkeni 
olabileceğini bilir ve hastaların ve sağlıklı bireylerin genel sağlık düzeyini değerlendirir, 
risk faktörü analizi yapar.

e) Gebelik ve doğum süreci ile ilgili gelişebilecek ruhsal durumlara yönelik annelere 
eğitim yapar.

f) Birey ve aileye yardım için toplumsal destek sistemlerini örgütler.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

g) Toplumdaki bireylerin, kullandığı ilaçlar, bitkiler, alternatif tedaviler, vitaminler veya 
besinsel destekleri gibi alternatif tıp uygulamalarını değerlendirir.

ğ) Riskli davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye 
kullanım, ihmal) ilişkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir.

h) Hastayla biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde,terapötik iletişim tekniklerini ve kanıta 
dayalı değerlendirme araçlarını kullanarak sürekli ve sistematik biçimde veri toplar, 
gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hemşirelik bakımını planlar ve uygular.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

ı) Gelişimsel, durumsal ve sosyal krizler için bireysel ya da grup danışmanlığı yapar, destek 
grupları oluşturur, psikososyal destek sunar.

i) Hastanın, tıbbi tedavisine uyumunu, ilaçların etkilerini ve yan etkilerini takip eder, yan 
etkilerle başa çıkmada yardımcı olur.

j) Ruhsal sorun yaşandığında uygun destek hizmetlerinin birey tarafından kullanımını sağlar.

k) Psikiyatrik hastalığın yeniden alevlenmesine neden olabilecek durumları (bilgi eksikliği, 
tedaviye uyumsuzluk, stres vb.) saptar ve alevlenmeleri önlemede aile ile işbirliği sağlar.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

l) Kronik psikiyatri hastalığı olan bireylerin taburculuk sonrası toplum içinde uyumlarını 
sağlamalarına yardımcı olur.

m) Psikiyatrik tedavi gören hastanın taburculuk sonrası hazırlanan ev programının 
uygulanmasında görev alır, hastanın toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik girişimlerde 
bulunur ve rehabilitasyon ekibi ile işbirliği sağlar.

n) İyileşme ve yeni duruma uyum sürecinde aileye ve bireye destek olur.

o) Ruhsal bozukluğu olan bireyleri, toplumsal destek kaynaklarını kullanması için yönlendirir, 
destekler.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

ö) Psikiyatrik tedavi gören hastaların topluma yeniden kazandırılması ve üretkenliklerini 
sağlamak için işverenler ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunur.

p) Ruhsal bozukluğu olan hastaların topluma yeniden kazanımında rol alan dernekler ile 
işbirliği yapar ve hastaları yönlendirir.

r) Ruh sağlığı ile ilgili yasaları takip eder ve hasta ve aileyi yasalar hakkında bilgilendirir.

s) Koruyucu ruh sağlığına yönelik eğitim hizmetleri için, ilk ve orta dereceli okullarda, 
çeşitlisivil toplum örgütlerinde, basın ve medya aracılığıyla topluma bilgi aktarır.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

ş) Birey, aile ve gruplarda olumlu sağlık davranışları geliştirmek için toplumdaki liderlerle 
işbirliği yapar ve onları harekete geçirir.

t) Uygun aile ortamı sağlamaya yönelik programlarda görev alır.

u) Toplumun ruh sağlığı inançları, tutumları ve damgalama ile mücadele programları yürütür 
ve görev alır.

ü) Stres ile başa çıkma, öfke kontrolü, kriz yönetimi, evlilik eğitimi gibi konularda eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri verir.
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı – Son Söz

Şiddeti Doğuran Risk Faktörleri

1. Çocukluk döneminde istismar edilmek
2. İlgisiz bir çocukluk dönemi geçirmek
3. Ailenin birinci çocuğu olmak
4. Babanın vefat etmiş olması
5. Anne ve babanın farklı şehirlerde yaşıyor olması, yani parçalanmış aile yaşantısı
6. Sorunlu bir askerlik dönemi geçirmiş olmak
7. Sık ortam değişimi
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igugelisim

Toplum Ruh Sağlığı – Son Söz

Şiddeti Doğuran Risk Faktörleri
8. İntihar girişimi ve veya intihar eğiliminin olması
9. Genç yaş
10. Aile içinde şiddet yaşantısının olması
11. Çocuk sayısının fazla olması
12. Kendi kazancının olmaması
13. Sosyal güvencenin olmaması
14. Erkek cinsiyet
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Haftanın Özeti

Ruh sağlığı, 
erken çocukluktan ölüme kadar devam eden; düşünce, iletişim becerileri, öğrenme ve 
duygusal gelişimle süren, kendine güven ile güçlenen süreci ifade eden bir kavramdır.

Yaşamın anlamı, kişinin hayatı boyunca ne gibi olaylar yaşadığı değil, 
bu olayları nasıl ele aldığı ve baş ettiği ile ilgilidir.

Birey yaşamı boyunca bazı sorunlarla ve engellerle karşılaşır. 
Bunları aşmaya çalışır ve çözdükçe olgunlaşır.

gelisimedu igugelisim



Haftanın Özeti

Tüm ülkelerde ruh sağlığı sorunları, bir toplum sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir.

Halk sağlığının geliştirilmesinde hastalıkların önlenmesi ve kişinin iyilik durumunun korunarak 
yükseltilmesi önceliklidir. 

Bu nedenle halk sağlığı uygulamaları kapsamında ruh sağlığının geliştirilmesi ve ruhsal 
bozuklukların önlenmesi giderek önem kazanmaktadır.
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Haftanın Özeti

Halk sağlığı alanında ruh sağlığı yaklaşımı*;

Epidemiyolojik sürveyans yaklaşımı,
Ruh sağlığının korunup geliştirilmesi,
Ruhsal bozuklukların önlenmesi,
Erken teşhis ve tedavi,
Toplumun ruh sağlığı hizmetlerine kolaylıkla ulaşmasını sağlayıcı çalışmaların yapılması.

*Bu hizmetler hastane dışında, bireyin evi/yaşadığı ortamda sunulan, hastane merkezli değil, 
toplum merkezli hizmetlerdir.
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Haftanın Özeti

Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri 

Ruh Sağlığı Hastalıkları bulunan hastalara, hastane dışında tedavi ve rehabilitasyon hizmeti 
veren, kuruluşlarıdır.
Şizofreni ve benzeri psikotik bozukluklar ve Bipolar Duygulanım Bozukluğu gibi 
kronik ruhsal hastalıkları olan hastalara, psikososyal destek hizmetlerinin verildiği, 
takip ve tedavilerinin yapıldığı ve sosyal rehabilitasyonlarının sunulduğu  merkezlerdir.

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları primer, sekonder ve tersiyer 
korumada özel önem taşımaktadır.
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Soru ve Öneriler

Öneri: Konu ile ilgili bir  makale inceleyiniz
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

Ülkemizdeki Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin bugünkü durumunu, görev, yetki ve 
sorumlulukları bağlamında araştırınız.
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Bir Sonraki Ders Hakkında

15. Hafta: 13. Toplumda Riskli Gruplar
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«Yorgunluk her insan, her mahlûk için tabii bir halettir, 

fakat insanda yorgunluğu yenebilecek mânevi bir kuvvet vardır ki, 

işte bu kuvvet 

yorulanları dinlendirmeden yürütür».

Mustafa Kemal ATATÜRK
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