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ÖNSÖZ

Gelişmiş pek çok ülkede sosyal hizmet alanlarından en rağbet gören ve en çok ilgi toplayan
bir alan olma konumunu hala sürdüren psikiyatrik sosyal hizmetin, ülkemizdeki işlevselliği de
giderek artmaktadır.
Günümüzde pek çok bilim adamı, bütünü parçalarıyla birlikte görme ihtiyacını
hissetmektedir. Psikiyatri sosyal hizmet alanı ve psikiyatrik sosyal hizmet uygulamaları,
parça bütün ilişkisinin anlam bulduğu çok özel bir sosyal hizmet alanıdır. 1996 yılından
başlayıp, 1999 yılında tamamladığım “Türkiye’de psikiyatrik Sosyal Hizmet” Doktora tezi,
Türkiye’de bu alanda o düzeyde yapılan ilk bilimsel yüksek lisans çalışmasıydı. O çalışma
içinde de, bu yazdığım ders kitabı içinde benzer bir heyecan bulunmaktadır. O heyecan,
psikiyatrik sosyal hizmet alanının meslek elemanlarının mesleki bilgilerini kullandıkça,
hastalar ve genelde psikiyatri içinde vardıkları olumlu dönütlerin , mesleki doyuma yansıması
olarak özetlenebilir.

Sosyal hizmetin hızla gelişen dallarından biri olan psikiyatrik sosyal hizmetin önemi
ülkemizde de giderek belirginleşmeye başlamıştır. Ruh sağlığı hizmet ağının oluşumunda
profesyonel sosyal hizmet uygulayıcılarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Başta
psikiyatristler olmak üzere diğer profesyonel elemanlarla birlikte, sosyal hizmet uzmanının da
yer aldığı ekip çalışması anlayışı ülkemizde de hakim olmaya başlamıştır. Bu gelişme, alanın
etkililiği yönünde ümit verici bir görünüme bürünmesine neden olmakta, ancak disipliner
sorumluluğu da o ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle, ruh sağlığı alanında işlevselliğe sahip her
disiplinin kendi katkı ve katılımını gerek bilgi, gerekse de beceri açısından güçlendirmesi
kaçınılmaz bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmakta, bu yönde bilimsel çalışmalara ağırlık
vermek bir görev olarak belirmektedir.
Bu kitabın, sosyal hizmet alanında eğitim gören siz değerli öğrencilerime, meslektaşlarıma bu
ufukla bir yol gösterici olmasını diliyorum.

Dr. Uğur Özdemir
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YAZARLAR NOTU

Bu kitapta konular birbirleriyle ilinti bir parça bütün ilişkisi içinde yazılmıştır. Her
bölüm kendi içinde bağımsız bir bölüm olarak algılanma ihtiyacı kadar diğer bölümlerle
kurduğu anlam bağının da öğrenci tarafından fark edilmesi beklenmektedir.
Kitapta konular olabildiğince özlü ve özgün sunulmaya çalışılmıştır. Konuların
pekişmesi için bölüm hakkında ilgi oluşturan sorular ve her bölüm öncesi ve sonunda
öğrenme hedefleri bilgilendirimi sizin kitabı daha kavramsal okumanıza yardımcı olacak
özelliktedir.

Dr. Uğur Özdemir
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1. RUH SAĞLIĞINA GİRİŞ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ; önce Ruh sağlığı kavramı üzerinde durulacaktır. Ru sağlığında normal
Ve normal dışının ne olduğu ve bunun farklı ruh sağlığı yaklaşımlarına göre nasıl
tanımlandığı öğrenilecektir. Daha Sonra Psikiyatri, Psikiyatri tarihi ve Türklerde psikiyatri
konusunda bilgi sahibi olunacaktır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sizce sağlık ne demek ?
2. Sizce Ruh sağlığı ne demek ?
3. Psikiyatri tarihinin çağlar öncesinden başladığını biliyormusunuz ?
4. Fatih Sultan Mehmet tarafından açılan akıl hastanesinin literatürde tarihte ilk gerçek
anlamda akıl hastanesi olarak gösterildiğini biliyormusunuz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ruh
Sağlığı
psikiyatri
ile
kavramlar

Kazanım

ve Ruh sağlığı ve Psikiyatri ile
ilgili ilgili kavramları ögrenme ayrıca
genel psikiyatri tarihi ve
Türklerde psikiyatri tarihi
konusunda bilgi sahibi olma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, interaktif materyaller
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Ruh Sağlığı

•

Psikiyatri Tarihi

•

Türklerde Psikiyatri
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GİRİŞ
Bu bölümde önce ruh sağlığı kavramı üzerinde odaklanıldıktan sonra psikiyatrinin tarihsel
gelişimi ve yeni yaklaşımlardan bahsedilerek Türkiye’de psikiyatrinin gelişimi ve bugünkü
durumu üzerinde durulacaktır.

1.1.Ruh Sağlığı Kavramı
“ Ruh Sağlığı ” tanımlanması çok zor olan kavramlardan biri olduğu görüşü bu konuyla
ilgilenen profesyonellerin neredeyse ortak yargısını yansıtmaktadır. Ruh sağlığı olgusunu
tanımlama ve kavramsallaştırma sürecinde literatür tarandığında her kültüre ve topluma uyan
bir normali belirleyebilmenin zorluğu görülmektedir. Bunun önemli bir nedeni insan
tanımlamalarından geçmektedir. İnsanın bir tanımlaması “ insan kültürel bir canlıdır”
şeklindedir. Bu insanı biçimlendiren duygu, düşünce, tutum ve davranış oluşumunda önemli
olan öğenin o insanın yetiştiği kültür olduğunun bir anlatımıdır. O halde insanı biçimlendiren
kültür olduğuna göre ve yer yüzünde pek çok kültür bulunduğuna göre tüm kültürlere bir
örnek “ normali ” tanımlamanın zor bir süreç olduğu açıktır.

Bilimsel açıdan normal ve normal dışı davranışların ayırımını yaparken kullanılabilecek
belirli bir ölçüt yoktur. Bu konudaki çeşitli yaklaşımlar birbirine karşıt iki temel görüş
içerisinde toplanırlar;

-

Birinci görüşü benimseyenler; toplumsal normlara uyma oranının normali, bu
kurallardan sapma oranının ise normal dışını belirlediği görüşünü savunurlar. İkinci
görüşte olanlar ise, belirli bir oranda toplum kurallarına uymanın toplu halde yaşamak
için gerekli olduğunu, bunun karşıtı tutumların bireyin kendisi ve toplum içinde zararlı
olabileceğini kabul etmekle birlikte, gerçek normallik için ölçütün toplumun onayı
değil, kişinin kendisini iyi hissedilmesi olduğunu savunurlar.

-

Bir başka tanımlama kriteri olarak ise; istatistiksel tanımlama ve klinik tanımlama
üzerinde durulmaktadır. İstatistiksek tanıma göre İstatistiksel olarak çoğunluğa uyan
ve çan eğrisinin iki aşırı ucunda kalmayan kişi normaldir. Klinik tanım göre ise klinik
olarak belirgin ruhsal bozukluğun tanımı genellikle yapılabilmektedir. Fakat bir kişide
böyle bir bozukluğun olmaması normaldir demek için yetmemektedir. Bu nedenle
klinik açıdan normali tanımlayabilmek için birçok görüşler ortaya atılmıştır. Bunlar
arasında çevreye uyum yapabilme, bireyin içinde aşırı bunaltının (anxiety) olmaması,
id, ego,superego arasındaki denge sayılabilir

Freud ise konunun açılımını “çalışmak ve sevmek” olarak yapmıştır. Çalışmak, yalın
işçilikten yaratıcı sanata dek geniş ve karmaşık eylemleri, bilişsel ve duygusal süreçleri içerir.
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Sevmek de arkadaşı, çocuğu, toplumu, insanlığı ve sevişmeyi sevmeye kadar uzanır. Fakat bu
iki sözcük bireyin sağlıklı sayılabilmesi için iki temel ölçütü verir iken çalışma ve
sevebilmenin kökeni, koşulları nelerdir, açıklamıyor. Bu yaklaşımların ışığında psikiyatri
ekollerinin de konuya yaklaşımı birbirinden farklılıklar içermektedir

Yukarıda belirtilen temel iki görüşün dışında psikolojik yaklaşımlardaki farklılıklarda ,
tanımlara yansımıştır. Aşağıda bu tanımlardan bir kaç tanesi bulunmaktadır.

- Psikoanalitik görüşe göre ruh sağlığı, psikoseksüel gelişim aşamalarının başarıyla
geçirilmiş olmasına bağlanmaktadır. Buna göre ruh sağlığı id, ego, ve süperego
arasındaki çatışmanın giderilmesine, dolayısıyla bilinçdışının açığa çıkmasına
bağlıdır.

- Danışandan hız alan terapiye göre ruh sağlığı, kişinin gerçekte ne olduğu ile ne
olmak istediği arasında bir denge kurmasıdır. Bu yaklaşımın öncüsü olan Carl
Rogers, sağlıklı kişiyi sahip olduğu tüm yetenekleri geliştirebilen, başka bir anlatımla
kendini gerçekleştirebilen kişi olarak tanımlamaktadır.

- Varoluşçulara göre yaşamın anlam ve amacını bilen, sorumluluk yüklenebilen ve
seçimlerini bireysel anlamda yapabilen insan ruhen sağlıklıdır.

- Gerçeklik terapisinin öncüsü olan William Gloser, ruh sağlığını yaşanılan tüm
olaylar karşısında bireysel sorumluluğun kabulü olarak tanımlamaktadır

-Gestaltçılar da ruh sağlığını, geçmişteki yetersizlik duygularının bugünkü eylemleri
etkilememesi ve kişinin bunun bilincinde olması şeklinde açıklamaktadırlar.
Gelinen bu noktada anormalliğin tanımını yapmak daha kolay görülüyor. Ruh sağlığı bozulan
kişi, genellikle duygu, düşünce ve davranışlarında değişik derecelerde tutarsızlık, aşırılık,
uyumsuzluk ve yetersizlik özelliklerini taşır. Dikkat edilirse bunlar da bir takım değer
yargılarının izlerini görebiliriz. Genellikle yetersiz, uygunsuz, aşırı derken belli normlara göre
söylemiş oluyoruz. Bu normlardan bir kısmı evrensel olup, bir kısmı ise çağdan çağa,
toplumdan topluma değişebilir. Zaman ve yer göreceliğini göz önünde tutmak koşulu ile bu
sıfatları kullanabiliriz

Bu tartışmalardan çıkarılabilecek bir sonuç, ruh sağlığının gerçekten değişken ve göreceli bir
kavram olduğudur. Gelişme dönemlerinde olduğu gibi, ruh sağlığı gelişme basamaklarında da
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değişkenlik gösterir. Tüm bunlarla birlikte tanımlaması, kavramlaştırması nasıl yapılırsa
yapılsın ruh sağlığının bozulması, bireyin toplumsal kurumlardaki rollerini yerine getirmesini
engellemesi yada zorlaması ile toplumla anlamlı olumlu iletişim kuramaması gibi
olumsuzlukları içinde barındırmaktadır. Bunun yanı sıra bir ruh hastasına sahip olan
bireylerin ve ailelerin durumunun yapılan çalışmalarda oldukça zor olduğu görülmektedir. Bir
yandan hastanın talepleri ve hastalığı diğer yandan toplum baskısı, toplumsal destek
sistemlerindeki tıkanıklıklar ve hastanın tedavisi için gerekli sosyal, kültürel ve psikolojik
handikaplar onların sağlığını da ciddi şekilde hırpalayan unsurlar olmaktadır.

1.2.Psikiyatri
“ Ruh sağlığı ve psikiyatri ” ile ilgili bir tanımlama yapmak isteyen Dünya Sağlık Örgütü,
Ruh Sağlığı Bölüm Başkanı Norman Sartorius ruh sağlığı programlarının psikiyatriden farklı
olduğunu belirtmektedir. Sartorius’a göre psikiyatri ruhsal bozukluğun önlenmesi,tanısı ve
tedavisi ile uğraşır. Bunu esas olarak bir klinik ortamında; tek tek hastalarla ve onların en
yakın çevreleri ile ilgilenerek yapar. Ruh sağlığı programları ise, psikiyatrik bozuklukları
toplum içinde azaltmanın yolları ve araçlarına odaklanmıştır. Ayrıca, daha da önemlisi, ruh
sağlığı politika ve programları ruh sağlığıyla ilgili bilimlerin, diğer hastalıkların kontrolüne,
hızla değişen toplumsal koşulları içinde insanların ahenkli gelişmelerine katkıda bulunmasını
da sağlamalıdır.

Karan psikiyatrinin tarihçesi ile ilgili yazısında psikiyatrinin uğraşı alanı nedir ? diye
sorduğunda bu sorunun yanıtını da yine kendisi şöyle vermiştir: Psikiyatri kişinin subjektif
yaşamının bozulması veya diğer kişiler veya toplumla ilişkilerinin aksamasına neden olan
istenmeyen kişilik sorunlarının nedenleri, gelişmesi ve belirtilerini inceleyen ve bu
bozuklukların düzeltilmesini amaç alan bir tıp bilim dalıdır.

Öztürk ise (Ruh Sağlığı ve Bozuklukları) adlı kitabında (1988) konuya şöyle yaklaşmaktadır:
Ruh hekimliği -psikiyatri- tıbbın bir dalıdır. Kişinin zihinsel, duygusal yetilerinde,
davranışlarında, çevreye uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması,
sınıflandırılması, tedavi ve korunması ile uğraşır. Psikiyatri bir çok yan dalları içermektedir.
Bunların her birinin geniş kuramsal inceleme ve uygulama alanları vardır. Dinamik,
davranışçı, biyolojik psikiyatriler, psikofizyolojı, psikofarmokolojı, psiko-nöro-kimya,
psikanaliz, psikoterapi, adli psikiyatri, çocuk ve ergen psikiyatrisi, geriatrik psikiyatri gibi yan
dalları vardır. Tıp biliminin temellerini ve teknolojisini bırakmayan psikiyatri, genetik,
biyokimya, farmakoloji gibi temel tıp bilimleri ile yakın ilişki içine girmiş; fakat aynı
zamanda psikanaliz, psikoloji, klinik psikoloji, sosyal psikoloji, sosyal antropoloji, sosyoloji
gibi davranış bilimlerinden de yararlanarak ufkunu genişletmiştir.

1.3.Psikiyatrinin Tarihçesi
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Tıpta bir alan olarak “psikiyatri” 18. Yüzyılın sonlarında, Aydınlanma Devri ortamında,
insanın kendi tarihini ilk defa araştırmaya, bulmaya ve öğrenmeye başlaması ile ortaya
çıkmıştır. Bilimsel Psikiyatrinin tarihini de bu noktadan itibaren varsayabiliriz. Ancak tıpkı
diğer hastalıklar gibi ruh hastalıkları ve ruhsal bunalımlar da değişik görünümler ve
ağırlıklarda insanlık tarihi ile var olmuş ve süregelmiştir.

Bu yönüyle psikiyatrinin tarihsel gelişimi bir noktada insanlığın tarihsel gelişiminden farklı
yada ondan kopuk değildir. Konuyla ilgili uzmanlar (Adasal 1969, Geçtan 1989-1993, Karan
1981, Öztürk 1992 ) psikiyatrinin tarihsel sürecini incelerken ilk ve eski çağlar, antik yunan
uygarlığı, orta çağ Avrupa’sında durum , reform dönemi, organik yaklaşım ve çağdaş
psikolojik yaklaşımların doğuşu gibi aşamalardan söz etmektedirler.

1.3.1. İlk ve Eski Çağlarda Durum :
Ruh hastalıklarının tedavisine ilişkin bilinen en eski yöntemlerin yaklaşık yarım milyon yıl
önce Taş Devri’nin mağara adamları tarafından uygulandığı sanılmaktadır. Baş ağrılarından
yakındığı ya da epilepsi krizleri geçirdiği tahmin edilen bazı hastaların tedavisi için ilk tıp
adamları, günümüzde trepanasyon denilen cerrahi işlemi kullanmışlardır. Bu işlemle, o
günlerin taştan yapılma araçlarıyla kafatasında yuvarlak bir delik açılarak bu delikten kişide
rahatsızlık yaratan kötü ruhun çıkabildiğine inanılıyordu.

Doğa karşısında çoğu kez güçsüz ve çaresiz kalan ilkel insan, derin korkular ve güvensizlik
duyguları içinde doğa üstü güçlerin varlığına inanarak anlayamadığı bir olguyu açıklama,
aydınlatma, anlayabilme ve bunlara göre savunma yolları aramıştır Yazı öncesi kültürde ruh
hastalıkları da diğer hastalıklar gibi insanüstü ilahi güçler tarafından gönderilen hastalıklardır.
Bütün zararlı, rahatsız edici durumların altında kötü ruhların, daha sonraları Şeytan’ın etkisi
olduğu düşünülmüş; bu eylemleri kontrol etmek için büyüye yer verilmiştir. İyileştirmenin
genel yaklaşımı bedeni bu maddi yada zararlı şeylerden temizlemek olarak tanımlanırken, bu
temizleme için ise; suyun ve bazı sözlerin temizleyici etkisi, bazı maddelerin kullanılması,
kan alınması, kafanın delinmesi veya hastalığın bir başka kişi veya cisme aktarılmasına
çalışıldığı görülmektedir.

1.3.2. Hipokrat ve Sonrası :
Yunan uygarlığının altın çağını yaşadığı yıllarda ruhsal bozuklukların anlaşılması ve
tedavisinde önemli aşamalar yapılmış ve günümüzdeki yaklaşımlara oldukça yakın bazı
görüşler belirlenmiştir. Bu dönemde, tapınaklarda tıp eğitimi yapan ve dışarıdan da öğrenci
kabul eden çeşitli okullar oluşmaya başlamıştır. Nitekim Hipokrat da ilk eğitimini bu
okullardan birinde yapmıştır.
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Modern tıbbın babası olarak anılan Hipokrat (İ.Ö 460-357), insan bedeninin tanrıların
gazabına uğradığına inanmadığına açıklamış, ruhsal bozuklukların da doğal nedenlerle
oluştuğu ve bunların diğer bedensel hastalıklar gibi tedavi edilmesi gerektiği görüşünü
savunmuştur. Kafa travmalarının hareket ve duyu bozukluklarına yol açabildiğine işaret eden
Hipokrat, kalıtımın önemi üzerinde de durmuştur. Hipokrat hastalarını her gün incelemiş ve
günlük gözlemlerini ayrıntılı klinik raporlar halinde yazmıştır. Yaptığı gözlemler sonucu,
ruhsal hastalıkları; mani, melankoli ve frenitis olarak üç kategoriye ayırmış, her bir
kategorinin ve ayrıca alkol hezeyanları, epilepsi ve histeri gibi hastalıkların klinik
tanımlamalarını yapmıştır .

Yine bu dönemde yaşamış olan Plato’nun ruhsal bozuklukları olan kişilerin suç işlemeleri
durumunda izlenecek tutum konusundaki önerileri de günümüz görüşlerine çok yakındır.
Farklılık psikolojisinin öncülerinden sayılan platon “Devlet” adlı yapıtında insanların zihinsel
gelişim ve diğer yetenekler yönünden gösterdikleri farklılıkların önemini açıklamış ve bireyin
düşünce ve davranışlarında toplumsal ve kültürel etkenlerin rolünden söz etmiştir. Hipokrat
tan sonra eski yunanın Eflatun’u, Aristo’su, eski Roma’nın Aesclapiades’i, Cicero’su,
Celsusu’u, Soranus’u, Kapodakya’nın Aretaeus’u ruhsal bozuklukların doğal açıklamalarına
katkılar yapmışlar ve gizemci-büyüsel düşüncenin geçersizliğini kesinlikle belirtmişlerdir.
Greko-Romen döneminin içinde bugünkü anladığımız biçimde psikoterapi, düş
yorumlamaları, psikodrama, uğraşı terapisi, okuma, çamur banyoları, ve çeşitli telkin
yöntemlerinin kullanılmış olduğu bilinmektedir.

1.3.3. Orta Çağ :
Ancak bu aydınlanış dönemi çok uzun sürmemiş ve Batı dünyasında Karanlık çağlar diye
bilinen Orta Çağ’da gerileme olmuş ve İsa’dan sonraki İkinci, üçüncü yüzyıllarda gittikçe
artan bir hızla yeniden büyüsel-gizemci düşünce egemenlik kazanmaya başlamıştı.

On beşinci yüzyılın ikinci yarısında iki rahip MaleusMallefıcarum (Şeytan Çekici) adlı bir
kitap yayınladılar. Hıristiyan dinine bağlı geniş halk kitlelerini yıllarca etkilemiş olan bu
kitabın ilk bölümünde şeytanların varlığı doğrulanıyor, ikinci bölümde ise şeytana kapılan
kişilerin tanılanmasını sağlayacak belirtilerin bir listesi veriliyor, üçüncü bölümde ise bu
kişilerin nasıl yargılanacağına dair yasalar anlatılıyordu. Bu amaçla kasaba halkları
meydanlarda toplanıyor, çoğu kez ne yaptığını bilmeyecek kadar hasta olduğu belli olan
zavallı kişi yakalanarak yada işkence edilerek öldürülmesi coşku ile kutlanılıyordu. O
dönemde bu yapılanlara İsviçreli hekim Paracelsus, İngiltere’de RegitalScoot ve rahip St.
Vincent de Paul karşı çıkmaya çalıştılar, ancak bu çabalarının bedelini ağır ödedikler
(Gençtan1993 : 16)

Bu dönemin başlangıcında yaşamış St. Augustiner ruhsal yaşamı akıl, bellek ve irade olarak
üçe ayırmıştır. Bu dönemde “melankoli” üzerinde en fazla durulan ruh hastalığı olmuştur.
Kan alma, mushil verme yaygın tedavi yöntemleri idi. Dönemin kendine has bunalımları da
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vardı, Gurur, arzu, öfke, kıskançlık, tamah, oburluk, tembellik yedi büyük günah sayılıyor ve
her şey moral ve dinsel açıdan ele alınıyordu.

Orta Çağ’da İslam aleminde 17. Asra kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda bir tıp okulu ve
polikliniği olan, hastaları için insancıl bir yaklaşım sunulan uğraşı çalışmaları , müzik
dinletisi, bahçeler ve havuzlar ile çevrili rahat bir ortamda tedavi uygulayan kuruluşlar vardı.
Bunlar arasında Şam, Bağdat, Halep, Kahire, Selçukluların Kayseri, ve Sultan II. Bayazıd’ın
Edirne’de kurduğu akıl hastaneleri sayılabilir. İslam inancının akıl hastalarına bu insancıl,
yakın ilgisinin temelinde Hazreti Muhammed’in “ Akıl hastaları Tanrının sevgili kullarıdır ve
gerçeği söylemeleri için O’nun tarafından seçilmişlerdir” beyanı önemli yer tutmaktadır.

1.3.4.Reform dönemi- Rönesans :

Avrupa’da, XII - XIII. Yüzyıllardan başlayarak Hıristiyan kilisesinin katı, acımasız, doğmatik
kurallarına ve uygulamalarına karşı giderek artan tepkiler belirdi. Matbaanın keşfi, Martin
Luther’i ve başka fikir adamlarını dinleyen geniş halk kitlelerinin oluşması, Papaya ve
doğmatik düşünceye baş kaldırılması ile Avrupa’da, sanatta, felsefede, bilimsel düşüncede
büyük bir kültürel devrim başlamış, Avrupa toplumu, İslam dünyasının gelişmiş bilimsel
çalışmalarını ve eski yunan düşünürlerini tanımıştır. Bütün bu değişiklikler ve akımlar 16.-17
yüzyıldan sonra tıp alanında büyük değişikliklere yol açacak bir ortam doğurmaya
başlamıştır.

On üçüncü yüzyılın en önemli düşünürleri, Büyük Albert ve Thomas Aquinas ruhsal
bozuklukların temelinde daima organik, bedensel bir bozukluk bulunduğunu ileri
sürmüşlerdir. Tüm bunlarla birlikte Rönesans’ın doruk noktasında bile akıl hastalarına bakım
açısından Orta Çağ ve ondan önceki devrelerden farklı bir ileri gidiş olmamıştır. Avrupa’da
ilk kez 1547’de Londra’daki St.Mary of Bethelem manastırı VIII. Henry tarafından bir
hastaneye dönüştürülmüştür. Kısa süre içinde “Bedlam” olarak kısaltılan bu kurumda taşkın
davranışlar gösteren hastalar bir peni karşılığında halka gösteriliyor, zararsız hastalar ise
Londra sokaklarında dilenmeye gönderiliyordu. Bu kurumu giderek Avrupa ve Amerika
kıtalarında benzerleri izledi, ama koşullar yine de insanlık dışıydı (Gençtan1993 : 18).

1.3.5. Çağdaş Psikiyatriye Doğru ;
16.ve 17. Yüzyılları çağdaş tıbbın kaynağı olarak incelenirken aynı zamanda da bilimde
metodolojik eleştiriye geçiş ve uygulama dönemi olarak kabul edilmektedir. Bu yüzyılda
Latincenin zamanın bilim dili olması ile yayınların bilim dünyasında yayılması
kolaylaşmıştır. Literatürde 17. Yüzyılda psikiyatri tarihinde en önemli iki ismi Zacchia ve
Sydenham olduğu belirtilmektedir. Zacchia adli psikiyatrinin babası sayılır. Kişinin ruhsal
durumu hakkında karar verecek kişinin hekim olacağı kaidesini koymuştur. Gözlemde
kişinin; davranışı, lisanı, sağlam muhakeme yapabilme yeteneği ve duygusal durumuna
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bakılması gerektiğini vurgulamıştır. Sydenham, modern tıbba klinik yaklaşım getirmesi ile
ünlüdür.

On sekizinci yüzyıl sonlarında ilk insancı yaklaşım ve reform hareketi Fransız hekimi
Philippe Pinel tarafından başlatılmıştır. Pinel , Fransız Devrim Birliğinden bazı hastaları
zincirden kurtararak bir deneme yapabilmek için izin aldı. Böylece, ruhsal hastalıkların
anlayış ve hoşgörüyle tedavi edilmeleri gerektiği görüşünü kanıtlamak istiyordu. Sonuç yüz
güldürücüydü. La Bicétre hastanesinde başlatılan bu hareketi örgütlemek ve Fransa’daki
benzer diğer kurumlarda uygulamak için Pinel görevlendirildi. Uzun bir süre olumlu
davranışlar ve uyum gösterdikleri için sağlığa kavuştuklarına karar verilen birçok hasta
hastanelerden salıverildi . Bu yıllarda iki önemli isimden daha bahsetmek anlamlı olacaktır.
Bunlar; İtalyan Chiarugi ve İngiliz Tuke’dir. Pinel’in akıl hastalarını zincirden kurtarma
öncülüğü hemen aynı zamanlarda her üçü tarafından kendi ülkelerinde yapılmış ve her
üçünün hastalara yaklaşımı moral tedavi kavramı içinde, bir tür psikoterapiye yönelik ilişki
olmuştur. Örnek olarak William Tuke 1796’da York’ta açtığı 30 yataklı Retteat-sığınak
isimli akıl hastanesi gösterilebilir. Sığınakta hastalar misafir olarak kabul ediliyor. Dostça bir
ortam da anlayış ve nezaketle muamele ediliyor, fizik kısıtlama, bağlama olmadığı gibi, direkt
tıbbi tedavi de yapılmıyor, buna mukabil daha ziyade ilişkiler ve el işlerinde çalışma
cesaretlendiriliyordu.

1.3.6 . Organik Dönem ;

Ondokuzuncu yüzyılın gelişiyle, anatomi, fizyoloji, nöroloji, kimya gibi alanlarda bilimsel
gelişmeler başlamış ve bunun sonucu, ruhsal hastalıkların beyin işlevlerindeki bozukluklardan
kaynak alabileceği görüşleri eski Yunanlılardan sonra bir kez daha belirmeye başlamıştır.
Böylece, ruhsal yapı ve davranışın açıklanmasında organik nedenlere önem veren görüşlerin
egemen olduğu yeni bir dönem başlamış oluyordu. yüzyılın ilk yarısında İngiliz psikiyatrisi,
ruh hastalarına ayrılmış, iyi yapılmış hastanelerle karakterize olmuştu. Bu dönemde bir başka
uygulama akıl hastaneleri kolonileridir. Bunlar daha serbest, daha insancıl bakım ve
kuruluşlardı. Hastalar bazı kısıtlamalar içinde kolonilerde serbestçe dolaşabiliyorlardı.
İskoçya’ da uygulanan Boarded-out sistemi ise hastaları bir yere toplamadan aileler arasında
değişik yerlerde bakmayı amaçlıyordu.

Bu dönemin bir başka aşaması diplomalı kadın bakıcıların, yani standart hemşirelerin akıl
hastaneleri personeli arasına katılmalarıdır. !9. yüzyılın ikinci yarısında Almanya bilim ve
hekimliğin bu yeni gelişmesinin merkezi oldu.

20.
yüzyıla girmeden psikiyatri tarihinde çok önemli bir yer tutan Alman hekimi Emil
Kraepelin’e de değinmek gerekir. 1883 yılında yayınlanan kitabında zamanımıza kadar en
etkili ve geçerli sınıflandırmayı ortaya koymuştur. Bu dönem tanımlamaya ağırlık
verdiğinden betimsel (descriptive) dönem olarak anılmaktadır.
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1.3.7. Psikolojık yaklaşımların doğuşu ve çağdaş psikolojik yaklaşımlar

Yirminci yüzyılın başlarında, beyin patolojisinin ruhsal hastalıkların tek nedeni olduğu
görüşüne karşı çıkan yeni ve devrimci bir düşüncenin belirmeye başladığı görülür. Bu
yaklaşım, bazı ruhsal bozuklukların organik kökenli olmayıp psikolojik nedenlerle oluştuğu
görüşünü savunmaktadır.

Psikiyatri ve psikoloji alanında bu gelişmeye katkısı olan pek çok akım olmuştur. Bu akımları
bir sonraki ünitede “ ruh sağlığı alanına ilişkin yaklaşımlar bölümünde ayrıntılı olarak
incelenecektir.

1.4. Türklerde Psikiyatri,

Türklerde psikiyatrinin tarihsel gelişimi incelendiğinde bu konuda Gençtan 1989 ve Öztürk
1992 çalışmaları konuya ışık tutmaktadır. Bu yayınlara göre ;

Tarihsel belgeler, Türk toplumlarının en eski çağlardan bu yana davranış bozuklukları
gösteren kişileri gerçek birer hasta saydıklarını göstermektedir. Türkçe ilk yazılı belge olarak
kabul edilen Kutan gu-Bilig’de (11. Yüzyıl) sosyal hiyerarşinin başında gelenlerden biri
hekimdir. Hekim, fizik hastalığı ilaçla tedavi eden kimsedir. Sonra efsuncu gelir ve ruh
hastalarını cinleri kovarak iyileştirir. Burada efsuncu tanımlamasının bir tür şamana uyduğu
anlaşılmaktadır..

11. Yüzyılda yaşamış ve kendisinden sonra en az birkaç yüz yıla damgasını vurmuş olan İbni
Sina bütün İslam dünyasının en büyük hekimi olarak tanınmıştır. Buhara’da bir Türk anababadan doğduğunu kendisi yazan, İsfahan’da yaşayan ve yapıtlarını Arapça yazan İbni
Sina’nın kanun’u son derece de ilginç gözlem ve görüşlerle doludur.

Türklerin İslamiyet kabulünden sonra yaptırılmış olan camilerin çoğunu yanında ruh
hastalarının da bakımının sağlandığı şifahaneler kurulmuştur. Vakıf idareleri bu şifahanelerin
maddi desteğini temin etmişlerdir. Bu şifahanelerin önemlice bir kısmı akıl hastalarına
ayrılmıştı. Bunlar bir süre tıp okulu hizmeti de gördüler. Bu şifahanelerin en ünlüleri
Kayseri’deki Gevher Nesibe adı ile anılanı ve Sivas ve Erzurum’da Kurulanlarıdır. Bu
dönemde bu kurumlarda ruh hastaları toplumdan uzaklaştırılmıyor, hapsedilmiyor ve kötü
muamele görmüyordu.

Literatürde ilk gerçek anlamda akıl hastanesinin Fatih tarafından açıldığı yazılmaktadır. Daha
sonra Beyazıt Edirne’de, Yavuz Sultan Selim Manisa’da, Kanuni Sultan Süleyman
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İstanbul’da Darülşifa denen Süleyman Tımarhanesini yaptırmıştır. İkinci Selim’in eşi Nur
Banu Sultan Topbaşı tımarhanesini ve valide camii yanında bir tımarhane daha yaptırmış ve
birincisi erkekler, ikincisi kadınlar için kullanılmıştır. Toptaşı tımarhanesi veya o zamanki adı
ile Toptaşı Bimarhanesi çok uzun yıllar ülkenin tek akıl hastalıları kuruluşu olarak kalmış,
Cumhuriyetin ilk yıllarında Bakırköy’deki bugünkü yerine nakledilmiştir. Cumhuriyet
yıllarında Manisa ve Elazığ’da büyükçe ve önemli bir kısmı kronik hastalara ayrılmış birer
akıl hastanesi açılmıştır. Bu arada İstanbul’ da ki azınlıklar hastanelerinin psikiyatri servisleri
yararlı hizmetler yapmışlardır. 1960’lardan sonra genel ruh sağlığı programı içinde
Samsun’da, Ankara Gölbaşında ruh sağlığı merkezleri kurulmuş ve Bakırköy akıl
hastanesinin adı da Marmara ruh sağlığı merkezi olarak o yıllarda değiştirilmiştir. Daha sonra
tekrar kendi adını almıştır. Ruh sağlığı merkezlerinin yapılmasında amaçlardan biri giderek
depo hastaneleri ortadan kaldırmak ve açık kapı ilkesini benimsemiş, uğraşı tedavisine de
yönelen ve akıl hastalarına daha insancıl bir yaklaşımı amaç alan tedavi kurumlarının
başlatılması idi.

Tanzimat fermanı ile başlayan hareket içinde tıp eğitiminde de batıya yöneliş olmuştur. Bu
gelişmeler içinde ülkemizde 19. Yüzyılın sonlarında pskiyatri kavramının ve eğitiminin çoğu,
Alman okulu görüşlerine uygun olarak ortaya konduğu görülmektedir.

Türkiye’de 19. Yüzyıl sonunda çağdaş eğitim görmüş ilk ruh hekimi, 1898 de Gülhane Askeri
tıp okulunda Psikiyatri derslerini başlatan Raşit Tahsin’dir. Kendisi bir süre Kraepel’nin
yanında çalıştığı için onun etkisinde bir eğitim yaptığı söylenebilir. Gülhane hastanesinde
Raşit Tahsin’i Prof. Dr. Mazhar Osman Uzman takip etmiştir. Prof. Dr. Uzman 20. Yüzyılın
ilk yarısında Türk psikiyatrisinin tartışılmaz temsilcisi ve Türkiye’deki reformcu hareketin
öncüsü olarak anılmaktadır. Gülhane hastanesinden 1918 de Tıp fakültesine geçen ve 1952
de ölümüne kadar psikiyatri kürsüsünü yöneten prof. Uzman yazıları, kitapları, renkli dersleri
ve konferansları, Toptaşı tımarhanesini 1927 de Bakırköy’e nakledip, daha çağdaş düzeye
getirmesi, Krapelin okuluna bağlı olmasına karşın nörolojı ve psikiyatri eğitimin ayrılmasında
öncü olması başarılı meslek hayatından bazı örneklerdir.

Prof. Uzman’ı Gülhane hastanesinde Prof. Nazım Şakar, İstanbul tıp fakültesinde Prof. Dr.
İhsan Şükrü Aksel izlemişler ve başarılı bir eğitim ve araştırma çabası ile Türk psikiyatrisinin
bilimsel düzeyini yükseltmişlerdir. Bir çok değerli insan yetişmesine de fırsat vermişlerdir.
İstanbul Üniversitesi Nörolojı kürsüsü’nü uzun yıllar yönetmiş, çeşitli yayınlarda bulunmuş
Prof. Fahrettin Kerim Gökay psikiyatriye olan ilgisini hep muhafaza etmiş, ününün büyük
parçasını psikiyatride yapmıştır. Özellikle sosyal psikiyatriye olan ilgisi bu alanda
organizasyonlar kurmak, alkolizm ile mücadele etmek yayınlar yapmak ve konferanslar
vermekle sürmüştür.

Prof. Nazım Şakir Şakar’dan sonra 1946 da Gülhane Askeri Hastanesinin Nöropsikiyari
kürsüsünün başına geçen ve aynı yıl kurulan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri
Kürsüsüne direktör seçilen Prof. Dr. Rasim Adasal dersleri, yaz konferansları ile o zaman
kadar Türk psikiyatrisine hakim olan Alman okulunun dışına çıkıp Fransız ve Anglo
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Amerikan görüşlerini de içine alan daha eklektik ve dinamik görüşün ana kavramlarını öne
koyan bir yaklaşımın başlatıcısı ve otuz yıl yürütücüsü olmuştur.

1946’ da ülkemizde ikinci üniversite ve buna bağlı bir tıp fakültesi kurulması ve bunu takip
eden yıllarda tıp fakültelerinin sayılarının artması ve ülke sathına yayılması psikiyatri eğitim
ve uygulamasını da geniş şekilde etkilemiştir. 1950’ler den sonra A.B.D.’ de ve Avrupa’da
eğitim görmüş bir çok ruh hekimi Üniversitelerde görev alarak Türk psikiyatrisinin
gelişmesine katkıda bulunmuşlardır

O günlerden bugüne hızlı sayılabilecek bir gelişmeyle, üniversite klinikleri, Sağlık ve Sosyal
yardım Bakanlığı’na bağlı hastane ve klinikler, ruh sağlığı dispanserleri ve özel tedavi
kurumları açılmış ve sayıları giderek artmıştır. Ancak bu kurumlar, özellikle yatak ve
personel sayısı bakımından, henüz tüm nüfusun gereksinmelerini karşılayacak bir düzeye
ulaşamamıştır.

Ülkemizde, Sağlık Bakanlığına bağlı ruh sağlığı hastaneleri, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet
hastanelerinin psikiyatri servisleri, Sosyal Sigortalar kurumu Hastanelerinin psikiyatri
bölümleri , Üniversite Tıp fakültelerinin psikiyatri bölümleri, Diğer kamu kuruluşlarına ait
hasta-nelerin psikiyatri bölümleri ve özel hastanelerin psikiyatri bölümleri olmak üzere 5
farklı organizasyon grubu içinde yaklaşık 6000 civarında psikiyatrik yatak kapasitesi
bulunmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde Öncelikle “ Ruh Sağlığı “ ve “ Psikiyatri” kavramlarının ne olduğu üzrinde
durulmuştur. Ruh sağlığının tanımı yapılarak normal ve normal olmayanın tanımı çeşitli
yaklaşımların konuya bakışı verilerek değerlendirilmiştir.
Bu bölümde ayrıca Psikiyatri disiplini üzerinde durularak; psikiyatrinin ne olduğu
açıklanmıştır. Psikiyatri tarihi incelenirken de; İlk ve Eski çağlarda Durum , Hipokrat ve
Sonrası, Orta Çağ, Reform dönemi- Rönesans , Çağdaş Psikiyatriye Doğru , Organik Dönem
,Psikolojık yaklaşımların doğuşu ve çağdaş psikolojik yaklaşımlar olmak üzere 7 dönem
üzerinde durulmuştur.

Türklerde Psikiyatri tarihi bölümünde ise, Avrupa’dan çok daha önce Anadolu’da ruh
hastalarına yaklaşımdaki olumlu fark üzerinde durularak , Türklerde psikiyatrinin tarihsel
sürecinde yapılanlar ve yaklaşımlar üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Sığmund Freud’un “ruh sağlığı açılımı” hangi iki kavramla açıklanır ?
a) Sorumluluk–bilinç
b) Sorumluluk-çalışmak
c) Sevmek – sorumluluk
d) Çalışmak – sevmek
e) sevmek - ilgi

2.” Ruh sağlığı psikoseksüel gelişim aşamalarının başarıyla geçirilmiş olmasına bağlıdır”
görüşü hangi ruh sağlığı kuramında yer alır ?
a) Bilişsel - davranışçı yaklaşım
b) Varoluşcu yaklaşım
c) Psikoanalitik yaklaşım
d) Geştald yaklaşımı
e) mood Terapi

3. “ yasamın anlam ve amacını bilen , sorumluluk yüklenebilen ve seçimlerini bireysel
anlamda yapan insan, ruhen sağlıklıdır” diyen ruh sağlığı yaklaşımı hangisidir ?
a) Bilişsel – davranışçı yaklaşım
b) Varoluşçu yaklaşım
c) Psikoanalitik yaklaşım
d) Geştald yaklaşımı
e) Mood Terapi

4. “…………………………….. ruhsal bozukluğun önlenmesi, tanısı ve tedavisi ile uğraşır.
Cümlede boş bırakılan yeri, aşağıdaki kavramlardan hangisi en doğru biçimde tamamlar ?
a) Nöroloji
b) Farmakoloji
c) Psikiyatri
d) Epidemiyoloji
e) Halk Sağlığı
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5. Bilimsel yönden Psikiyatrinin başlangıç tarihi ne zaman olarak gösterilmektedir ?
a) 17. Yüzyıl başları
b) 17. Yuzyıl sonları
c) 18. Yüzyıl başları
d) 18.yüzyıl sonları
e) 19. Yüzyıl başları
6. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrinin tarihsel sürecindeki dönemlerinden biri değildir ?
a) İlk ve eski çağ
b) Hipokrat ve sonrası
c) Ortaçağ
d) Yakın çağ
e) Uzak Çağ

7. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrinin tarihsel sürecindeki dönemlerinden biri değildir ?
a) Reform dönemi
b) Sanayileşme
c) Çağdaş psikiyatriye doğru
d) Organik dönem
e) İnorganik dönem

8. Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yaptırılmış olan camilerin çoğunu yanında ruh
hastalarının da bakımının sağlandığı şifahaneler kurulmuştur. Vakıf idareleri bu şifahanelerin
maddi desteğini temin etmişlerdir. Bu şifahanelerin önemlice bir kısmı akıl hastalarına
ayrılmıştı. Bunlar bir süre tıp okulu hizmeti de gördüler. Bunlardan en ünlüsü Gevher Nesibe
şifahanesi olarak hangi ilimizdedir ?
a) Kırşehir
b) Nevşehir
c) Kayseri
d) Malatya
e) Sivas
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9. Ruh sağlığı literatüründe gerçek anlamda ilk ruh sağlığı hastanesinin kimin tarafından
açıldığı yazılmaktadır ?
a) Fatih Sultan Mehmet
b) Kreaplin
c) Siğmund Freud
d) Erıc Erikson
e) M . Sullıvan
10. Aşağıdaki kurumlardan hangisi uzun yıllar Osmanlının tek akıl hastalıkları kuruluşu
olarak kalmış ve Cumhuriyetin ilk yıllarında Bakırköy deki bu günkü yerine taşınmıştır ?
a) Toptaşı Tımarhanesi
b) Süleyman Tımarhanesi
c) Gevher Nesibe
d) Balıklı Rum Hastanesi
e) İbni Sina Hastanesi

Yanıtlar :
1-d, 2-c, 3-b, 4-c, 5-d, 6-d, 7-b, 8-c, 9-a, 10-a
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2. RUH SAĞLIĞINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde önce ruh sağlığına bakışta sistem yaklaşımı üzerinde durularak, sistem
yaklaşımının parça bütün etkileşimindeki öğretiyi öğreneğiz. Bu öğreti sayesinde ruh
sağlığına etki eden faktörler olarak biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerin etkileşimlerinin
ruh sağlığına ne düzeyde etki edebileceği üzerinde analitik bir düşünce üreteceğiz. Son olarak
günümüzde psikiyatrik bakıştaki çeşitlenme ve farklı psikiyatrik ekolleri öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Multidisipliner yaklaşım kavramını hiç duymuş muydunuz. ?
2. Günümüzde sosyal bilimlerde çok yaygın bir kullanıma sahip olan sistem yaklaşımının
aslında biyolojik temelli bir kuram olduğunu biliyor muydunuz ?
3. sizce insanların ruh sağlığını neler bozmaktadır. ? bunu gruplamak isterseniz , nasıl bir
gruplamanız olur ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanım

Konu

Ruh sağlığına
faktörler

etki

Ruh sağlığına etkieden ,
biyolojik, psikolojik ve sosyal
eden
faktörleri öğrenme ve sistem
yaklaşımı ve günümüzde
psikiyatrik bakıştaki
çeşitlenmeler konusunda bilgi
sahibi olma

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, interaktif materyaller
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•
•

Multidisipliner yaklaşım
Sistem yaklaşımı
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GİRİŞ

Günümüz psikiyatrisinin hasta ve hastalığa yaklaşımında birleştikleri bir nokta da,
multidisipliner bir yaklaşımın gerekliliği üzerindeki odaklaşmalarıdır. Sağlığın tanımından
kaynaklanan bu yaklaşım içinde psikiyatrik hizmet birbirinden bilgi ve yaklaşım farklılığı
olan ancak hasta ve hastalığı konusunda odaklanmış disiplin ve mesleklerin bir amaç içinde
bir araya geldikleri psikiyatrik tedavi ekiplerince karşılanmaktadır. Bu anlamı ile ekip
çalışması kavramı ve içeriği psikiyatri içinde hedefler ve hedeflere ulaşmada en kritik konuma
gelmiş bulunmaktadır. Günümüz hizmet yaklaşımı, pek çok alanda olduğu gibi, ruh sağlığı
alanında da belirli meslek elemanlarının bir ekip oluşturarak çalışmasının son derece gerekli
olduğu doğrultusundadır. Çatışma ve anlaşmazlıktan uzak, sağlıklı bir ekip çalışması içinde
her üye, mesleksel rol ve işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilir. Bu durum genelde tıp
özelde ise psikiyatri açısından yaşamsal öneme sahiptir

İnsanı anlamanın kilometre taşlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle pek çok psikolojik temelli
yaklaşım “hasta ve sağlıklının dışında” insanı her yönüyle anlama çabasının alfabesini
oluşturmaya çalışmışlardır.

Yine bir önceki bölümden de hatırlanabileceği gibi bunlardan bazıları;

-

Sigmund Freud ve psikoanalitik yaklaşım

-

Carl Gustav Jung ve Analitik psikoloji

-

Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji

-

Karen Horney ve Bütüncül Yaklaşım

-

Ego-Psikoanalistleri

-

Eric Fromm

-

Varoluşçu yaklaşım

-

Carl Rogers ve insancı psikoloji

-

Davranışçı psikoloji

-

Geştalt yaklaşımı

Ruh sağlığı alanındaki bu gelişim ve değişimler “insanı anlama“ çabasına kümülatif bir anlam
ve değer oluşturmuştur. Bu anlam ve değer “insanı” değerlendirmede ruh sağlığı alanında ve
ruh sağlığı alanı dışında pek çok boyut katmıştır.
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Tüm bu yaklaşımlarla birlikte günümüzde ruh sağlığına bakışta en önemli boyut, ruh sağlığı,
hastalıkları ve nedenlerine çok boyutlu bakmak ve sağaltımının da bu çok boyutluluğu
karşılayacak bir düzeyde olması gerekliliği üzerinedir.

Bu yaklaşımlar arasında adı çok geçmeyen ancak özellikle son 30 yıl içinde tüm sosyal bilim
dallarını, düşünce sistemi ile etkileyen bir yaklaşımda “sistem kuramı” ya da “ekolojik
yaklaşım” adı verilen düşünce sistemi oluşturmuştur. Bu yaklaşım özellikle “ psikiyatrik
sorunu olan kişi ve çevresine yaklaşımda çok boyutlu bir analiz imkanı sağlaması nedeniyle,
sorun, kişi, müdahale modelleri arasında etkileşime dikkat çekmesi açısından son derece
önemlidir.

2.1. Ruh Sağlığı ve Bozukluklarına Sistemci Bakış

Günümüz sosyal bilimlerinin, özellikle psikoloji, sosyoloji, antropoloji, işletme, ekonomi,
yönetim bilimi ve siyaset biliminin, son yıllarda en çok yararlandıkları yaklaşımlardan biri
“sistem yaklaşımı ” olmuştur. Sistem sözcüğü bugün, bu bilim dallarında sık sık rastladığımız
bir sözcük haline gelmiştir. Örneğin, ekonomik sistemler, sosyal sistemler, kültürel sistemler
vb... Günümüz bilimlerinde gittikçe önem kazanan sistem yaklaşımı bir kuram ve bir
öğretiden çok , araştırma stratejilerine dayanan bir yöntem olarak belirlenmektedir. Sistem
yaklaşımı doğa, toplum ve insan ilişkilerini kavramak amacına yönelik bütüncül bir görüş
olması nedeni ile, toplumsal ilişkilerin gerçekçil olarak algılanmasında ve toplumsal olguların
araştırılmasında ilişkilerin tümü için geçerli stratejileri vermek amacındadır.

Sistem yaklaşımından yararlanmanın çok farklı nedenleri vardır. Bunlardan en önemlilerinden
biri, incelenen ya da gözlenen bir olgunun açıklanmasında mümkün oldukça çok sayıda
değişkenin etkisini çözümlemeye katabilmektir. Bu şekilde olgular gerçek durumları içinde
ele alınabilir, neden - sonuç bağıntıları kavranarak açıklanabilir. Başka bir ifade ile karmaşık
bir nedensel yapı içinde ortaya çıkan olguların hem bütünü, hem de ayrıntıları ile
açıklanabilmesi için, bu olgu ile ilişkisi olan ya da bu olguyu oluşturan bütün değişkenlerin
çözümlemeye katılması, bilimsel incelemenin geçerlilik ve güvenirlik derecesini artırır.
Açıklama gücünün artırılması sadece değişken sayısının artırılmasına değil, aynı zaman da
değişkenlerdeki değişmelere göre olguların ortaya çıkarılmalarındaki tahmin edilebilme
derecesinin de artırılmasına bağlıdır (Armağan 1983).

Bir sistemin öğelerinin incelenmesi ya da bu öğelerle ilgili olguların açıklanması, sistem bir
bütün olarak ele alındığı zaman olanaklıdır. Diğer taraftan, insan davranışlarını
algılayabilmek, anlayabilmek, açıklayabilmek ve toplumsal örgütlerin iyi işlemesini
sağlayabilmek için de sistem yaklaşımından yararlanılmaktadır.

İncelenen hiç bir olgu, onun oluşunu sağlayan kültürel, sosyal ve doğal içerikten ayrı olarak
düşünülemez. Her olgu meydana geliş, işleyiş ya da öğeleri açısından bir kültür ürünü olarak
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karşımıza çıkar. Bir olgunun gerçekçi açıdan incelenebilmesi onun ancak kültürel içeriği
içinde ele alınmasıyla olanaklıdır. Bu ise, olguyu bütüncül bir açıdan ele almayı gerektirir.

Sistem yaklaşımının bütün bu yararları göz önünde tutulursa, çağdaş sosyal bilimlerin neden
sistem yaklaşımından yararlandıkları kolayca anlaşılabilir. Bugün yaygın olarak kullanılan
sistem yaklaşımının çok farklı tanımları olduğu gibi birbirinden farklı olarak ele alınmış
sistem yaklaşımları da bulunmaktadır. Burada üzerinde durulan sistem yaklaşımı bilimsel
yaklaşımın ya da bilimin niteliğine bağlıdır. Eğer bilim, bir süreç olarak düşünülürse, sistem
yaklaşımını zorunlu olarak kabul etmek durumundayız. Carnap’ a göre; bilimlerin birliği
vardır. Her bilim dalı olgulara ayrı bir bakış tarzıdır. Aynı olguyu inceleyen sosyologun,
psikologun, ekonomistin, eğitimcinin, siyasal bilimcinin, idarecinin ve hatta biyologun bakış
açıları farklı olmakla birlikte bunların ortaya koyduğu sonuçlar birleştirilip, bir bütün olarak
ele alınmadığı taktirde, her zaman ortaya çıkan olgu yada olay dayanıksız, anlamsız ve sınırlı
kalmaya mahkumdur

İncelenen ve değerlendirilen her olgu ya da olayın her anlamda farklı düzeyleri vardır ve
çözümlemeyi o şekilde yürütmek lazımdır ki incelenen her düzeyin diğer düzeylerle olan
ilişkileri ortaya konabilsin, içeriği ne olursa olsun, bir sistem incelenirken araştırmacının
üzerinde duracağı üç temel sorun vardır.

•

Sistemin öğeleri nelerdir ?

•

Bir sistemin gelişmesinde belli döneminde bu öğeler arasında ki ilişkiler nelerdir

•
Bu sistem devam ettiği sürece bu sistemin öğeleri ve öğeler arasındaki ilişkiler nasıl
oluşur ve gelişir ?

Sistem, karmaşık yapı ve sorunları sistematik bir biçimde ele alınmasını sağlar.

Sistem yaklaşımı ile tüm bu bilgilerin verilmesindeki esas nokta Ruh sağlığı, hastalıkları,
nedenleri ve sağaltımına etki eden faktörlerin incelenmesinin parça bütün ilişkisi ve
etkileşiminin anlamsal düzeyini ortaya koymaktır.

Kuşkusuz sistem yaklaşımından faydalanmanın temel sebebi birey, örgüt ve toplumların ve
bunlara yönelik hizmetlerin ve mesleklerin aslında bir bütün sistemin birbirini etkileyen
sistem ürünleri olduğuna yönelik bilgi sentezlemesi idi.
Bu sentezleme içinde; sistem yaklaşımının odağı “insan” olarak düşünüldüğünde; bu odağı
çevreleyen ilk çerçeve insan ihtiyaçları ise, hem insanı hem de insan ihtiyaçlarını çevreleyen
çerçeve ise bilimler, meslekler ve hizmetler olmaktadır.
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Bu bilgiler ışığında şimdi “ruh sağlığı” konusu noktasında “ruh sağlığına etki eden faktörler”
konu içeriği daha anlamsal bir boyut kazanacaktır. Çünkü sağlığın tanımında olduğu giibi, ruh
sağlığı da biyolojik, psikolojik ve sosyal tam bir iyilik haline ulaşmayı hedefler, bu hedefe
ulaşma ve sağaltımında ruh sağlığına etki eden faktörlerin “çeşitliliği içinde “ ele alınması,
konunun bütününü yakalama noktasında yaşamsal öneme sahiptir.

2.2. Ruh Sağlığına Etki Eden Faktörler

Konuyla ilgili literatürde “ruh sağlığına etki eden faktörler” en temelde üç ana grupta
incelenmektedir.

Bunlar;
1. Biyolojik faktörler
2. Psikolojik Faktörler
3. Toplumsal Faktörler
Ruh sağlığına etki eden faktörler aşağıda tek tek değerlendirilecektir.

2.2.1. Biyolojik Faktörler

Ruh sağlığına etki ettiği düşünülen “biyolojik” faktörler, kendi içinde beş grupta
değerlendirilmektedir. Bunlar ;

-

Kalıtım

-

Beden yapısı

-

Hastalıklar (toksik, metabolik, enfeksiyöz)

-

Beslenme yetersizlikleri

-

Fizik travmalar
Ruh sağlığına etki eden fiziksel etkenler günümüzde de psikiyatri ve Nöroloji başta
olmak üzere, genetik, farmakoloji vb tıp dallarının üzerlerinde en çok araştırma
yaptıkları konuların başında gelmektedir.
Ruh sağlığı alanındaki özellikle ilaç endüstrisindeki ilerlemeler bundan bir on yıl
öncesinde tedavi edilemez olarak görülen pek çok ruh sağlığı bozuklukları noktasında
28

etkin fayda sağlamıştır. Ayrıca tıp alanında görüntüleme ve incele, değerlendirme
konusundaki gelişme ve ilerlemeler özellikle biyolojik etkenlerin ortaya çıkartılması
ve sağaltımında çok önemli ilerlemeler oluşturmuştur.
Ruh sağlığı alanında tüm tarihsel süreçlerde üzerinde en fazla durulan “kalıtım “
konusunda elde edilen ilerlemeler, toplumda ki bilinen bazı inanışların tersine
sonuçlar oluşturmuştur. Ancak tüm bunlarla birlikte ruh sağlığı alanında kalıtım ve
genetik aktarımın etkiliği konusunda oldukça fazla yayın , bilim alanında hala
tartışılmaktadır.
Özellikle 19 yüzyılın başlarında insan beden yapısının ruh sağlığına etkileri
konusunda çok popüler olan çalışmalar olmakla birlikte, bu popüleratide günümüzde
bilim dünyasında kuşkuyla değerlendirilmeye devam etmektedir.
Ruh sağlılığına etki ettiği düşünülen özellikle çocukluk çağındaki bazı hastalıkların ve
yine çocukluk çağı başta olmak üzere insan yaşamındaki besin yetersizliğinin ,
toplumsal faktörlerle birlikte ruh sağlığına etki ettiği konusunda çalışmalar
değerlendirilmeye devam etmektedir.

2.2.2. Psikolojik Faktörler (Travmatik yaşantılar)
Ruh sağlığına etki eden faktörlerin ikincisi “psikolojik faktörler” olarak
isimlendirilmektedir. Özellikle bu bölüm 18. Yüzyıl sonları ile 19 yüzyıl başlarında
pek çok bilim adamının farklı içerik ve yaklaşımlarla “psikolojik kuramlarını”
oluşturdukları, üzerine çok önemli çabaları olan ve insanın aydınlanmasında gerçek
anamda etkisi olan bilgi birikimleriyle değerlendirilmiştir.
Ruh sağlığına etki eden psikolojik faktörler en temelde iki grupta ele alınmaktadır. Bu
temel iki grup kendi içinde alt başlıklarına ayrılmaktadır. Bunlar ;
a) Çocukluk çağına ilişkin aşırı engellenmeler ve stres etkenleri
•

Yetersiz analık, ihmal ve reddedilme

•

Çocuğun aşırı korunması, aşırı doyurulması, bağımlılığının sürdürülmesi

•

Çocuğa özerlik ve kişilik tanımaması

•

Aile düzensizliği, parçalanması, yıkılması

•

Aşırı ahlak değerleri ve baskıları

•

Bozuk ve tutarsız disiplin

•

Özdeşim (identification) örneklerinin yokluğu, olumsuzluğu ya da
yetersizliği

•

Çocuklar arasında kıyaslamalar

•

Nörotik ya da psikotik anne- baba
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•

Çocuğa erişilemeyecek amaçların yüklenmesi, aşılanması

•

Eğitim olanaklarının yetersizliği, düzensizliği, uygunsuzluğu

b) Yetişkin yaşamda karşılaşılan engellemeler ve çatışmalar:
•

Gerçek ya da imgesel başarısızlıklar

•

Gerçek ya da imgesel yitimler

•

Çocukluktan kalma çatışma ve saplantılar

•

Bozuk yaşam koşulları

Yukarıda belirtilen psikolojik faktörlerin tümü psikolojik kuramlarda ve konuyla ilgili
yapılmış bilimsel temelli araştırmalarda değerlendirilmiş ve değerlendirilmeye devam
etmektedir.

Kuşkusuz bilimsel araştırma mantığı içinde “biyolojik temelli” bir araştırmayı yapmak
ve sonuçlarına ulamakla “psikolojik temelli “ bir araştırma yapıp, kesin net
sonuçlarına ulaşmak aynı doğrultuda olan durumlar değildir. Biyolojik temelli
araştırmalarda bir kan ölçümü üzerinden yapılan çalışmaların ölçümleme ve somut
sonuçlara ulaşabilme durumu varken , psikolojik temelli araştırmalarda bu durum
çoğunlukla bazı olasılıkları ortaya koymak olarak yapılandırılmaktadır. İşte bu
nedenlerle yukarıda sıralanan tüm psikolojik faktörler ruh sağlığı konusunda biyolojik
faktörlere göre daha fazla olasılık faktörler olarak okumakta yarar vardır. Ancak
konuyla ilgili yapılan pek çok araştırma ve benzer bulgular o lasılıkları
güçlendirmekte, desteklemektedir.

2.2.3.Toplumsal faktörler

Ruh sağlığına etki eden toplumsal faktörler dört grup içinde ele alınmaktadır. Bunlar
aşağıda sıralanmıştır.

•
•
•

Topumun eğitim ve yetiştirme geleneklerinin bozuk oluşu
Bir topluma ait olmama, bağlanmama
Topluma aşırı bağlanıp, kendini yitirme
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•

Toplumsal stresler: savaş, işsizlik, azınlık ayırımları, cinsiyet ayırımları, hızlı
toplumsal değişmeler, göçler, ağır toplumsal bunalımlar, baskılar, sosyalekonomik yoksunluklar

Ruh sağlığına etki eden faktörlerden sonuncusu olan “toplumsal faktörler” konusu da ,
psikolojik faktörlerde olduğu gibi, etki faktör analizi “olasılık” üzerinde
yorumlanabilecek çalışmalardır. Gerek psikolojik gerekse de toplumsal faktörlerin ruh
sağlığına etkilerinin biyolojik etkiler kadar somutlaş mı, kesin sonuçları yoktur.
Bölgesel, zamansal unsurlar bu süreçleri değiştirebileceği gibi, kişşisel yaşantılar ve
deneyimlerinde faktörlerin bireysel etkiler üzerine sapmalar oluşturabileceği açıktır.
Ancak tüm bunlarla birlikte yinelenen çalışmalar ve ortak uzman görüşleri
doğrultusunda toplum ve kişi arasında bir değerlendirmenin yönü ve yoğunluğunun
kişilerin ruh sağlığı etkilediği açık gözükmektedir. Bu durum bazen topluma ait
olamama bazen
de topluma aşırı bağlanıp kendini bulamama ve en sonunda
toplumsal sorunlar ve bazen bir toplumun tümüyle eğitim ve yetiştirme geleneklerinin
bireylerin var oluşları üzerine olumsuz etkileri üzerinde oldukça fazla çalışılması
gereken unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Aşağıda Tablo 1’ de ruh sağlığına etki eden tüm faktörlerin bir bütün hali
görülmektedir.
Tablo 1: Ruh sağlığına etki eden faktörler
Ruh sağlığına etki eden faktörler
1

Biyolojik etmenler
o Kalıtım
o Beden yapısı
o Hastalıklar (toksik, metabolik, enfeksiyöz)
o Beslenme yetersizlikleri
o Fizik travmalar

2

Psikolojik etmenler
a) Çocukluk çağına ilişkin aşırı engellenmeler ve stres etkenleri
o Yetersiz analık, ihmal ve reddedilme
o Çocuğun aşırı
sürdürülmesi

korunması,

aşırı

doyurulması,

bağımlılığının
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o Çocuğa özerlik ve kişilik tanımaması
o Aile düzensizliği, parçalanması, yıkılması
o Aşırı ahlak değerleri ve baskıları
o Bozuk ve tutarsız disiplin
o - Özdeşim (identification) örneklerinin yokluğu, olumsuzluğu
yetersizliği

ya da

o Çocuklar arasında kıyaslamalar
o Nörotik ya da psikotik anne- baba
o Çocuğa erişilemeyecek amaçların yüklenmesi, aşılanması
o Eğitim olanaklarının yetersizliği, düzensizliği, uygunsuzluğu
b) Yetişkin yaşamda karşılaşılan engellemeler ve çatışmalar:
o Gerçek ya da imgesel başarısızlıklar
o Gerçek ya da imgesel yitimler
o Çocukluktan kalma çatışma ve saplantılar
o Bozuk yaşam koşulları
3

Toplumsal faktörler
o Topumun eğitim ve yetiştirme geleneklerinin bozuk oluşu
o Bir topluma ait olmama, bağlanmama
o Topluma aşırı bağlanıp, kendini yitirme
o Toplumsal stresler: savaş, işsizlik, azınlık ayırımları, cinsiyet
ayırımları, hızlı toplumsal değişmeler, göçler, ağır toplumsal
bunalımlar, baskılar, sosyal-ekonomik yoksunluklar
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Kuşkusuz Ruh sağlığı alanı, toplumsal değişim süreçlerinden direkt etkilenen bir alandır. Bu
nedenle, günümüz toplumsal kargaşalarının , bugün ve yarınlarda psikiyatri alanında yeni,
farklı yaklaşımları oluşturacağı açıktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde önce ruh sağlığı alanında günümüzde multidisipliner anlayışın hakim
olduğu öğrenilmiştir. Daha sonra ruh sağlığına etki eden faktörlerin daha iyi anlaşılması için
parça bütün ilişkisini açıklayan sistem yaklaşımı öğrenilmiş. Bu öğreti sayesinde ruh sağlığına
etki eden faktörler olarak biyolojik, psikolojik ve sosyal süreçlerin etkileşimlerinin ruh
sağlığına ne düzeyde etki edebileceği üzerinde analitik bir düşünce sahibi olunmuştur. Son
olarak günümüzde psikiyatrik bakıştaki çeşitlenme ve farklı psikiyatrik ekolleri konusunda
bilgi sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları

1.

Ruh sağlığına etki eden psikolojik faktörleri sıralayınız …

2.

Ruh sağlığına etki eden toplumsal faktörleri sıralayınız

3.

Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığına etki eden biyolojik faktörlerden biri değildir ?
a) Beslenme yetersizliği
b) Kalıtım
c) Çevresel faktörler
d) Hastalıklar
e) genetik yatkınlık

4. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığına etki eden temel faktörlerden biridir ?
a) Farmakolojik
b) Epidemiyolojik
c) Epistemiyolojik
d) Biyolojik
e) Psişik

5. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığına etki eden temel faktörlerden biridir ?
a) Psikogenetik
b) Psikolojik
c) Psikofarmokolojik
d) Psikososyal
e) Nöropsikiyatrik
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6. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığına etki eden temel faktörlerden biridir ?
a) Toplumsal
b) Sistemsel
c) Örgütsel
d) Kurumsal
e) Alansal

7. Ruh sağlığı ve bozukluklarına bakışta çok boyutlu bir analiz imkanı sağlayan yaklaşım
hangisidir?
a) Geştalt
b) Psikoanalitik
c) bilişsel
d) Varoluşçu
e) Sistem

8. Ruh sağlığına etki eden hangi etken, günümüzde de psikiyatri, nöroloji, başta olmak üzere
genetik, farmakoloji vb. tıp dallarının üzerinde en çok araştırma yaptığı konulardan biridir ?

a) Biyolojik etkenler
b) Kültürel etkenler
c) Toplumsal etkenler
d) Fiziksel etkenler
e) jeofiziksel

9. – “Özdeşim (identification) örneklerinin yokluğu, olumsuzluğu
sağlığına etki eden temel faktörlerden hangisinin içinde yer alır ?

ya da yetersizliği” ruh
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a) Biyolojik etkenler
b) Kültürel etkenler
c) Toplumsal etkenler
d) Psikolojik etkenler
e) coğrafi etkenler

10. Psikiyatri alanında günümüz hizmet anlayışını karşılayan terim aşağıdakilerden hangisidir
?
a) Sistem çalışması
b) Ekip çalışması
c) Hekim çalışması
d) İdari çalışma
e) Quantum çalışması

3-c ,4-d ,5-b, 6-a, 7-d, 8-d, 9-d
,10-b

1.Yanıtı :
a) Gerçek ya da imgesel başarısızlıklar
b)Gerçek ya da imgesel yitimler
c)Çocukluktan kalma çatışma ve saplantılar
d) aile içi şiddet
a) 2. yanıtı
b) Toplumsal örgütlenme ve haklar
b) Bir topluma ait olmama, bağlanmama
c) Topluma aşırı bağlanıp, kendini yitirme
d) Toplumsal stresler: savaş, işsizlik, azınlık ayırımları, cinsiyet ayırımları, hızlı
toplumsal değişmeler, göçler, ağır toplumsal bunalımlar, baskılar, sosyal-ekonomik
yoksunluklar
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3. RUH SAĞLIĞINA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ruh sağlığı ve hastalıklarına karşı geliştirilen , psikiyatriye büyük katkıları olan
psikoanalitik kuram, analitik, psikoloji kuramı, bireysel psikoloji kuramı, bütüncül yaklaşım,
ego-psikoanalistleri, Eric From , Varoluşçu psikoloji, İnsancı Psikoloji, Davranış Psikolojisi
üzerinde durulacaktır. Ayrıca diğer psikolojik yaklaşımlar konusunda da bilgi verilecektir.
Ayrıca bu bölümde, Günümüzde Psikiyatriye farklı bakışlar başlığı altında, başta tanımlayıcı
(nozolojik, descriptive) psikiyatri , biyolojik psikiyatri, dinamik psikiyatri, davranışçı
psikiyatri ve diğer bazı kuramların tanımı ve içerikleri konusunda bilgi sahibi olunacaktır.
Son olarak Son otuz yılda psikiyatride ortaya çıkan gelişmeler konusunda bilgi verilecek ve
öğrenme sağlanılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Psikiyatrik kuramlar hakkında bir bilgiye sahip misiniz ?
2. Sizce psikiyatrik kuramların birbirlerinden farkları nasıl anlaşılabilir ?
3. Yaşantınızın herhangi bir zamanında , her hangi bir nedenle hiç Psikiyatri tedavi kurumuna
gittiniz mi?
4. Sizce bir psikiyatri kliniği nasıl olmalı ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ruh sağlığı ile ilgili üzerinde en
Psikiyatrik kuramlar ve fazla durulan kuramların ne
farklı psikiyatrik hizmet olduğu ve içeriğinin nasıl
modelleri
olduğunu öğrenme ve psikiyatride
farklı hizmet modellerinin neler
olduğunu öğrenme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, interaktif materyaller
ile konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•
•

Psikiyatrik kuramlar
Psikiyatrik hizmet modelleri
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GİRİŞ
Psikolojide ruh sağlığı ve hastalıklarına karşı geliştirilen yaklaşımların 19. Yüzyılın
sonlarında ve 20. Yüzyılın başlarında, psikiyatriye büyük katkıları olmuştur. Bu
yaklaşımlarda en önde gelen isimler Kraepelin, Bleuler, Freud, Adler, Jung ve Pavlov olarak
gösterilebilir. özellikle 2. Dünya savaşından sonra psikiyatride ki büyük ilerlemelerde bu
farklı ekoller çok önemli işlevleri olmuştur. Her yaklaşım ruh sağlığı alanında yeni ve önemli
gelişmeler oluşturmuştur. Bu yaklaşımlardan bazıları aşağıda özetlenmiştir.

3.1. Ruh sağlığını ilişkin yaklaşımlar
Bu bölümde ruh sağlığına ilişkin yaklaşımlar olarak, en temel olarak görülen dokuz
yaklaşım üzerinde durulmuş, onuncu maddede diğer bazı yaklaşımlardan bahsedilmiştir.

-

3.1.1. Siğmund Freud ve Psikanalitik Kuram ;
Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan en başta geleni kuşkusuz Sigmund Freud
Psikanalitik kuramıdır.
Sıgmund Freud (1856-1939). Tıp eğitimini Viyana
Üniversitesi’nde yapmış olan Freud üniversitedeki görevini yitirdikten kısa bir süre
sonra 1885’te Paris’e giderek Charcot’nun yaynında eğitim gördü. Daha sonradan
tecrübeli bir hekim olan Joseph Breuer ile birlikte çalışmıştır. Freud ve Breuer 1893’te
ortak yazdıkları bir yazıda ilk defa psikodinamik kavramının temelini attılar. Her iki
hekim bir süre sonra ayrıldılar. Çalışmalarında giderek hipnoz kullanmaktan vazgeçen
Freud, hastalarını uyanık durumda, düşünce düzeni ve toplum değerlerini
gözetmeksizin özgürce konuşmaya teşvik etti. Bu yeni yönteme serbest çağrışım ,
hastaların içsel dünyalarına inerek kendilerini daha iyi tanımalarına ve dolayısıyla
daha sağlıklı bir uyum düzeyine erişebilmelerine olanak sağlayan tedavi yöntemine de
psikanaliz adı verildi.

Freud’a göre, kişilik üç ana sistemden oluşur, id, ego ve süperego, davranış bu üç
sistemin karşılıklı etkileşiminin ürünüdür. Bu sistemlerden biri diğerlerinden ayrı ve
tek başına çalışamaz.

Freud ayrıca iç güdülerin kökeni olan bedensel durumların yeterince bilinmediği
herekçesiyle, önce içgüdülerin bir listesini çıkarmış, sonraları ise tüm içgüdüleri iki
ana bölümde toplamıştır: yaşam içgüdüsü ve ölüm içgüdüsü.

Freud ilk büyük yapıtı olan Rüyaların Yorumu’nu 1900’de yayınladı ve bunu birçok
diğer kitap ve yazılar izledi. Sırası ile de “günlük hayatın psiko patolojısı”, “ cinsellik
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üzerine yazı”, “psikanalize giriş” , felsefi ve kültürel konuları da içine alan “totem ve
tabu”, “zevk prensibinin ötesinde”, “grup psikolojısi ve egonun analizi”, “inhibisyon,
semptom ve anksiyete”, “bir hayatın geleceği”, “uygarlık ve sıkıntılar”, “Musa ve tek
tanrı kavramı” adlı kitapları oldukça fazla sansasyon yarattı. Çeşitli ülkelerden gelen
meslektaşları çevresinde toplandı. İsviçre’den Carl Jung, Viyanadan Alfred Adler ve
Viyana Psikoanalitik derneğinin sekreterliğini yapan ve Freud’e çok bağlı Otto Rank
belkide hareketin en renkli isimleri olarak göze çarpmaktaydı. Sonradan her üçü de bu
gruptan ayrılarak Carl Jung( 1875-1961) analitik psikolojı , Alfred Adler’de(18701937) Bireysel Psikolojı kuramlarını geliştirdiler.

Freud dan sonra bir grup psikoterapist Freud’un öne sürdüğü temel öğretilerden
ayrılmadan çalışmalarına devam ettirdiler. Sondor Ferenczi, Karl Abraham, Abraham
Brıll, Hans Sachc, Teodor reık, Helene Deutch, Felix Deutsch, Anna Freud bunlar
arasındadır.

Freud, ruh hekimliğindeki; hastalık anlayışını ve tedavi yöntemlerini köklü biçimde
etkilemiştir. Psikanaliz ruh hekimliğine ve psikolojıye, bilinç, bilinçdışı, ruhsal aygıtın
yapısı, dürtü,, psikoseksüel gelişme, çatışma ve savunma kuramları ve tedavi yöntemi
ile yeni boyutlar, yeni araştırma, uygulama alanları kazandırmıştır. Freud ve
psikoanalitik okul halen davranış bilimlerini yakından ve derinden etkilemektedir

-

3.1.2. Carl Gustav Yung ve Analitik Psikoloji ;
Carl Gustav Jung, (1875-1961) 26 Temmuz 1875’te İsviçrenin Constanse Gölü
kıyısındaki Kesswyl kasabasında doğdu ve Basel kentinde büyüdü. Önce felsefe
eğitimi sonrasında da tıp öğrenimini tamamlayıp, Zürihte psikiyatri eğitimi gördü.
1909 da önce kliniğinden sonrada 1913 üniversiteden ayrılarak zamanını hastalarına
ve öğrencilerine adadı.
Bir dönem Freud ile çok yakın bir iletişim içinde olan Jung, daha sonra bu iletişimden
oldukça fazla uzaklaşmıştır. Önemli bir düşünür olarak bilinen Jung’un insanı ele alış
biçiminin en önemli özelliği insan davranışlarının özünde bireysel ve ırksal tarihin ve
amaçlar ve ülküler olduğunu savunur.
Jung’a göre kişilik, birbirleriyle etkileşim durumunda bulunan çeşitli sistemlerden
oluşur. Bunların başlıcaları, ego, kişisel bilinç dışı, ırksal bilinç dışı, persona, anima ya
da animus ve gölgedir.
Jung ayrıca, kişiliğin iki önemli yönelimini de tanımlamıştır. İçe dönüklük ve dışa
dönüklük. Ayrıca Jung’a göre kişiliğin dört temel işlevi vardır; düşünme, duygu,
duyarlık ve sezgidir.

-

3.1.3. Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji;
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Alfred Adler ( 1870-1937); tıp eğitimini Vşyana üniversitesinden alan Adler, önceleri
göz hastalıklarında uzman olmuş, psikiyatriye ilgisi daha sonra gelişmiştir.
Jung gibi Adler’de önce Freud’tan çok etkilenmiş ve önemli bir iletişim süreci
yaşamış olmakla birlikte daha sonra Freudçu yaklaşımdan oldukça uzaklaşarak
“bireysel psikoloji” adında kendi ekolünü kurdu. Adlere göre insan “ toplumsal bir
varlıktır”. Bu toplumsallaşma süreci, topluma yönelmenin insanda doğuştan var
olduğunu ve toplumun insanı ancak bu ilişkinin biçimini belirlemede etkilediğini
vurgular.
Adler ayrıca kişilik kuramına katkısı, “yaratıcı benlik” ve kişiliğin “tek” li ğine verdiği
önem doğrultusunda olmuştur. “ Yaşam biçimi” Adler’in kişilik kuramının sloganı
olmuştur. Bireysel kişilik, her insanın tek ve özgün olduğunu açıklayan bir ilkeyle
çalıştığını ifade etmektedir. Bu kavran daha sonra “yaratıcı benlik” kavramına
dönüşmüştür. Bu kişinin kişiliğini kendi yarattığı düşüncesine dayanmaktadır.
-

3.1.4. Karen Horney ve Bütüncül Yaklaşım;
Çağdaş psikolojık yaklaşımlardan bir diğeri de Karen Horney (1885- 1952) ve
Bütüncü yaklaşım olarak bilinmektedir. Horney, bozuk insan ilişkilerine çözüm bulma
amacıyla geliştirilen gereksinmelerin bir listesini yapmış ve mantık dışı çözümler
olarak nitelendirdiği için bunları “ nevrotik” gereksinmeler olarak adlandırmıştır.
İlk olarak10 grupta ifade edilen bu gereksinimler daha sonra üç grup içinde ele
alınmıştır . Bunlar ;
- insanlara doğru yönelme (sevgi gereksiniminde olduğu gibi)
- insanlardan uzaklaşma (bağımsızlık gereksiniminde olduğu gibi)
- insanlara karşı olma (güç kazanma gereksiniminde olduğu gibi)

-

3.1.5. Ego-Psikanalistleri;
Freud’dan sonra gelen bir grup çağdaş kuramcı, id-ego-süperegodan oluşan yapısal
kişilik kuramına önemli boyutlar katmış ve topluca, ego-psikanalistleri olarak
anılmışlardır. Psikanaliz kuramının doğal bir uzantısı olan bu akımın ilk öncüleri
arasında Anna Freud ve Erik Erikson sayılabilirse de genellikle ego- analistlerinin
gerçek sözcüleri Heinz Hartman ve David Rapaport olarak gösterilmektedir.

Bu grubun içinde yer alan Eric Eriksonon insanın sekiz çağı adlı yaklaşımı
günümüzde bile popülerliğini hala sürdürmektedir.

-

3.1.6. Erich Fromm
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Bu dönemde dikkat çeken bir diğer bilim adamı; Erıch Fromm (1900-1980) olmuştur.
1900 yılında Hamburg’da doğdu, psikoloji ve sosyoloji eğitimi aldı. Daha sonra ise
Berlin Psikanaliz Enstitüsünde psikanaliz eğitimi gördü.Aldığı sosyoloji eğitiminden
de olsa gerek ilk çalışmalarında özellikle Karl Mark’tan oldukça fazla etkilendiği
görülmektedir.
Çalışmalarında İnsanın doğadan ve diğer insanlardan kopmuş olduğunun ve bundan
ötürü yalnızlık duygusunun varlığının altını çizen From. Psikiyatri alanında en çok “
insanın ihtiyaçlar ” konusundaki yaklaşımı ile popüler olmuştur.
Fromm, insan beş temel gereksinimini ;
-ilişki
-aşkınlık
-köklülük
-kimlik
-değer yargıları ihtiyacı olduğunu belirtmektedir.

-

3.1.7. Varoluşçu Psikoloji
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimini izleyen yıllarda Avrupa’da başlayan ve Varoluşçuluk
adını alan bir düşünce akımı hızla gelişmiş ve sonradan Amerikaya yayılmıştır.
Varoluşçuluk toplum düzeninden hoşnutsuz olan ya da ona karşı tepkide bulunanlar
için önemli bir anlam taşımıştır.
Varoluşçuluk bu ad ile ilişkilendirilmeden de önce yaşamış bazı felsefeci ve yazarları
öncü kabul etmiştir. Kierkegaard, Nietzsche, Dostoyevski, Bergson ekolün ilk isimleri
olarak ifade edilmektedirler. Daha sonra bu isimlere Buber, Heidegger, Jaspers,
Kafka, Camus ve Sartre akımın önemli yazarları olarak dikkat çekmişlerdir.
Bu kişiler arasında Alman Filozof Martin Hedieger varoluşçu yaklaşımın kurucusu
olarak kabul edilir. Heidegger felsefesi insanı, dünya içinde varoluş olarak ele alır.
Heidegger, modern fenomonolojinin kurucusu olan Edmund Husserl’in öğrencisi
olmuştur. Burada fenomonoloji, varoluşun yaşandığı andaki duygular ve algılar olarak
tanımlanmakta idi, Heidegger de Varoluşçu psikolojide, kişilik alanındaki olguları
incelemek için varoluşun yaşandığı andaki duygular ve algıların tanımlanmasına
ağırlık verdi.
Varoluşçu psikoloji insanda davranışın nedenlerini açıklamak yerine, içinde bulunulan
anda yaşanılanları anlamaya çalışmaktadır. Bu nedenle bu yaklaşım, insan ve onun
içinde yaşadığı dünyanın olaylarına oldukları gibi bakar ve olayların anlamlarını,
ortaya çıkış biçimiyle kavramaya çalışır.
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Varoluşçu yaklaşım günümüzde de psikiyatri ve psikoloji alanlarında son derece
popüler bir yaklaşım olma özelliğini korumaktadır. Bunun nedeni varoluşçu yaklaşım
hem insanın bir olgu olarak anlaşılmasında, hem de tedavi yöntemine getirdiği
özgürlük açısından pek çok bilim adamı ve uygulayıcı tarafından benimsenmiş ve
günümüz insanına yaklaşımda ilerici bir yaklaşım olarak görülmektedir.

-

3.1.8. Carl Rogers ve İnsancı Psikoloji
Carl Rogers (1902-1986) “insancı Psikoloji” ekolünün başta gelen temsilcisi sayılır.
Akademik ortamın entelektüel uyarımları onu önce psikoterapi, sonra da kişilik
konusundaki görüşlerini biçimlendirip yapıtlaştırmaya yönelttiği ifade edilmektedir.
Günümüzde pek çok kitabı, geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmıştır.

İnsancı psikoloji, özellikle terapi süreçlerinde danışanı merkez alan bir yaklaşımı
benimsemiştir. Bu danışana yönlendirilmekten uzak özgün ve özgür bir alan
oluşturmaktadır. Bu aşamada danışan kendini bulabilmek için olabildiğince özgür bir
alanda bulunur.

Rogers, daha önceleri bilimsel yönden üzerine pek az eğilinmiş olan , sevgi,
yaratıcılık, anlam, kişisel gelişme ve kendini gerçekleştirme gibi olguları incelemeye
yönelmiştir.

İnsancı yaklaşımda kişiliğin yapısal öğelerinden çok değişirliğine ve gelişimine
yönelmiş olan Rogersin görüşleri beş madde içinde özetlenebilir. Bunlar ;

-

•

her bireyin duygu ve düşünceleriyle kendine özgü bir dünyası vardır. Bu
dünyanın merkezi” ben” dir.

•

her birey, yaşamı boyunca kendini sürdürebilme, geliştirebilme ve kendini
gerçekleştirme çabası içindedir.

•

her birey için “gerçek” kendi algısı içindedir ve kendine özgüdür.

•

“ben” bir tehlike sezerse, savunucu mekanizmalar ortaya çıkar.

•

bireyin içsel eğilimleri, sağlığa ve bütünlüğe yöneliktir.

3.1.9. Davranışçı Psikoloji
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Davranışçı psikoloji, Rus Fizikçi İvan Pavlov (1849-1936) un çalışmalarından
yapısallaşmıştır. Pavlovun’un çalışmları daha sonra üç Amerikalı psikolog Watson,
Thorndike ve Skinner tarafından geliştirilmiştir.
Yirminci yüzyılın başlarında psikanalitik kuram, çağdaş psikolojik düşünceyi etkisi
altına alırken, davranışçı psikoloji adı altında karşıt bir yaklaşım da yeni bir güç olarak
belirmeye başlamıştı. Davranışçılara göre insan davranışlarının bilimsel ilkeleri
yalnızca doğrudan gözlenebilen davranışların incelenmesiyle saptanabilir.

Bu ekoldeki en temel çalışma kuşkusuz Pavlov’un adını “koşullu refleks” adını
verdiği, köpeklerde salya tepkimeleri üzerine yaptığı çalışmadır. Ayrıca Pavlov’un
“deneysel Nevroz” adını verdiği çalışmasında deney hayvanlarının , yeteneklerinin
ötesinde bir yoğunlaşma içine girdiklerinde, bir zorlanma süreci yaşadıkları ve genel
durumlarının bundan negatif olarak etkilendiği bulunmuştur. Bu durumun insanlar
içinde geçerli olabileceği üzerinde durulmuştur.

Bu yaklaşımda önemli bir isim olan Skinner iki ayrı öğrenme türü tanımlamıştır.
Bunlar tepkisel öğrenme ve işlemsel öğrenme.

Davranışçı psikoloji insanın, nasıl koşullanmış olduğuna bağlı olarak insanın, iyi yada
kötü, mantıklı ya da mantık dışı davranabileceğini kabul eder. Davranışın nedenlerini
gözlenebilme olanağı olmayan ego ve süperego gibi kişilik parçalarında değil, bireyin
öğrenme yaşantılarında aramaktadır.

-

3.1.10. Diğer çağdaş yaklaşımlar
•

Yukarıda aktarılalan psikolojik yaklaşımlar psikoloji ve psikiyatri dünyasında
etkisini çok büyük ölçüde devam ettirirken özellikle ikinci dünya savaşından
bu güne kadar yeni bazı gelişmelerde olmaktadır. Bunlar aşağıda sırasıyla
aktarılmıştır.

•

“grup” terapi” yöntemleri etkin bir tedavi yaklaşımı olarak gelişmiş ve geniş
bir uygulama alanı bulmuştur.

•

Moreno tarafından geliştirilen ve tiyatro aracılığıyla tedavi anlamına gelen
“psikodrama” da oldukça yayın bir kullanıma ulaşmıştır.

•

“aile Tedavisi “ yaklaşımları, tüm toplumllarda büyük ilgi görmüştür.

•

uzun psikolojik tedavi süreçleri yerine kısa psikoterapi süreçleri daha tercih
edilir olmuştur.
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•

Beyin biyokimyası üzerinde yapılan çalışmalar ve genetik konusundaki
gelişmeler, tüm alanda büyük bir merak ve heyecan uyandırmaktadır.

•

normaldışı tanımı son dönemde sadece bireyler için değil aynı zamanda
gruplar, kurumlar ve toplum içinde kullanılabilmektedir. Psikiyatri ve
psikoloji, toplumllarında geçirmekte olduğu bunalımları da incelemekte ve
çözümler önermektedir. Bu konuda tüm dünyada ki en saygın isimlerin
başında bir Türk bilim adamı Prof. Dr. Namık Volkan’ın yer aldığını burada
söylemekte yarar vardır.

3.2.Günümüzde Psikiyatriye farklı bakışlar
Günümüzde farklı psikiyatrik yaklaşımlar ve ekoller verilen hizmetin içeriğine etki
etmektedirler. Bunlardan en belli başlıları aşağıda sıralanmıştır.

3.2.1. Tanımlayıcı (nozolojik, descriptive) psikiyatri :
Kraepelin ve Bleuler’le doruğuna erişmiş gibi görünen klinik psikiyatriye, daha
sonra A.Meyer, A.Lewis, K.Schneider, G.Langfeldt gibi klinisyenlerin katkıları
büyük olmuştur.Bu alanda son 20-25 yılda standardize muayene ve değerlendirme
ölçekleri geliştirilmişdi, tanı dizgelerine bir düzen getirilmeye çalışıldı. A.B.D’de
DSM. III, DSM III-R ve DSM IV ve Dünya Sağlık Örgütünün bir çok ülkeyle
işbirliği yaparak geliştirdiği ICD-9 ve ICD-10, uluslararası bir dil, kavram ve tanı
birliğine doğru önemli adımlar olarak kabul edilmektedir.

3.2.2. Biyolojik Psikiyatri :
Yüzyılın ikinci yarısı biyolojik psikiyatride dev adımların atıldığı bir dönem
olmuştur. Sayısız araştırmalarla şizofreninin, affektif bozuklukların ve başka
hastalıkların genetiği, biyokimyası, nörofizyolojisi ve patolojisi aydınlatılmaya
çalışılmıştır. Henüz kesin sonuçlar elde edilmemiş olsa bile umut verici pencereler
aralanmıştır. Psikofarmakoloji klinik psikiyatrinin önemli bir parçası olmuştur.
Son 35 yılda geliştirilmiş olan antipsikotik, antidepresan ve bunaltı giderici ilaçlar
psikiyatriye yeni bir yön vermiş; tedavi yöntemlerini ve ortamlarını köklü biçimde
etkilemiştir.

3.2.3. Dinamik Psikiyatri :
Dinamik psikiyatrinin gelişmesine yol açan psikanaliz,Freud’un bıraktığı yerde
kalmamıştır. Freud’dan sonra Jung, Adler, Mc Kleın, Fairbareın, Freud, Bowlby,
Lebovıcı ve daha bir çokları Avrupa’da ; Sullıvan, W. Reıch, E. Fromm, K.
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Horney, H. Hartman, H.Kohut, L.Rapaport ve E. Erikson A.B.D.’ de psikoanalitik
kurama ve uygulamaya önemli katkılar yapmışlardır. Bunlar arasında, ego
psikolojisi, kendilik psikolojisi, nesne ilişkileri ve psikososyal gelişme kuramları
sayılabilir. Dinamik psikiyatri de psikofarmakoloji gibi genel psikiyatrinin önemli
bir parçası olmuştur.
Giderek aile dinamiği araştırmaları, aile psikopatolojisini incelemeğe yöneltmiş,
Aile kuramları ve aile psikoterapisi okulları gelişmiştir. Bugün, genel psikiyatri
çerçevesinde, ailenin ele alınması her psikiyatristin doğal bir görevi olmuş
durumdadır. Evlilik kurumunu sürdürmenin giderek güçleştiği çağımızda yaygın
bir biçimde uygulanan “aile tedavisi” yöntemleri, N.Ackerman’ın çabalarından
kaynaklanmıştır.

3.2.4. Davranışçı Psikiyatri :
Başlangıçta daha çok klinik psikologların uğraşı alanında kalan öğrenme kuramları
ve davranışçı tedavi yöntemleri giderek psikiyatriye yerleşti. Bu alanda Skinner,
Bandura, Seligman, Wolpe, I.Marks gibi kuramcı, Klinisyen ve Araştırıcılar
davranış psikoterapisinin ilkelerini ve uygulama alanlarını, yöntemlerini
açıkladılar.
Psikiyatride kuramsal yaklaşım açısından tanımlayıcı (descrıptıve) psikiyatri,
biyolojik psikiyatri, dinamik psikiyatri, davranışçı psikiyatri, fenomenolojık ve
varoluşçu psikiyatri ve farklı psikoterapi okulları gelişir iken , Psikiyatrinin yan
dalları olarak; çocuk ve adölesan psikiyatrisi, yaşlılık psikiyatrisi, psikosomatik,
sosyal psikiyatri, transkültürel psikiyatri, adli psikiyatri, epidemiyolojık psikiyatri
belirtilmektedir.

Psikiyatride kuramsal yaklaşımda ki farklılıklar ve psikiyatrinin yan dallarının kendine özgü
gereklilikleri psikiyatri klinikleri ve ruh hastalarına verilen hizmetlerde de ayrışmalara, farklı
yöntemler, farklı hizmet modelleri gelişmesine neden olmaktadır. Bunlar ; tam süreli hastane
bakımı, genel hastanelere bağlı psikiyatri klinikleri, gece hastanesi, gündüz hastanesi, ayakta
tedavi klinikleri, toplum ruh sağlığı merkezleri, psikiyatrik hosteller, yarı - yol evleri, grup
evleri, sosyal klüpler, korumalı işyerleri, koruyucu aile yanında bakım olarak sıralanmaktadır.

Tüm bu gelişmeleri bir bütün içinde topladığımızda ; Son otuz yılda psikiyatride ortaya
çıkan gelişmeler dört grup içinde ele alınmaktadır. Bunları ,

•

ilaçlarda olan gelişmeler

•

psikiyatrik sorunu olan kişinin ele alınışında ortaya çıkan gelişmeler
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•

araştırmalar

•

bilimsel gelişmeler olarak ayırabiliriz

Ruh sağlığı hastanelerinde açık kapı politikası, çok yataklı hastanelerin gittikçe azalarak
psikiyatri kliniklerinin genel hastaneler içine yerleştirilmesi, ruh sağlığı dispanserleri, çocuk
psikiyatrisinin önemli gelişmesine bağlı olarak okullardan itibaren uygulanan yöntemler,
danışma büroları, psikoterapi yöntemlerindeki gelişmelerle, grup psikoterapileri dahil çok
kişiye yardım edilmesi, milli ruh sağlığı programlarının geliştirilmesi, alkolizm ve ilaç
tutkunluğuna karşı daha etkili ve daha yaygın savaşı bu gelişmede en önemli noktalar olarak
sayabiliriz.

Bir diğer bakış açısından günümüz psikiyatrisinin hasta ve hastalığa yaklaşımında birleştikleri
bir nokta, multi disipliner bir yaklaşımın gerekliliği üzerindeki odaklaşmalarıdır. Sağlığın
tanımından kaynaklanan bu yaklaşım içinde psikiyatrik hizmet birbirinden bilgi ve yaklaşım
farklılığı olan ancak hasta ve hastalığı konusunda odaklanmış disiplin ve mesleklerin bir amaç
içinde bir araya geldikleri psikiyatrik tedavi ekiplerince karşılanmaktadır. Bu anlamı ile ekip
çalışması kavramı ve içeriği psikiyatri içinde hedefler ve hedeflere ulaşmada en kritik konuma
gelmiş bulunmaktadır. Günümüz hizmet yaklaşımı, pek çok alanda olduğu gibi, ruh sağlığı
alanında da belirli meslek elemanlarının bir ekip oluşturarak çalışmasının son derece gerekli
olduğu doğrultusundadır. Çatışma ve anlaşmazlıktan uzak, sağlıklı bir ekip çalışması içinde
her üye, mesleksel rol ve işlevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilir. Bu durum genelde tıp
özelde ise psikiyatri açısından yaşamsal öneme sahiptir
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ruh sağlığı ve hastalıklarına karşı geliştirilen , psikiyatriye büyük katkıları olan
psikoanalitik kuram, analitik, psikoloji kuramı, bireysel psikoloji kuramı, bütüncül yaklaşım,
ego-psikoanalitleri, eric from , varoluşçu psikoloji, insancı psikoloji, davranış psikolojisi
tanım ve içerikleri öğrenilmiştir. Ayrıca diğer psikolojik yaklaşımlar konusunda da bilgi
verilmiştir.

Ayrıca bu bölümde, Günümüzde Psikiyatriye farklı bakışlar başlığı altında, başta tanımlayıcı
(nozolojik, descriptive) psikiyatri , biyolojik psikiyatri, dinamik psikiyatri, davranışçı
psikiyatri ve diğer bazı kuramların tanımı ve içerikleri konusunda bilgi sahibi olunmuştur.
Son otuz yılda psikiyatride ortaya çıkan gelişmeler konusunda da fikir sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları

1. Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan “psikanalitik “yaklaşımın
yapılandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

kuran

ve

a) Carl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Karen Horney
d) Siğmund Freud
e) J. Sullıvan

2. Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan “Analitik psikoloji” yaklaşımın kuran ve
yapılandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Carl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Karen Horney
d) Erich From
e) J. Sullıvan

3. Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan “bireysel psikolojı”yaklaşımın kuran ve
yapılandıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Carl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Karen Horney
d) Erich From
e) J. Sullıvan
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4. Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan “bütüncül” yaklaşımı kuran ve yapılandıran
bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Carl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Karen Horney
d) Erich From
e) J.Sullıvan

5. Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan “varoluşçu yaklaşımın ” kurucusu olarak
kabul edilen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Carl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Karen Horney
d) Martin Heidegger
6. Çağdaş psikolojik yaklaşımlardan “davranışçı psikoloji” kökenini hangi bilim
adamından almıştır ?

a) Carl Gustav Jung
b) Alfred Adler
c) Pavlov
d) Erich From

7. Freud’un oluşturduğu kurama göre, kişilik kaç ana sistemden oluşur ?
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a) 2
b) 3
c) 4
d)5
e)6

8. Freud’dan sonra gelen bir grup bilim adamı kişilik kuramına önemli boyutlar
katmışlardır. Bu bilim adamları litertürde nasıl anılırlar ?
a) Psikoanalistler
b) Geçtaltçiler
c) Ego-psikoanalistleri
d) Anlistik yaklaşımcılar
e) Bilişsel analistler

9. Bir sosyolog olan Karl Mark’sın düşüncelerinden çok etkilenerek çalışmalarını
yapan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?
a)Erich Fromm
b)Erich Erikson
c) Anna Freud
d)Carl Rogers
e)J. Sullıvan

10. Moreno tarafından geliştirilen ve tiyatro aracılığıyla tedavi anlamına gelen
yaklaşımın adı aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Drama
b) Oyun
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c) psikodrama
d) katarsis
e) şok

1-d 2-a 3-b 4-c 5-d 6-c 7-b 8-c 9-a
10-c

4. RUH HASTALIKLARI VE SINIFLANDIRMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde ruh hastalıkları ve sınıflandırılması üzerinde durulacaktır. İlk bölümde ruhsal
bozukluklarda tanı ve sınıflandırma tarihsel süreçte ruh hastalıklarına ilişkin tanılama
çalışmalarına ilişkin bilgiler verilecek sonrasında da günümüzde tanı ve sınıflandırmada en
etkin olarak kullanılan ICD-11 (Dünya Sağlık Teşkilatının ruhsal bozukluk tanı ve
sınıflandırması) ve DSM-5 (Amerikan Psikiyari birliği, ruhsal bozukluklar tanısal ve
sınıflama) ile ilgili bilgiler sunulmuştur.

Bu bölümün ikinci kısmında ise temel ruh sağlığı bozuklukları olarak Şizofreni, Sanrısal
bozukluklar / akut ya da Geçici Psikotik Bozukluklar, Duygulanım bozuklukları, Nevrotik
Bozukluklar, Kişilik bozuklukları, Cinsel uyum bozuklukları, Ruhsal etkenlere bağlı olan
fizyolojik işlev veya yapı bozuklukları, Organik ruhsar bozukluklar, Psikoaktif madde
kullanımına bağlı bozukluklar, Çocukluk çağı ruhsal sorunları ve bozukluklar konusunda bilgi
sahibi olunacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Ruhsal yönden sağlıklı olunup olunmadığı tarih boyunca hep merak edilmiştir. Sizde
kendinizi yada çevrenizdeki kişileri ruhsal yönden hasta olup olmadıklarını düşündüğünüz
oldu mu ?
2. Ruh sağlığı bozukluklarından kaç farklı tanı grubunu bugüne kadar biliyordunuz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ruhsal bozukluklarda
tanı ve sınıflandırma /
temel ruh sağlığı
bozuklukları

Ruhsal bozukluklarda tanılamanın
tarihçesi ve günümüz de kullanılan
tanılama ölçütlerini öğrenme ve temel
ruh sağlığı bozuklukluklarını öğrenme

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.

59

Anahtar Kavramlar

•

Ruhsal bozukluklarda tanılama

•

Temel Ruh Sağlığı Bozuklukları
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GİRİŞ

Tarih boyunca insanın kendini tanıma çabası hep süregelmiştir ve yine normal dışı davranışlar
tarih boyunca insanların hep ilgilendikleri konulardan biri olmuştur. Bugünde olduğu gibi tüm
tarihsel süreçlerde yazılmış eserler incelendiğinde (Yunan, İbrani, Mısır ve Çince’de)
davranış bozukluğu gösteren kişilerin öyküleri hep var olmuştur.

Normal dışı davranışlar belki de en çok edebiyat, tiyatro, resim gibi sanat dalları arasında en
çok ilgilenilen tema olmuş ve yine takip edenleri tarafından da büyük bir ilgi ve merakla
izlenmiştir.

Ancak, insanlık tarihi boyunca bu kadar ilgi görmüş olmasına rağmen ve günümüz insanlık
gelişiminin ulaşmış olduğu nokta hesaba katıldığında, çağdaş insanın normal dışı davranışlar
konusundaki bilgisinin çok yeterli olduğu söylenmez. Bu nedenle hala toplumda ruh hastaları
bir miktar “dışlanılan-çekinilen-dalga geçilen” özelliklerini (damgalama) sürdürmektedir.

Günümüzde hala pek çok insan normal ve normal dışı davranışların kesin bir sınırla ayrıldığı
ve bir yanda normal kişiler, diğer yanda da ruh hastaları olduğunu düşünmeye devam
etmektedirler. Oysa tüm yaşam boyunca bir insan normal ve normal dışı duygu-düşünce ve
davranışların içine girip çıkabilmektedir. Bu nedenle ak ile kara gibi her bir insanı bir anlık
süreçleriyle normal ve normal dışı olarak ayırmak mümkün değildir ayrıca doğruda değildir.

Bir başka noktada ruh sağlığı bozukluluğunun kalıtsal bir süreç olup, silsile olarak tüm ailede
geçiş oluşturduğu inancıdır. Kalıtsal süreçler ruh sağlığına etki edebileceği gibi pek çok vaka
da da ailenin içinde birbirinden oldukça farklı bireylerin olduğu da kanıtlanış bir gerçektir.

Son bir noktada halk arasında yaygın olarak kabul gören “ruh hastalarının tedavi
edilmezliğinin “ neredeyse ortak bir kabul oranı yakalamasıdır. Ancak bugün pek çok ruh
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sağlığı bozukluğunun tedavi edilebildiği ya da tedaviden yararlanıldığı, bilimsel çalışmalarla
kanıtlanmış bir gerçektir.

Tüm bu nedenlerden dolayı ruh sağlığı ve hastalıklarının ne olduğu konusunda bilgi sahibi
olmasıve gerektiğinde toplumu bilgilendirmek çok önemli bir mesleki rolü oluşturmaktadır.

4.1. Ruhsal Bozukluklarda Tanı ve Sınıflandırma

Ruh sağlığı bozukluklarında tanılama ve sınıflandırmanın tarihi ondokuzuncu yüzyıla kadar
dayanmaktadır.

Ondokuzuncu yüzyılın gelişiyle, anatomi, fizyoloji, nöroloji, kimya gibi alanlarda bilimsel
gelişmeler başlamış ve bunun sonucu, ruhsal hastalıkların beyin işlevlerindeki bozukluklardan
kaynak alabileceği görüşleri eski Yunanlılardan sonra bir kez daha belirmeye başlamıştır.
Böylece, ruhsal yapı ve davranışın açıklanmasında organik nedenlere önem veren görüşlerin
egemen olduğu yeni bir dönem başlamış oluyordu.

Bu dönemdeki en etkili isim , Alman Hekim Emil Kraeplin olarak görülmektedir. 1883
yayınlanan kitabında Kraepelin, beyin patolojisinde ruhsal hastalıkların oluşumundaki
rolünden söz etmekle kalmamış, her bir ruhsal hastalık türünün birbirinden farklı belirtiler
gösterdiğini ve her birinin önceden belirli ve tanımlanabilir bir seyir gösterdiğini açıklayarak
ilk sistematik psikiyatrik bölünmeyi yapmıştır.

Kuşkusuz hastalıkların iyi tanınması, sınıflandırılması, epidemiyolojik ve etiyolojik
araştırmalar kadar, uygun tedavi planının yapılabilmesi içinde bir zorunluluktur. Bu bir
ölçüde ruh sağlığı ve hastalıklarına ilişkin tüm çalışanların “kendine özgü” bir tanı ve
sınıflandırma yapabilmesinin önüne geçmiş, genel olarak kabul görmüş belirli tanı ölçütleri ve
sınıfları olan sağlam temellere oturma yolunda büyük gelişimler göstermiştir.
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Ancak bu alanda da hiç kimse yapıla gelen sınıflamalar tam ve kesin sınıflamalar olduğunu
idea edebilecek bir noktada değildir.

Bazen çok arda kalan hastalar yada semptomlar

olabilmektedir.

Tanı sınıflamalarına ilişkin literatürde çoğu yerde ifade edilen bir başka itiraz noktası ise, bu
tanılar aracılığıyla hastaların negatif etiketlenmelere maruz bıraktığı yönündedir. Buna yakın
bir başka eleştiri ise tanı gruplarının kişinin özgünlüğünü göz ardı etme gibi bir yaklaşım
yoksunluğu, ya da bir yaklaşım fakirliği oluşturduğuna ilişkindir ve aslında çok da yersiz bir
eleştiri değildir. Bununla birlikte hastalıkların tanısı kadar, kişiyi biyopsikososyal bir bütün
olarak gelişims3l ve çevreye uyum yönünde tümüyle tanımak zorunluluğudur.

Günümüzde tüm dünyada Ruh sağlığı alanında 2 grup tanı ve sınıflamanın olduğu
bilinmektedir. Bunlar;

-

ICD-11 (Dünya Sağlık Teşkilatının ruhsal bozukluk tanı ve sınıflandırması)

-

DSM-5 (Amerikan Psikiyatri Birliği, ruhsal bozukluklar tanısal ve sınıflama)

Her iki tanı ve sınıflama grubu en son 2013 yılında revize edilmiş, kitap biçiminde
yayınlanmıştır. Konuyla ilgilenenlerin her

iki yayına da ulaşarak bir bütün içinde

okumalarında yarar bulunmaktadır.

4.2. Temel Ruh Sağlığı Bozuklukları

Bu bölümde temel ruh sağlığı bozuklukları üzerinde durulacaktır. Bu bozukluklar genel
olarak on ayrı bölüm içinde incelenmektedir. Bunlar
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-

Şizofreni

-

Sanrısal bozukluklar / akut ya da Geçici Psikotik Bozukluklar

-

Duygulanım bozuklukları

-

Nevrotik Bozukluklar

-

Kişilik bozuklukları

-

Cinsel uyum bozuklukları

-

Ruhsal etkenlere bağlı olan fizyolojik işlev veya yapı bozuklukları

-

Organik ruhsar bozukluklar

-

Psikoaktif madde kullanımına bağlı bozukluklar

-

Çocukluk çağı ruhsal sorunları ve bozuklukları

4.2.1. Şizofreni ;

Şizofreni, 19. Yüzyıldan beri psikiyatristlerin en çok uğraştığı, ancak günümüzde bile
her yönüyle henüz çözümlenememiş bir ruhsal bozukluktur. Halk arasında “erken
bunama “ olarak da isimlendirilen bu hastalık, genç yaşlarda başlayan, insanın kişiler
arası ilişkilendiren ve gerçeklerden uzaklaşarak, kendine özgü bir içe-kapanım
dünyasında yaşadığı; düşünüş, duyuş ve davranışlarda önemli bozukluklarda belirli bir
psikotik bozukluktur.
Şizofreni her türlü toplumda en sık görülen ruhsal bozukluklardandır. Fakat gerçek
sıklığı ve yaygınlığı üzerine veriler oldukça değişiktir. Dünya sağlık örgütü verilerine
göre Avrupa ve Asya’da sıklık oranı %0 0.85 olduğu ifade edilmektedir. Bütün yılda
1.5-3 milyon yeni şizofren hastanın ortaya çıktığı ve toplamda da 7-14 milyon
şizofreninin yaygınlık olarak bulunduğu ifade edilmektedir.

Şizofrenide kalıtımın önemli rolü gösterilmiş olmakla birlikte, kkalıtım-dışı etkenlerin
de çok önemli olabileceği anlaşılmıştır.
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Şizofrenide temelde bir ego zayıflığı olduğu genellikle kabul edilir. Fakat bu ego
zayıflığının, yani bireyin uyum yetilerindeki kusurların nörofizyolojik açıdan neler
olduğu henüz kesinlik kazanmamıştır.

Şizofreni hastaları, hastalık öncesinde genellikle içe-dönük, sessiz , arkadaşı az,
yalnızlığı yeğleyen, garip, ilgileri sınırlı ve güvensiz kişiler olduğu ifade edilmektedir.

Şizofreni; paranoid, hebefrenik, katatonik, Ayrışmamış, şizofrenik çökkünlük, Rezidüel,
şizotipal bozukluk, basit şizofreni, Katatonik, Dezorganize, olarak farklı kategoriler
içinde ele almaktadırlar.

4.2.2. Sanrısal (paranoid) bozukluklar ;

Paranoid reaksiyon başlı başına bir hastalık olmaktan çok bir sendromdur.

Paronaya aslında oldukça seyrek görülen bir bozukluktur. Hastalarda sistemli ve iyi
düzenlenmiş sanrılar bulunur örneğin büyüklük paronayasında, büyük bir din adamı ya
da büyük bir devlet adamıdır.

Paranoid düşünce ve davranışın psikodinamiğinde özellikle yansıtma (prokjeksiyon) lar
bulumaktadır. Yansıtma ; kişinin kendisi için yasak bulduğu, kabullenemediği
eğilimlerin önce yadsınması, sonra dışarıdaki bir nesneye yansıtılması ve o nesnede
varmış ya da o nesneden geliyormuş gibi algılanmasıdır.
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Ruh sağlığı literatüründe paronaya ve paranoid durumlar tedavisi en güç ruhsal
bozukluklardandır. Çoğu kez hasta, hastalığını kabul etmez, hastaneye ve hekime
gelmeye karşı direnir.

Akut ya da Geçici Psikotik bozukluklar ;Akut başlangıç ve ağır psikoz belirtileri
gösteren, en çok üç ayda iyileşen çeşitli psikotik bozukluklardır.

4.2.3. Duygulanım bozuklukları

İnsanın ruhsal yaşamında bilişsel ve duygulanımsal süreçler birbirinden ayrılmaz. Biliş
kavramı ; algılamak, tanımak, değerlendirmek, zamana ve yere oturtmak, neden-sonuç
bağlantıları kurmak, belleğe yerleştirmek ve zihinsel yetileri ifade etmektedir.
Duygulanım ise ; neşe, üzüntü, öfke, kin, nefret, korku, bunaltı, kaygı gibi duygusal
tepkilerin yaşanması anlamına gelmektedir.

İnsanda duygu-durum dört ana başlık altında sınıflandırılabilir. Bunlar ;

1) Normal duygu-durum: belli sınırlar içinde dalgalanmalar ve değişmeler gösterir
2) Taşkın duygu – durum: coşma, aşırı neşe, aşırı ögke duygularını içerir
3) Çökkün duygu-durum : düşük duygu-durum, elemli, sıkıntılı duygu durum içerir.
4) Uygunsuz duygulanım : küntleşmeye ya da uyaranla bağdaşmayan duygulanım
biçiminde görülür

Çökkünlük (depresyon) :
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Derin üzüntülü bir duygu-durum içinde düşünce, konuşma ve hareketlerde yavaşlama
ve durgunluk, değersizlik, küçüklük, güçsüzlük, isteksizlik, karamsarlık duygu
düşünceleri ile fizyolojik işlevlerde yavaşlama gibi belirtileri içeren bir sendromdur.

Taşkınlık (manikekksitasyon) :
Aşırı neşeli, bazen de öfkeli, coşkulu bir duygu durum içinde düşünce, konuşma,
hareketlerde hızlanma ve benlik kabarması, aşırı güçlülük, büyüklük düşünce ve
sanrıları ile belirli genel bir cokunluk sendromudur.

Nevrotik Bozukluklar
Klasik olarak “psikonevroz” bireyde bunaltı (anxiety) ya da bunaltıya karşı özel
savunma belirtileri ile kendini belli eden, bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı,
toplumsal uyumunun genellikle fazla bozulmadığı, psikozlara göre genel işlevlerde
bozukluğun daha hafif olduğu rahatsızlıklar gurubudur. Psikozlardakinin tersine
nevrozlarda gerçeği değerlendirme yetisinin bozulmadığı bu konudaki en ayırıcı özellik
olarak bilinmektedir.

Psikanalitik kurama göre, nevrozlarda temel patoloji bunaltıdır.
Bunaltı genel içeriği açısından korkuya benzeyen bir duygudur. Kişi sanki kötü bir şey
olacak hissiyle, nedeni tam belli olmayan bir sıkıntı ve bir endişe duygusu içindedir. Bu
duygulara tedirginlik ve gerginlik duyguları da eklenir ve bazen panik derecesine varan
farklı yoğunluklarda olabilir.

Bunaltı durumunda genel olarak kan basıncının yükselmesi, kalp atımının hızlanması,
kaslarda gerginlik, kılların dikleşmesi, göz bebeklerinde genişleme, ağız kuruması,,
yüzde solukluk, el ve ayaklarda terleme, sık idrara çıkma, sık dışkılama, kusma ve
öğürme gibi fizyolojik belirtilerde görülür.
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Bu belirtilerin tümü, organizmanın “acil tehlike” karşısında kaçma ya da savaşma
ilkesinin devreye girdiğinin göstergesidir. Yaygın, güçlü ancak nedeni bilinmeyen bir
tehlikeye karşı, organizmanın doğal savunması için sempatik sinir sisteminin
uyarılmasının bir göstergesidir bunlar.

Psikonevrotik

bozukluklar

aşağıda

belirtilen

temel

ruh

sağlığı

bozuklukları

tanımlamaları ve sınıflamaları kapsar. Bunlar;

-

Panik bozukluk

-

Fobik Nevroz
-agorafobi
-sosyal fobiler
-özgül fobiler

-

Saplantı-Zorlantı Bozukluğu

-

Post Travmatiktres Bozukluğu

-

Hipokondriyazis

-

Nevrasteni

-

Depersonalizasyon – Derealizasyonsendromu

-

Somatoform Bozukluklar

-

Histerik Nevroz

-

Konversiyon Bozukluğu

-

Disosiyatif Bozukluk
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4.2.4. Kişilik bozuklukları

Kavram olarak “kişilik” bireyin kendine özgü olan ve onu başkalarından ayırt ettiren ,
yaşam biçimini oluşturan bilinçli ya da bilinçdışı, duygulanım ve davranış örüntülerinin
tümünü içerir.

Kişilik, bireyin kendine özgünlüğüdür, onu diğerlerinden farklı kılandır. Bu özellikler
bireyin;
-

Bilme

-

Düşünme

-

Algılama

-

Duygusal tepki gösterme biçim ve yetileri

-

Engellenmeler ve çatışmalar karşısında baş etme

-

Savunma düzeneklerini içerir.

Türkçede kullanılan karakter, kişilikle aş anlamlı bir kkelime ve kavramdır.
Bir bireyde kişilik;

-

Kalıtım

-

Doğum öncesi, doğum sonrası ve çocukluk çağındaki fiziksel, ruhsal koşullar

-

Öğrenme etkenleriyle biçimlenir

Kişilik çocukluk çağından itibaren kendini göstermeye başlayan bir süreçtir.
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Çok çeşitli kişilik bozuklukları vardır… kişilik bozukluklarında genel olarak görülen
ortak özellikler, aşağıda gösterilmiştir. Bunlar;

-

Davranışların benliğe yerleşmiş olması, fakat uyum amacı ile esneklik gösterememesi

-

Belli bir toplum içinde uyumlu sayılabilmek için geçerli ölçülerden sapılması

-

Çocukluktan itibaren süregelmesi

-

Toplum içinde ve iş yaşamında belirgin bozulmaya yol açması

-

Çoğunlukla benliğe uyumlu (benimsenmiş) olması ve değiştirilmek istenmemesi,
bazen de benimsenmemiş olsa bile değiştirilememesi

-

Genel olarak çevre ile çatışma ve sürtüşmeye yol açması, kendisini çevreye değil,
çevreyi kendisine uydurmaya çalışması

-

Kişinin bilişsel yetilerinde bozukluk olmamakla birlikte zaman zaman bunaltıçökkünlük belirtileri ve somatik yakınmalar görülmesi

Kişilik bozukluklarında aşağıdaki türler bulunmaktadır.

-

Paranoid kişilik bozukluğu

-

Iizoid kişilik bozukluğu

-

Şizotipal kişilik bozukluğu

-

Antisosyal kişilik bozukluu

-

Sınırda (borderline) kişilik bozukluğu

-

Histrionik kişilik bozukluğu

-

Narsistik kişilik bozukluğu

-

Kaçınan kişilik bozukluğu

-

Bağımlı kişilik bozukluğu

-

Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu
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-

Pasif-agresif kişilik bozukluğu

-

Sado-mazokist kişilik bozukluğu

4.2.5. Cinsel uyum sorunları

Cinsel kimlik, bireyin kendi bedenini ve benliğini belli eşeylik içinde algılayışı,
kabullenişi ve duygu ve davranışlarında buna uygun biçimde yönelimi olarak
tanımlanmaktadır.
Literatürde cinsel uyumu bozan başlıca etmenler dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar ;
-

bio-psiko-sosyal etkenler

-

bireyin iş ve toplumsal yaşamını bozan etkenler

-

bireyin eşinin uygun ve uyumlu olmaması

-

genetik bozukluklar

Cinsel uyum sorunları dört grupta ele alınmaktadır. Bunlar;
-

cinsel kimllikte ağır bozukluk ve sapma olmayan uyum sorunları

-

cinsel işlev bozuklukları

-

cinsel kimlik bozuklukları

-

cinsel – nesne seçiminde bozukluklar

4.2.6. Psikosomatik bozukluklar

Psikosomatik bozukluk, oluşu yada gidişi üzerinde ruhsal etkenlerin önemli yer aldığı
bedensel hastalıklardır.
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Bu hastalıklar, bedensel yapısal bir değişiklik (mide ülseri) ya da işlev bozukluğu
(migren) gösteren, oluş, alevlenme, iyileşme nedenleri arsında psikososyal etkenlerinde
önemli ölçüde etkisinin olduğu saptanmış “somatik bozukluklardır”.

Psikosomatik bozukluklar aşağıdaki başlıklar içinde çeşitlendirilmişlerdir.

-

Solunum sistemi ile ilgili olanlar

-

Dolaşım sistem ile ilgili olanlar

-

Sindirim sistemi ile ilgili olanlar

-

Metabolik-endokrin sistemi ie ilgili olanlar

-

Boşaltım sistemi ile ilgili olanlar

-

Kas- iskelet sistemi ile ilgili olanlar

-

Deri ile ilgili olanlar

4.2.7. Ruhsal etkenlere bağlı fizyolojik işlev ve yapı bozuklukları

Ruhsal etkenlere bağlı fizyolojik bozukluklar ilk etapta dört grupta ele alınmıştır.

-

Yeme bozuklukları

-

Uyku bozuklukları

-

Cinsel işlev bozuklukları

-

Adet düzenine ilişkin ruhsal sıkıntı

72

Bu grup içinde özellikle yeme bozuklukları içinde yer alan anoreksiya nevroza ve
bulumia nevroza dikkat edilmesi gereken önemli sorunlara yol açabiln bir hastalık
sınıflamasıdır.
Ayrıca uykusuzluk, aşırı uyku, uyurgezerlik konularıdakşinin tüm yaşamnı derinden
etkileyen sıkıntılar oluşturmaktadır.

4.2.8. Organik ruhsal bozukluklar
Bu bölümde doğrudan doğruya beyni etkileyen ve bozan bir hastalık ya da etkene bağlı
bozukluklar bulunmaktadır. Bunlar en temelde beş grup içinde incelenir.

-

Deliriyum

-

Bunama

-

Organik amnezik sendromlar

-

Organik beyin bozukluğuna bağlı kişilik bozukluğu

-

Organik beyin bozukluğuna bağlı, başka ruhsal bozukluklar

4.2.9. Psikoaktif madde kullanımına bağlı ruhsal bozukluklar
Bu grup ruh sağlığı bozuklukları, alkol vb madde kullanımına ilişkin kişide oluşan
bozuklukların sınıflandırılmasıdır.

Bu bozuklukların ICD-10 daki sınıflandırması aşağıdaki gibidir.

Kullanılan maddeye ilişkin
-

Alkol
73

-

-sigara

-

Afyon ve türevleri

-

Esrar

-

Sedatifler, hipnotikler, bunaltı gidericiler

-

Kokain

-

Başka uyarıcılar

-

Hallüinojenler

-

Karışık ilaçlar

-

Başka maddelerin kullanımına bağlı bozukluklar

Bu maddelerin her biriyle oluşabilecek ruh sağlığı bozukluklarıda aşağıdaki gibi
sıralanmaktadır.

-

Akut zehirlenme

-

Tehlikeli kullanım

-

Zararlı kulllanım

-

Bağımlılık sendromu

-

Bırakma sendromu

-

Psikotik reaksiyonlar

-

Bunama

-

Amnezik sendrom

-

Kişilik bozuklukları görülebilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ruh hastalıkları ve sınıflandırılması üzerinde durulmuştur. İlk bölümde ruhsal
bozukluklarda tanı ve sınıflandırmanın tarihsel süreçte ruh hastalıklarına ilişkin tanılama
çalışmalarına ilişkin bilgiler verilmiştir.

Bu bölümün ikinci kısmında ise temel ruh sağlığı bozuklukları olarak Şizofreni, Sanrısal
bozukluklar / akut ya da Geçici Psikotik Bozukluklar, Duygulanım bozuklukları, Nevrotik
Bozukluklar, Kişilik bozuklukları, Cinsel uyum bozuklukları, Ruhsal etkenlere bağlı olan
fizyolojik işlev veya yapı bozuklukları, Organik ruhsal bozukluklar, Psikoaktif madde
kullanımına bağlı bozukluklar, Çocukluk çağı ruhsal sorunları ve bozukluklar konusunda
öğrenme sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları

1. “19. Yüzyıldan beri psikiyatristlerin en çok uğraştığı, ancak günümüzde bile her yönüyle
henüz çözümlenememiş bir ruhsal bozukluktur. Halk arasında “erken bunama “ olarak da
isimlendirilen bu hastalık, genç yaşlarda başlayan, insanın kişiler arası ilişkilendiren ve
gerçeklerden uzaklaşarak, kendine özgü bir içe-kapanım dünyasında yaşadığı; düşünüş, duyuş
ve davranışlarda önemli bozukluklarda belirli bir psikotik bozukluktur”. Yukarıdaki tanım
hangi hastalığa aittir ?
a. Şizofreni
b. Duygulanım bozuklukları
c. Nevrotik Bozukluklar
d. Kişilik bozuklukları
e. Psikotik bozukluklar

2. Aşağıdakilerden hangisi İnsanda ana duygu-durumdan biri değildir ?
a. Normal duygu-durum
b. Taşkın duygu – durum
c. Çökkün duygu-durum
d. Sığ duygu – durum
e. Abartılı duygu durum

3. Aşağıdakilerden hangisi “psikonevrotik bir ruh sağlığı bozukluğu değildir ?

a. Panik bozukluk
b. Fobik Nevroz
c. Saplantı-Zorlantı Bozukluğu
76

d. Şizofreni
e. Nevrastani

4. Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Psikiyari birliği, ruhsal bozukluklar tanısal ve
sınıflama ruh sağlığı tanı sınıflandırmasıdır ?
a) MMPI
b) ICD
c) IDC
d) DSM
e) ABC

5. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik bozukluğu türü değildir ?
a)Paranoid kişilik bozukluğu
b)Şizoid kişilik bozukluğu
c)Şizotipal kişilik bozukluğu
d) saldırgan kişilik bozukluğu
e) narsist kişilik bozukluğu

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik bozukluğu türü değildir ?
a)Sınırda (borderline) kişilik bozukluğu
b) sınırsız kişilik bozukluğuHistrionik kişilik bozukluğu
c) Narsistik kişilik bozukluğu
d)Kaçınan kişilik bozukluğu
e) şizotipal kişilik bozukluğu
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7. Aşağıdakilerden hangisi bir kişilik bozukluğu türü değildir ?

a) Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu
b) Pasif-agresif kişilik bozukluğu
c) Sado-mazoist kişilik bozukluğu
d) Mado-Sazoşist
e) Narsist kişilik bozukluğu

8. Ruh Sağlığı bozukluklarında tanı ve sınıflama süreci ne zaman başlamıştır ?

a) 17.YY
b) 18.YY
c) 19.YY
d) 20.YY
e) 21. yy

9. Ruh Sağlığı Bozukluklarında tanı ve sınıflama konusunda en etkili isim
aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Siğmund Freud
b) EmiliDurkhaim
c) Emil Kreaplin
d) EricErikson
e) J. Sullıvan
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10. Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Teşkilatının uluslararası ruh sağlığı tanı
sınıflandırmasıdır ?
a)MMPI
b)ICD
c)IDC
d)DSM
e) ABC

1-a 2-d 3-d 4-d 5 d 6-b 7-d 8-c 9c 10-b
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5.RUH SAĞLIĞINA İLİŞKİN ÇOK DİSİPLİNLİ BAKIŞ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde önce ekip çalışması kavramının ne olduğu üzerinde durulacak daha sonra ekip
çalışmasına ilişkin yaklaşımlar ve ekip çalışmasının özellikleri ve ekip çalışmasının
gelişimine katkı veren etmenleri öğreneceğiz.

Bu bölümün ikinci kısmında ise ruh sağlığı alanında ekip çalışmasının özellikleri ve işlevleri
üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. “ekip çalışması” ifadesini hiç duydunuz mu? . Zihninizi yoklayınız ilk nerede ve ne iş için
kullanılmaktaydı?
2. Siz kendinizi nasıl bir ekip çalışmasının hakim olduğu bir yerde çalışmayı hayal edersiniz ?
3. Ruh sağlığı ekibinde hangi meslek elemanlarının olabileceğini tahmin edersiniz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekip çalışması kavramının
içeriği ve ruh sağlığı
alanında ekip çalışması

Kazanım

Ekip çalışması kavramının
içeriği ile anlaşılması ve ruh
sağlığı alanında ekip
çalışmasında hangi meslek
elemanlarının olacağı işlevinin
öğrenilmesi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Metinler, çözümlü problemler,
alıştırmalar ve interaktif
materyaller ile konuların daha
kolay anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Ekip çalışması

•

Multidisiplinerlik

•

Ru sağlığı ekibi
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GİRİŞ

Çağımız düşünce sistemi, insana yaklaşımın rastgele ve şansa bırakılan bir yaklaşım
olamayacağı gerçeğini kabul eden bir düşünce tarzını benimsemiştir. Bu yaklaşım, belli bir
disiplin ve bilimsel bir temele dayalı olmadıkça insanı anlamanın, ihtiyaçlarını karşılamanın,
sorunlarını çözmenin mümkün olamayacağını savunmaktadır.

Modern çağ, yoğun ve hızlı bir uzmanlaşmaya tanık olmaktadır. Bilimler derinleştikçe
bölümlere ve dallara ayrılmış, uzmanlaşma başlamıştır. Bu bölünme sonucu bütünün gözden
kaçma olasılığı söz konusu olmuştur. Müracaatçılar ve sorunları, çok yönlü ve derin bir
inceleme içinde birçok kurum ve mesleğin ilgilendiği vakalar haline dönüşmüştür. Sonuçta
hemen her meslek, çalışmaları sırasında kendi bölümleri arasında bir bilgi alışverişine
yönelme ötesinde çoğu zaman diğer mesleklerle de görüşme, dayanışma, bilgi alışverişi ve
birlikte hareket etme zorunda kalmıştır. Hemen hemen tüm meslek elemanları her alanda
müracaatçı sisteminin sorununa çözüm bulmak için çalıştığı kurumlarda ki meslektaşları ile
ve diğer disiplinlerdeki elemanlarla işbirliği yapmak gereğini duymuştur.

Bu işbirliğinin en fazla hissedildiği alanlardan biride hiç kuşkusuz “sağlık alanı” olmuştur.
Çünkü “sağlık alanı” insana yaklaşımda bütüncül bir görüş geliştirmek zorunda olan, var olan
olgu ve durumları anlama, değerlendirme ve çözümlemede birbirinden farklı bilgi, disiplin,
meslek ve becerilere ihtiyaç duyan bir alan özelliği taşımaktadır.

Bu çalışmada ruh sağlığı alanında ekip çalışmasının önemi vurgulanırken, bu vurgu içinde
“ekip çalışması” kavramının tanımlanması, ekip çalışmasına ilişkin yaklaşımlar, ekip
çalışmasının karakteristikleri ve ekip çalışmasının gelişmesine katkıda bulunan etmenler tek
tek ele alınarak incelenmektedir.

5.1. Ekip, Ekip Çalışması kavramının Tanımlanması

Literatürde “ekip”; ortak bir amaç doğrultusunda uzmanlıklarını birbiriyle paylaşmak üzere
bir araya gelmiş olan, her biri farklı bilgi ve beceriye sahip üyelerin oluşturduğu grup olarak
tanımlanmaktadır. Amaç, değişik elemanların, farklı bilgi ve yeteneklerin ekip içinde bir
araya getirerek daha fazla bilgiyi kullanma olanağına sahip olmak müracaatçının talebini en
iyi şekilde karşılamaktır.

85

Bir başka tanımlamada ise ekip çalışması; başarı için bireysel bilgi ve yeteneklerini, ekibin
emri altına veren üyeler tarafından yapılan iş olarak görülmektedir. Ekip çalışması deyimiyle,
sıkıca kenetlenmiş bir eylem grubunun karakteristiği olan, koordine edilmiş ve etkin şekilde
eşgüdümlenmiş faaliyet ifade edilmektedir (2).

5.2. Ekip Çalışmasına İlişkin Yaklaşımlar

Literatürde “ekip çalışması” kavramına ilişkin birbirinden farklı görüşlerin olduğu
görülmektedir.Bu görüşler genelde iki grupta toplanmaktadır.

Birinci grupta olanlar ekibi bir sistem” olarak görmektedirler. Bunlara göre ekip iç tutarlılığı
olan, iyi düzenlenmiş bir sistemdir. Bu sistemde diğer sistemler gibi dışarıdan girdiler alır ve
dışarıya çıktılarda bulunur. Sistemdeki her bir parça kendi işlevselliğini yerine getirir ancak
önemli olan bütünün işlevselliğidir.

Sistem yaklaşımından oldukça etkilenen bu görüş içinde belirtilmek istenen esas nokta “ bir
sistemin öğelerinin incelenmesi ya da bu öğelerle ilgili olguların açıklanması, sistem bir bütün
olarak ele alındığında olanaklıdır. Hipotezinde saklıdır. Bu hipotezi savunanlar, incelenen
hiçbir olgu, onun oluşunu sağlayan kültürel, sosyal ve doğal içerikten ayrı olarak
düşünülemeyeceğini savunmaktadırlar. Buna göre “her olgu meydana geliş, işleyiş ya da
öğeleri açısından bir kültür ürünü olarak karşımıza çıkar, bir olgunun bütünüyle incelenmesi
onun ancak kültürel içeriği içinde ele alınmasıyla olanaklıdır. Bu ise, olguyu bütüncül bir
açıdan ele almayı gerektirir.

İkinci grupta olanlar ise ekibi bir “örgütlenme biçimi olarak” tanımlamaktadırlar. Bu anlamda
ekip, farklı mesleklerden gelen bireylerin mesleklerini icra etmek için bir amaç doğrultusunda
belirli kurallar ve yaklaşımlar olarak hiyerarşik bir düzende örgütlenmesidir.

Bu yaklaşımda olanlar “ekip çalışmasının” kuruluş felsefesinden çok, uygulama ve hiyerarşi
üzerinde odaklanmaktadırlar. Bu görüşe göre aslında tüm hizmetlerde bir ekip çalışması
anlayışını görmek mümkün ancak bu noktada verimli bir ekip çalışması için bir amaç
doğrultusunda, belirli kurallarla örgütlenmek gerekmektedir.

Ekip çalışmasına ilişkin bu iki yaklaşımda birbirinden farklı farklı savunulara sahip olmakla
birlikte birbirlerini yok saymadıkları hatta birbirlerini tamamladıkları görülmektedir. Her iki
görüşü birden ele aldığımızda; ekip çalışmasını hem bir sistem özelliği taşıdığını, hem de bir
örgütlenme biçimi olduğunu belirtmek yanlış olmayacaktır
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Konuyla ilgili uzmanlar, ekip çalışması için önceden yerine getirilmesi gereken bazı
koşulların var olduğunu belirtmektedirler. Bunlar beş kategoride ele alınmaktadır.;

1.
2.
3.
4.
5.

Bütün üyeler tarafından paylaşılan amaçlar,
üyeler arasında karşılıklı anlaşmaya izin verecek görece az sayı
üyelerin tamamının, ortak amaçları gerçekleştirmeye yardımcı olacak yetenekleri
ekip üyeleri arasında yakınlık ve yüz yüze iletişim olanakları
ekip arkadaşı olarak bireylerin diğer üyelerin işlerini tanımlayabilmeleri (10).

5.3.Ekip Çalışmasının Karakteristikleri

Kurumsal, örgütsel bir faaliyetin ekip çalışması olabilmesi için yerine getirmesi gereken
koşulların yanı sıra, ekip çalışmasını açıklayıcı olan bazı karakteristiklerde bulunmaktadır. Bu
karakteristikler Cordon L.Lippitt tarafından on bölüm içinde için de değerlendirilmiştir

1. Ekip çalışması grup amaçlarının anlaşılması ve bu amaçlara bağlı kalınmasını
(benimsenmesini) gerektirir:
Ekip çalışmasını gerçekleştirecek olan grup üyeleri, hem bu amaçları kavrama, hem de
amaca yönelik olarak etkin bir biçimde çalışacak şekilde kendileri ile ilgili belirli bir
eylem düzeyi ve özelliği saptama durumundadırlar.

2. Ekip çalışması grup içerisinde farklı bireysel kaynakların en yüksek düzeyde
kullanımını gerektirir:
Ekip üyeleri birbirlerinden farklı bakış açıları ile ihtiyacın tanımlanmasına ve sorunun
çözülmesine ek katkı verebilirler. Bu kolay bir çözümü içermeyen karmaşık bir problem
olduğu koşullarda özellikle geçerlidir.

Genelde modern örgütlerde, karmaşık bir problemin çözümünde ekipte bulunan bireylerin
bilgi ve deneyimlerinden en üst düzeyde yararlanılır. Bu tür bir problemle karşı karşıya
kalındığında ekip için en gerekli olan güç ekip üyelerinin bu sorun karşısında yapılacaklar
konusunda bilgi ve edeneyimleri doğrultusunda oluşturacakları güç birliğidir. Bir ekip
kendi üyelerinin farklı becerilerinin ve yeteneklerinin farkında olmak zorundadır. Böylece
ekip çalışması, bireysel kaynakların grup hedeflerinin gerçekleştirilmesinde kullanımına
sunulması anlamına gelmektedir.
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3. Ekip çalışmasında esneklik, diğer üyelerin gereksinmelerine yönelik duyarlılık ve
yaratıcılıkları teşvik edildiğinde başarılır:
Ekip çalışması, karmaşık bir örgütlenme biçimidir. Ekibin grup olarak karar verme süreci,
paylaşılan sorumluluğun gelişebildiği çalışma ilişkilerine bağlıdır. Böyle bir atmosfer
oluşturulduğunda, bu grup normal olarak kararlarına etkin bir şekilde ulaşmaya hazır
demektir. Pek çok insan iyi düşüncelerine, başkalarının düşüncelerinin katkısı ile
ulaşmaktadır. Bu tür yaratıcı düşünce tarzı, iyi bir ekip çalışmasının hedefidir.

4. Ekip çalışması katılımcı liderliğin gerekli olduğu durumlarda son derece etkilidir:
Bir problem çözme sürecinde bir araya getirilen bir grup insan, yönetici yada lidere evet
efendimci ya da pasif konumda bulunmaları halinde en üst düzeyde işlev göremezler.
Böyle bir durumda grup lideri yalnızca kendi görüşlerini ekibin diğer üyelerine iletmek ve
bu görüş etrafında toplanıp işlevsel olmalarını bekleyecektir.

5. Ekip Çalışması, bir grubun belirli bir soruna ya da duruma uygun prosüdürleri
geliştirmesini gerektirmektedir.

6. Ekip Çalışması, ekibin kendisini bir takım olarak sürekli yenileyecek şekilde işleyişini
kontrol edebilmesiyle özellik kazanır (karakterize olur):

İki yada daha fazla kişinin bir amaç için birlikte çalışması durumunda, aralarında
etkileşimin, kişiler arası ilişkilerin, grup hedeflerinin ve iletişimin olması kaçınılmazdır.
Tüm bunlarda pozitif göstergeler olumluluğa, negatif göstergelerde ekibi genellikle
başarısızlığa götürecektir. Negatif göstergeler bir grup için genellikle herhangi bir konuda
bir karara varamayan ve sürekli olarak didişip kavga eden bir grubu ortaya koymaktadır.
Bu gruplar için grup üyelerine şu sorular sorulabilir;

•

grubun çeşitli üyelerinin motivasyonları nasıldır ?

•

bu insanların grup üyesi olmayı gerçek anlamda isteme nedenleri nelerdir )

•

aralarında ne tür bir ilişki vardır, bu ilişkinin düzeyi nedir?

•

Grup verimini azaltacak temel çelişkiler var mıdır ?

•

Statü koşulları, grup üyelerinde hangi ( ne tür) etkiler yapacaktır ?
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•

Grup üyelerinden herhangi birisi diğer üyelerle olan ilişkisinde güçlük çekecek
midir ?

•

Grup net bir amacı sürdürebilecek midir?

•

Gruptakiler birbirlerine ne kadar bağlıdır ?

7. Bir Grubun ekip olarak etkin bir şekilde işlev göstermesi için örgütün ortamı,
yöneticiyi ekip uygulamalarından yararlanmaya teşvik etmelidir.

8. Ekip çalışmasında, problem çözümüne yönelik karar alma sürecinde konuyla ilgili
hazırlanmış olan kılavuzdan yararlanılır:

Çalışma grupları yada ekipler bir eyleme karar verip başlatmaları halinde aşağıda
tanımlanan aşamalarda danışmanlık alarak konuyla ilgili kararlara varırlar. Bu aşamalar;

•

problemin açık tanımı,

•

karar sorumluluğunun kimin alacağının açıkça belirlenmesi,

•

fikir üretmeye ilişkin etkin iletişim,

•

çalışma için yeterli ve gerekli grup büyüklüğü,

•

sorunlarla ilgili farklı alternatiflerin etkin bir şekilde deneme olanağı,

•

karara yönelik eylem oluşturma,

•

yönetici ya da ekip liderinin herhangi bir durumla ilgili karar alma,

•

ekibin çalışacağı konuların ele alınmasında, ilgili işlem ve yöntemler,

9. Ekip çalışması, ,iletişim ve ilişkilerde güven ve açıklığı gerektirir:
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Etkin bir ekip çalışmasının önemli bir boyutu üyeler arsında inandırıcı ilişkilerin
geliştirilmesinde saklı olduğu belirtilmektedir.

10. Grubun üyeleri, gruba güçlü bir ait olma duygusu taşıdıklarında ekip çalışması başarılı
olacaktır. Ekip çalışmasının başarılabilmesi için grup içi bağlılık gereklidir. Bu tür bir
bağlılık hedeflerin gerçekleştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Ekip çalışmasının karakteristiği olarak belirtilen bu on madde, ekip çalışmasının
gerçekleştirileceği çalışma alanının özellikleri, ekip çalışmasının ulaşmak istediği hedefleri,
ekip çalışmasına katılan üyelerin özelliklerine göre bazı farlılaşmalara uğrayabilir. Ancak ekip
çalışmasının ruhunun, hangi alanda hangi hedef doğrultusunda olursa olsun farklılığa
uğrayamayacağı literatürde altı çizilerek belirtilmektedir.

Bu noktada ekip çalışmasının oluşumu kadar ekip çalışmasının gelişimi de önem
kazanmaktadır. Konuyla ilgili literatürde, ekip çalışmasının gerçekleşeceği kurumlarda ekip
çalışmasının gelişimi desteklenmediğinde kurulan ekiplerin hedefe ulaşmasının zor olduğu
sıklıkla belirtilmektedir.

5.4. Ekip çalışmasının gelişimine Katkıda bulunan etmenler
Davis ve Nowtrow, ekip çalışmasını koordineli eyleme geçmeyi göze alan, düzenli bir temas
halinde işbirliği yapan küçük bir grup olarak tanımlamaktadırlar. Buna göre üyeler,
amaçlarını bildiklerinde, sorumlu ve gönüllü yapılacak işe katkıda bulunarak birbirlerini
desteklerler ve sonuçta bir ekip çalışmasını şekillendirirler.

Bu noktada, aşağıda belirtilen; destekleyici çevre, beceriler ve rolün belirlenmesi, üst düzey
amaçlar, ekip ödülleri, olarak sıralanan dört faktörün ekip çalışmasına önemli bir katkısının
olacağı ifade edilmektedir (1)

5.4.1. Destekleyici çevre:
Ekip çalışması, ancak yönetimin kendisi için destekleyici bir ortam hazırladığında gelişebilir.
Destekleyici önlemler ekip çalışmasına yönelik gerekli ilk adımları atılması konusunda gruba
yardımcı olur. Bu adımlar ileri düzeyde işbirliği, güven ve uyuma katkı sağlar. Ekip çalışması
için, yöneticilerin bu koşulları oluşturan örgütsel bir kültür geliştirmesi gereklidir.

5.4.2. Beceriler ve Rolün Belirlenmesi:
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Ekip üyelerinin her biri, görevlerini yerine getirecek biçimde nitelikli (bilgi ve beceri sahibi)
olmalı ve işbirliği yapma arzusu taşımalıdır. Bunun ötesinde de, o grubun tüm üyeleri
etkileşim içinde olacakları diğer üyelerin rollerini bildikten sonra bir ekip olarak birlikte
çalışabilirler. Bu anlayış olduğunda, bir kişinin emir vermesini beklemeden ilgili durumun
gerçeklerine göre bir ekip olarak hemen harekete geçebilirler.

5.4.3. Üst düzey amaçlar:
Yöneticilerin temel sorumluluğu ekip üyelerini yapacakları işe yönelik olarak hazır
bulundurmaktır. Ne yazık ki zaman zaman bir örgütün politikaları, kayıt tutma gereksinmeleri
ve ödüllendirme sistemleri ekip çalışması yönünde olan çabaları parçalayabilmekte ve
bireyleri ekip çalışmasından uzaklaştırabilmektedirler.

Tüm gruplar kendi sorumluluklarını taşıdıklarında, belirlenmiş hedeflere ulaşılabilir. Bunlar,
ilgiye, yoğunlaşmaya, çabaları birleştirmeye ve amaç yönünden daha homojen ve işbirlikçi
ekipleri teşvik etmeye yaramaktadır. Belirlenmiş üst düzey hedef bilindiğinde ve
anlaşıldığında önemsiz grup içi çelişkiler çözülecektir.

5.4.4. Ekip Ödülleri
Ekip çalışmasını teşvik edebilen bir başka faktörde ekip ödüllerinin söz konusu olmasıdır.
Bunlar, ekonomik bazı avantajlar olabildiği gibi, tanınma ve ciddiye alınma şeklinde de
olabilmektedir. Bunlar ekip üyeleri tarafından değerlendirildiğinde ve grubun görev
performansına göre uygulandığında, son derece etkili olabilmektedir.

Ekip çalışması buraya kadar verilen bilgiler ışığında bazı genel özellikleri, kendi
kavramlaştırması içerisinde barındırırken uygulama alanı ve hizmet sunum biçimine bazı özel
kavramlaştırmaları da kendi içinde oluşturacaktır. Çünkü birbirine benzer olmakla birlikte her
hizmet sunum biçimi ve her bir uygulama alanı müracaatçılarından ve ekip üyelerinin geldiği
mesleklere göre bazı alt özellikler gerektirir.

5.5.Ruh sağlığı alanında ekip çalışması
Ruh sağlığı alanı ekip çalışmasının gerekliliği ve uygulaması açısından diğer alan ve
disiplinlere örnek gösterilebilecek bir özellik taşımaktadır. Bu alanda odak her yönüyle
insandır. İnsana ait bilginin alan çeşitliliği, ve çok disiplinli olması, uygulamanın da olmasa
olmazını oluşturmaktadır.
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En dar anlamıyla bireylerin, en genel anlamıyla toplumların korunması, geliştirilmesi ve
rehabilite edilmesi bu alanda çalışan birbirinden farklı bilgi, deneyim ve teknikleri olan
disiplinlerin ve bu disiplinleri temsil eden meslek elemanlarının aynı amaç doğrultusunda
kendi rollerini gerçekleştirmeleri günümüz hizmet anlayışının yani “ ekip çalışmasını model
olarak göstermektedir.

Ekip çalışması, çağdaş ruh sağlığı anlayışının ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte “
psikiyatrik ekip” kavramı, yeni ortaya atılmış değildir. Günümüzde ekip yaklaşımı psikiyatrik
hizmet sunumunun doğal bir parçası olmuştur. Bu oluş” ruh sağlığı” kavramının doğasından
gelen bir oluştur.
“
Bilindiği gibi ruh sağlığı kriterleri, pek çok değişken tarafından oluşturulmaktadır. Doğaldır
ki bunun araitırılması, incelenmesi ve sağaltılması da içine alan bilgi, meslek ve deneyim
isteyecetir. İşte bu bilgi, meslek ve deneyimin bir amaç altında bir organizasyonda yan yana
gelmesi ve her birinin kendi bilgi, görgü ve deneyimlerini işe katarak bütünün kendine düşen
parçalarıyla ilgilenmeleri, btünün genel sağaltımı açısından yadsınamaz öneme sahiptir. Bu
yan yana gelme ise ruh sağlığı ekibiyle mümkündür.
Psikiyatrik ortamlarda hastaların tedavisinde çoğunlukla hastayı da içine alan çevre ile birlikte
ele alma gereği, ekip çalışmasının önemini artırmaktadır. Çünkü, çoğu çalışmada bir hastanın
ruhi yönden rahatsızlığı, aslında onun için yaşadığı ortamın ve bu ortamdaki kişilerinde ele
alınmasını gerektirir. Hastayı bu biçimde çevresiyle birlikte almak psikiyatrist dışında başka
meslek elamanlarının katkısını gerektirmektedir. Bu nedenle kurum içinde ekibi oluşturmak
üzere hemşire ve hastabakıcı, sosyal hizmet uzmanı, iş ve uğraş tedavicisi, psikolog gibi farklı
meslek elemanlarına ihtiyaç bulunmaktadır.

Uzun süreden beri hastanelerin farklı servislerinde ekip çalışması mevcuttu. Hekim ve
hemşireden oluşan ekipte, hasta bakımına ilişkin sorumluluklar çok uzun zamandır hep
paylaşılmaktaydı. Ancak bu uygulamam günümüz çağdaş ekip anlayışı içinde oldukça eksik
bir ekip olarak tanımlanabilir.

Ruh sağlığı alanında günümüz anlayışına yakın ekip çalışması anlayışını ortaya koymak ve
bunu uygulamak oldukça fazla bir zaman almıştır. İlgili literatürde özellikle sosyal hizmet
uzmanlarının katılımı ile bu alanda gerçekçi bir ekip anlayışının yaşama geçirildiği
belirtilmektedir. Böyle bir anlayışın gelişmesinde kuşkusuz hastalığa ve hastaya bakışın
değişiminin çok önemli bir yeri vardır.

Bu anlamda tıbbi ve pskiyatrik tedavi kurumlarındaki ekipler Toseland, Palmer ve
Chapman’ın tanımlamasıyla “ ortak bir amaç etrafında uzmanlıklarını birbirleriyle paylaşmak
için bir araya gelmiş olan ve her biri belirli bir bilgi ve beceri taşıyan üyelerin oluşturduğu
gruplar” dır.
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Abramson’a göre ise “sağlık alanında çok disiplinli ekip çalışmasının genel amacı hastaya en
iyi bakımı sağlamaktır. Buna ulaşmak için farklı bilgi ve beceriye sahip profesyoneller çeşitli
tiplerdeki işbirliği gruplarında bir araya gelerek en iyi bakımın genel hedefine ulaşmak için
kendi kaynaklarını ortaklaşa kullanırlar.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ekip çalışması kavramının, çalışmasına ilişkin yaklaşımlar ve ekip çalışmasının
özellikleri üzerinde çalışılmış ve ekip çalışmasının gelişimine katkı veren etmenleri
öğrenilmiştir. Daha sonra ruh sağlığı alanında ekip çalışmasının özellikleri ve işlevleri
ayrıntılarıyla öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi “ekip çalışması” için önceden yerine getirilmesi gereken
unsurlardan değildir?

a) Bütün üyeler tarafından paylaşılan amaçlar
b) Görece az sayı
c) Ekip üyelerinin yetenekleri
d) Mekan ( ortam)
e) Ekip olma bılınci

2. Aşağıdakilerden hangisi “ekip çalışması” kavramı ile eş anlamlıdır ?
a) Örgüt çalışması
b) Koalisyon çalışması
c) Takım çalışması
d) Grup çalışması
e) koordinasyon

3. Ekip çalışmasının karakteristikleri Cordon L.Lippit tarafından kaç bölümde ele
alınmıştır ?

a) 3
b) 7
c) 10
d) 13
e) 15

4. Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının karakteristikleri arasında değildir ?
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a) Ekip çalışması, atanmış bir liderin gözetiminde yapılır
b) Ekip çalışması, grup amaçlarının anlaşılması gerektirir.
c) Ekip çalışması, grup içerisinde farklı bireysel kaynakların en yüksek düzeyde
kullanımını gerektirir
d) Ekip çalışmasında esneklik, diğer üyelerin gereksinimlerine yönelik duyarlılık ve
yaratıcılıkları teşvik edildiğinde başarılır
e) Ekip calışması, grup amaçlarına bağlı kalınmasını gerektirir

5. Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının karakteristikleri arasında değildir?
a) Ekip çalışması, katılımcı liderliğin gerekli olduğu durumlarda son derece etkilidir
b) Ekip çalışması, bir grubun belirli bir soruna ya da duruma uygun prosedürleri
geliştirmesini gerektirir
c) Ekip çalışması, ekibin kendisini bir takım olarak sürekli yenileyecek şekilde
işleyişini kontrol edebilmesiyle özellik kazanır
d) Ekip çalışması, denetlenebilirdir
e) Ekip çalışması, grup amaçlarına bağlı kalınmasını gerektirir

6. Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının karakteristikleri arasında değildir?
a) Örgütün ortamı, yöneticiyi ekip uygulamalarından yararlanmaya teşvik etmelidir
b) Ekip çalışmasında, problem çözümüne yönelik karar alma sürecinde konuyla ilgili
hazırlanmış kılavuzdan yararlanılır
c) Ekip çalışması ödüllendirilmelidir
d) Ekip çalışması, ,iletişim ve ilişkilerde güven ve açıklığı gerektirir

e) Ekip çalışmasında esneklik, diğer üyelerin gereksinmelerine yönelik duyarlılık ve
yaratıcılıkları teşvik edildiğinde başarılı olunur.

7. Aşağıdakilerden hangisi gerçekleştiğinde ekip çalışması başarılı olacaktır ?
a) Müşteri memnuniyeti
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b) Ekip üyelerinin gruba güçlü bir ait olma duygusu
c) Ekip üyelerinin güveni
d) Ekip üyelerinin duygusal potansiyelleri
e) sonuç

8. Aşağıdakilerden hangisi ekip çalışmasının gelişimine katkıda bulunan etmenlerden
değildir ?

a) Destekleyici çevre
b) Beceriler ve rolün belirlenmesi
c) Üst düzey amaçlar
d) Liderin tutumu
e) Gruba bağlılık

9. “Sağlık alanında çok disiplinli ekip çalışmasının genel amacı hastaya en iyi bakımı
sağlamaktır” diyen bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir ?

a) David Coper
b) Zastrow
c) Abramson
d) Jordan
e) Sullıvan

10 Ruh Sağlığı alanında ekip içinde aşağıdakilerden hangi meslek grubunun olması çok
beklenilen bir durum değildir ?
a) Uğraş terapisti
b) Ergo terapisti
c) Psikolog
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d) Sosyal hizmet uzmanı
e) hemşire

1-d 2-c 3-c 4-a 5-d 6-c 7-b 8-d 9-c
10-b
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6. PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde konular beş temel başlık altında işlenecektir. İlkin psikiyatrik sosyal hizmetin
tarihsel gelişim süreci üzerinde çalışılacaktır. Bu başlığı psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet
uygulamaları be psikiyatrik sosyal hizmet disiplininin gelişimine etki eden faktörler
öğrenildikten sonra son iki bölümde pskiyatrik sosyal hizmet eğitimi ve pskiyatrik sosyal
hizmetin tanımlanması öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bu bölümde eğitim almaya karar vermeden önce sosyal hizmet mesleği ile ilgili bir bilgi
sahibi miydiniz ?
2.Sosyal hizmet mesleğinin psikiyatri alanında da çalıştığını biliyor muydunuz ?
3. Mezun olduktan sonra psikiyatri alanında çalışmayı düşünür müydünüz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Psikiyatrik sosyal hizmet

Psikiyatrik sosyal hizmetin
tarihsel gelişim süreci, bu
gelişime etki eden faktörler
ve pskiyatrik sosyal hizmetin
neliği öğrenilecektir

Metinler, interaktif
materyalleriyle konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Psikiyatrik sosyal hizmet alanı

•

Psikiyatrik sosyal hizmet eğitimi

•

Psikiyatrik sosyal hizmet
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GİRİŞ

Dr.Eric Berne “ herkes için psikiyatri ve psikanaliz rehberi” (1988) adlı çalışmasının bir
bölümünü psikiyatri ile ilgli mesleklere ayırmıştır. Bu çalışmada psikiyatrik sosyal hizmet
bölümünü Mrs. Edward yazmıştır. Mrs. Edwards Monterey bölge psikiyatri kliniğinin baş
psikiyatrik sosyal hizmet uzmanıdır. Uluslararası karşılıklı davranışsal analiz birliğinin de
klinikçi üyesidir

Mrs.Edwards ekip içinde psikiyatrik Sosyal Hizmet uzmanının rolünü şöyle betimlemektedir.
“ psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları, psikoanalistler, psikiyatrister ve klinik psikologlar gibi,
duygusal sorunları olan kişileri sağaltmak üzere mesleki eğitim görmüşlerdir. Bir hasta, il
görüşme için psikiyatri kliniğine gittiğinde, sıklıkla , terapistin bir sosyal hizmet uzmanı
olduğunu görür. İstatistikler, tüm ülkede, psikiyatri kliniklerinde görülen hastaların
çoğunluğunun, psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları tarafından görüldüğünü ve
sağaltıldıklarını göstermektedir. Sosyal kurumlar, örneğin aile servisi ve de çeşitli anababaçocuk rehberlik ajanları, psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarınca yönetilir ve ilaç sağaltımı ve
de konsültasyon hizmeti vermek için de psikiyatristler sağlanır. Akıl hastanelerinde,
psikiyatristler, hastaları değerlendirir ve sağaltım yöntemlerini saptarlar, eğer danışana
psikoterapi gerekiyorsa ve uzman bu konuda ilgili uzmanlık eğitimini almış ise, terapist pek
ala bir sosyal hizmet uzmanı olabilir

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları, en çok psikiyatri hastaneleri, klinikleri ya da sosyal
kurumlarda çalışmalarına karşılık çoğu da hastaları özel muayenehanelerinde sağaltırlar.
Bunların tümü, bazı insanları şaşırtır, çünkü onlar, bir sosyal hizmet uzmanını bir yardım
seçer bayan olarak düşünürler ya da eski moda bir alışkanlıkla, topuksuz ayakkabıları ve
uzunca eteğiyle gereksinimi olanlara yiyecek sepetleri taşıyarak “iyilik yapmak” üzere
ortalıkta dolanan bir kız kurusu olarak”

Mrs edward’ın bu çok önemli saptaması aslında psikiyatrik sosyal hizmetin algılanması ve
uygulanmasında ki aşamaları görmemizde bize önemli bir kapı açmaktadır. Pek tabidir ki
pskiyatrik sosyal hizmet bir sabah güneş doğduğunda bugün yeni bir meslek doğdu, bundan
sonra psikiyatri alanında da sosyal hizmet uygulaması olsun biçimindeki bir komutla
başlamamıştır. Bu başlangıcı ve gelişimi adım adım olmuştur. Tarihsel süreç içinde psikiyatri
alanındaki ilk sosyal hizmet uygulamaları ile bugünkü psikiyatri sosyal hizmet uygulamaları
köken olarak birbirine benzemekle birlikte zaman içinde psikiyatrik sosyal hizmet önemli bir
gelişim göstermiştir.

Bu açıklama sonrasında bu ünitede öncelikle psikiyatrik sosyal hizmet ile ilgili önce tarihsel
gelişim üzerinde durulacak, buradan psikiyatrik sosyal hizmetin tanımlanması üzerinde
durulacaktır.
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6.1. Psikiyatrik Sosyal Hizmetin Tarihsel Gelişim Süreci

Kuşkusuz psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişimi ruh sağlığı alanında ki gelişmelerden
kopuk ya da bağımsız ayrı değildir. Çünkü psikiyatrik sosyal hizmetin uygulama konusu ruh
sağlığı, uygulama kitlesi ruh sağlığı kapsamına giren kişi, grup ve toplum, uygulama alanı ise
ruh sağlığı kurum ve kuruluşlarıdır.

Ruh sağlığı ve ruh hastası, ruh hastalıkları konusunda birbirinden farklı dönemler
geçirilmiştir. Orta çada kötü ruhların beyinden çıkıp gitmesi için kafa taşlarına delik açılması
(trepanasyon) ile başlayan süreç, daha sonraki yıllarda ruh sağlığı, ruh hastalıkları, ruh
sağlığına yönelik yaklaşımlar ve ruh sağlığı hizmetlerinde izlenecek yol konusunda yeni
düşünceleri, yeni yaklaşımlar ve yeni uygulamalar gündeme getirmiş ve bazıları uygulama
şansı bulmuştur. Böylece mistik öğelerden, insancıl öğelerin ağır bastığı bir yaklaşıma
yönelim olmuştur. Bu yönelim daha sonraki yıllarda bilimsel yönelimi oluşturmuştur.

On sekizinci yüzyıl sonlarında ilk insancıl yaklaşım Fransız hekimi Phiiliphe Pinel tarafından
başlatılmıştır. Pinel ruh hastalarının anlayış ve hoşgörüyle tedavi edilmelerine ilişkin
yaklaşımı ile ruh hastalarını zincirden kurtarma girişiminin ilk öncüsü olmuştur. Daha sonraki
yıllarda Pinel’i İtalyan Chiarugi ve İngiliz Tuke takip etmiştir.bu uygulama 17. Yüzyıldan 19.
Yüzyıla kadar İngiliz ve Amerikan psikiyatrisinin ruh hastalıklarına sundukları tedavi
hizmetinin modeli olmuştur.

Bu dönemde farklı ruh sağlığı hizmet modelleri oluşmuştur, bunlar;

-

Akıl hastaneleri kolonleri, ruh hastalarının daha özgür olduğu ve daha insancıl bakım
veren kuruluşlar

-

Boarded; iskoçya’da hastaların bir yerde toplanmadan ailelerinin yanında bakılmasını
içeren model

-

Diplomalı kadın bakıcılar; ruh hastalığı tedavi ekibinin içine katıldığı modeldir

bilimsel gelişmeler bu girişimleri izlemiştir. Bu bağlamda, ruh hastalarına ilk insancıl
yaklaşımın, yardım severlik çerçevesinde yer aldığı söylenebilir. Bilimsel çalışmalar bunların
akabinde güç kazandığı ifade edilmektedir. Başka bir anlatımla ruh sağlığı alanında bilimsel
çalışmalar için itici güç, yardım severlik etkinlikleri ile başlamış ve gelişmiştir.
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Ruh hastalıkarı ve tedavisinde tarihsel gelişmler aşağıdaki aşamalr içinde gelişmeye devam
etmiştir. Bu aşamalar;

-

Kraepelin, Freud Meyer, Sullıvan ruh hastalıklarının nedenleri konusunda yaptıkları
çalışmaları sonunda hastalıkların oluşumunda organik nedenlerle birlikte çevresel
etkenler üzerinde, özellikle aile ortamı üzerinde durmuştur.

-

Toplumun , hastaların bakımında ve tedavisinde sorumluluk almaya başlaması da bu
dönem içindedir. Toplumsal sorumluluk, hastaların toplumdan kopparılması yerine
toplum içinde bakım ve tedavilerinin sürdürülmesini gündeme getirmiştir. Bu amaç
yeni kurumlar oluşturulmaya başlanmıştır. Bu gelişme, doğal olarak hastanın içinden
geldiği ve bir gün yine döneceği aile ve toplumsal çevresine daha çok ilgi
gösterilmesini sağlamıştır.
Böylece gerek ailenin yapısı, özellikleri ve etkileşim kalıplarına ilişkin bilgiler
alınmasına, gerekse ailenin psikiyatrik kuruluşlarla işbirliği içine girmesi ve
taburculuk sonrası hastayı kabul etmesine yönelik etkinlikler giderek ağırlık
kazanmıştır.

-

Ruh hastalıkları sorununun çok boyutlu olarak ele alınması, tedavi sonrası izlemebakım programlarının geliştirilmesiyle daha da genişletilmiştir.

Ruh hastalarının hastanede ki tedavileri sonrasında bulundukları ortamlarda izlenmesi
ve bakımı “after-care” ilk olarak Almanya’da Eberbach Asylum’da Dr. Lindpainter
tarafından gerçekleştirilmiştir. Bir grup eleman, hastaneden taburcu olan hastaları
evlerinde ziyaret ederek hasta ve hastane arsında “köprü” rolünü üstlenmiştir.

Bunun ardından 1841’de Fransa’da, 1871’de İngiltere’de 1890 ‘da A.B.D’de tedavi
sonrası izleme programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar, erken tanı ve
tedavinin gerçekleşmesiyle hastanın sağlığına daha çabuk kavuşacağı, hastaneye
dönüş sürecini uzatacağı ya da hastaneye dönmesine gerek kalmadan yaşamını
sürdürmesi düşüncesini de yaygınlaştırmıştır.

6.2. Psikiyatri Alanında İlk Sosyal Hizmet Uygulamaları

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında ABD’de ruh hastalarının tedavisinde bireysel düzeyde
yataklı tedavinin dışında yeni modeller denenmeye başlanmıştır. Maxwell jones’un ortaya
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attığı “terapotik toplum”, “ ortam tedavisi” gibi kavramlar psikiyatride grup sürecinin tedavi
aracı olarak kullanılmaya başlanması gibi gelişmeler tedavide hasta ile birlikte ailesinin ve
sosyal çevresinin dikkate alınması gereğini gündeme getirmiş ve bunun sonucunda da sosyal
hizmet psikiyatrik ortamlarda bir uzmanlık alanı olarak kabul edilmiştir.

Psikiyatristlerin ilk olarak New York ve Boston’da çalıştırmaya başladıkları bu elemanlara
“psychiatric social worker” denilmiştir.

İlk psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarından E.H. Horton, “ psikiyatrik sosyal hizmet
uzmanının özünü, ruh hastalıklarının çoğunlukla toplumsal, ekonomik, ve moral koşullardan
kaynaklandığı görüşünün oluşturduğunu, kalıcı iyileşmenin de bu olumsuz koşulların
düzenlenmesine bağlı olduğunu belirtmiştir.

Psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel seyir içinde ilk uygulamaları aşağıdaki gibi olmuştur;

-

Psikiyatrik Sosyal hizmetin ilk uygulamaları, hastaneye yatan hasta ile ilgili aile,
akraba ve yakınlarından bilgiler almak ve yine hasta ile ilgili aileye, akrabalarla ve
yakınlara bilgi vermek, hastanın aile ve dış çevre ile ilişkilerini güçlendirmek için ona
yardımcı olmak gibi etkinliklerdi.

Bu etkinlikler arasında toplum düzeyinde de okullar ve dini kuruluşlarlada gerekli
bağlantıları kurmak, topluma hastaneyi tanıtmak gibi görevleride vardı.
-

Psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet uygulamaları Boston Mmassachusettes hastanesi
ve NewYork Bellewe hastanesi ve Cornell Kliniğinin nöroloji bölümünde 1905’te
başlamıştır.

-

Bir sonraki yıl (1906) New York eyaleti hayır işleri yardım kurumu tarafından bu
şehirdeki Manhattan eyalet hastanesinde sosyal hizmet uzmanları psikiyatrik odaklı
çalışmaya başlamışlardır. Bu çalışmalarda hastaların aileleri ziyaret edilerek hastanın
aile çevresi ve geçmiş hayatına ait psikiyatrist tarafından ihtiyaç duyulan bilgilerin
temin edilmesine çalışılmıştır.

Daha sonrasında hastaları eve dönecek olan aileleride psikiyatri yönünden duruma
hazırlama faaliyeti bu hizmetin içine dahil edilmiştir.
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Bir sonraki aşama ise toplum düzeyinde okullar ve dini kurumlarla gerekli
bağlantıların yapılması, topluma hastaneyi tanıtmak, kısaca hastaneler ve toplum
arasında bağ oluşturmak, çalışmalarda sosyal hizmet uzmanının görevleri içine dahil
edilmiştir.

-

Psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişimi, ABD ve İngiltere de çok belirgin çizgiler
içinde gelişmekle beraber ingiltere’deki gelişimi ABD deki gelişimine göre daha
yavaş bir seyir izlemiştir.

-

İngiltere’de ilk psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı 1936 yılında Londra’da bir akıl
hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

-

Amerika ve İngiltere’de olanın aksine, Almanya, Fransa ve Avusturya’da sosyal
hizmet uzmanları akıl hastanelerinden çok psikiyatri kliniklerinde çalışmaya
başlamışlardır.

-

Psikiyatrik sosyal hizmetin gelişiminin ilk yıllarında sosyal hizmet uzmanlarının
tamamen psikiyatristlerin güdümünde olduğu söylenebilir. İşlevleri çoğu kez
psikiyatristlere gerekli olan bilgiyi toplamakla sınırlı olduğu belirtilmektedir.

6.3. Psikiyatri Alanında Sosyal Hizmet Uygulamalarının Gelişimine Etki Eden Faktörler

İlgili literatürde psikiyatri alanında sosyal hizmetin gelişimini aşağıda sıralanan aşamaların
oluşturduğu ifade edilmektedir. Bunlar;

-

Genel anlamda ruh sağlığı alanında farklılaşmalar

-

Sosyal hizmetin meslekleşme süreci

-

Bilimsel alanda yeni yaklaşımlar

-

Toplumsal olgu ve olaylardaki değişim ve gelişim ile insana yaklaşımda yeni
gelişmeler
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ABD’de bu genel etkilerin dışında başlıca üç olayın psikiyatri alanında
mesleğinin gelişiminde önemli yer aldığı belirtilmektedir. Bunlar;

-

Birinci dünya savaşı

-

İkinci dünya savaşı

-

Çocuk rehberlik hareketinin gelişmesi ve çocuk sözleşmesi

sosyal hizmet

Bu üç olayda psikiyatrik sosyal hizmetin , mesleki kimlik ve alanının oluşması ve toplumda
kabul görmesi açısından son derece önemlidir.

6.4. Psikiyatrik Sosyal Hizmet Eğitimi

Psikiyatrik Sosyal Hizmetin tarihsel gelişimi, psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişiminin
bir parçasıdır.

Psikiyatri kurumlarında çalışmaya başlayan ilk sosyal hizmet uzmanları bilinen anlamda bir
psikiyatrik sosyal hizmet eğitiminden geçmeden görevlerine başlamışlar ve bu görevlerini
uzun süre yürütmüşlerdir. Başlangıçta sosyal hizmet uzmanlarınn tamamen tıp elemanlarının
çizdikleri çerçeve içinde kendilerine yer bulmalarının, kararların alaınmasında söz sahibi
olunmasından çok, alınan kararları uygulamakla sınırlanmalarının bu eğitim eksikliği ile ilgili
olduğu ifade edilmektedir.

Psikiyatri alanında sosyal hizmet uzmanları görevlerini, çoğu zaman diğer tedavi ekibi
üyelerince yapılmayan ancak sosyal ve psikolojik yarar doğrultusunda yapılması gereken
işlevleri yerine getirmek amacına yönelik olarak planlamışlar ya da planlanan bu süreci
uygulamışlardır. Bu dönemdeki eğitmleri ise çoğu zaman uygulama sırasındaki deneyimleri
ve hizmet içi kurslar yardımı ile oluşturmaya çalışmışlardır.

Bu deneyimler ve çalışmaların psikiyatrik sosyal hizmet eğitiminin ve psikiyatrik sosyal
hizmet uygulamalarının da çerçevesinin çizilmesinde ve mesleğin bu alana özgü amaç ve
işlevlerinin tanımlanması, eğitim gereksinmelerini saptaması açısından bir ihtiyacı giderdiği
açıktır. Belki de bu nedenlerle ki psikiyatrik sosyal hizmet eğitimi o günlerden bu günlere
kadar hiçbir zaman alandan kopuk gelişmemiştir.
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Psikiyatrik sosyal hizmet eğitimin tarihsel süreci irdelendiğinde; akademik eğitim ile alan
eğitiminin iç içe geçtiği görülmektedir

Psikiyatrik sosyal hizmet eğitiminin tarihsel süreç içinde üç boyut içinde geliştiği
görülmektedir. Bunlar ;

-

Genel akademik eğitim

-

Alan eğitimi

-

Hizmet içi eğitim

Günümüzde psikiyatrik sosyal hizmet eğitimi öncelikle bir lisans eğitimi gerektirmekte daha
sonra bulisans eğitimi üzerine psikiyatri alanı ile ilgili bir master ve doktora eğitimi gerekli
görülmektedir. Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı formasyonunun kazanılması ancak lisans
üstü bir eğitimle olmaktadır. Bu eğitim gereklikle (master) iki yıllık alan çalışmasını ve
araştırmayı kapsamaktadır.

6.5. Psikiyatrik Sosyal Hizmetin Tanımlanması

Sosyal hizmet eğitimin genel anlamıyla tanımlanmasında var olan zorluk, psikiyatrik sosyal
hizmetin tanımlanmasında da ortaya çıkmaktadır. Psikiyatrik sosyal hizmet alanında çalışma
yapanların hemen hemen hepsi psikiyatrik sosyal hizmeti kendileride tanımlama gereği
hissetmişlerdir.

Pek çok açıdan birbirine benzeyen bu tanımlamalar, birbirinden farklı formulasyonlar
içermekle beraber, bazı noktalarda da birbirlerini tamamlamaktadırlar

-

Psikiyatri sözlüğüne göre ;

Psikiyatrik sosyal hizmet, çocuk ve yetişkinlerde görülen akıl hastalığı, sinir sistemine
bağlı bozukluklar, davranış ve alışkanlıklarda ki aksaklıklar biçiminde ortaya çıkan
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ruh sağlığı sorunları ile ilgili bireysel ve sosyal uyumsuzlukların incelenmesi ve
tedavisine yönelik çalışmaları içerir.

-

Kapsamlı psikolojik ve psikoanalitik terimler sözlüğüne göre ;

Psikiyatrik sosyal hizmet, ruh sağlığı ve hastalıkları ile ilgili problem durumlarında
psikiyatrist ve psikolog ile yakın işbirliği içinde eğitilmiş sosyal hizmet uzmanlarının
hasta ve ailesi ile yaptığı çalışma olarak tanımlanmaktadır.

-

Literatürde psikiyatrik sosyal hizmetin kurucularından gösterilen Meyer’e göre ;
Psikiyatrik sosyal hizmet açıklanırken yeni bir öğe yeni bir vurgu olmaktan çok yeni
bir işlev, yeni bir görev olarak ele almak daha anlamlı olmaktadır. Bu noktada
psikiyatrik sosyal hizmet, zihinsel ve psikolojik sıkıntıları nedeniyle psikiyatri alanı
içine giren kişi ve grupların ya da sosyal uyumsuzlukları ve ihtiyaçları üzerinede
odaklaşan bir işlev bir görevdir.

-

1960 yılında ABD ulusal sosyal hizmet derneği (NASW)
raporunda Daniel E.O’Keefe’nin yaptığı tanıma göre;

sosyal çalışma yıllığı

Psikiyatrik sosyal hizmet, psikiyatri kurumları ve ruh sağlığı programları çerçevesinde
yürütülen sosyal çalışmalardır. Takip edilen amaç toplumun ruh sağlığını geliştiren
hizmetlere katkıda bulunmak ve ruhi rahatsızlıkları olan kişilere yardım etmektir. Bu
hizmet, genellikle hastane, klinik veya hasta tedavisi ve psikiyatri hizmetleri ile
uğraşan psikiyatrist, psikolog ve diğer ilgili meslek sahipleriniiçine alan klinik
çalışmaların içinde bir bölüm olarak yer alır

-

1999 yılında tamamladığım doktora tez çalışmamın başlığı “psikiyatrik sosyal hizmet”
idi, bu çalışma içinde var okuduğum tüm tanımlardan yola çıkarak aşağıdaki tanımı
gerçekleştirmiştim. Bu tanım tüm tanımları ve işlevi kapsayan bir tanım olarak
tanımlanmıştır

Özdemir’e göre psikiyatrik sosyal hizmet; koruyucu, geliştirici ve tedavi edici, ruh
sağlığı ve hastalıkları kurumlarında, bu kurumların amaçları doğrultusunda, hizmet
verdiği müracaatçı grubuna, kendi bilimsel mesleki bilgisi doğrultusunda, mesleki
yönelimler kullanarak, müracaatçı grubunun topluma işlevsel olarak dönmesini
amaçlayan, bu bağlamda hasta, hastalığı, ailesi, çevresi, işi vb sistemi bir bütün içinde
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inceleyen ve bu sistemin başta sosyal olmak üzere psikolojik ve ekonomik sorunlarının
giderilmesinde kişi, grup, ve toplumlara profesyonel yardımı amaçlayan sosyal hizmet
etkinlikleridir.

Çeşitli psikiyatrik sosyal hizmet tanımlamalarının bir sentezi sayılabilecek bu tanım,
psikiyatrik sosyal hizmetin pek çok öğesini bir bütünsellik içinde aynı tanımda
barındırmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde konular beş temel başlık altında öğrenilmiştir ;
İlkin psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişim süreci üzerinde çalışılmıştır. Bu başlığı
psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet uygulamaları ve psikiyatrik sosyal hizmet disiplininin
gelişimine etki eden faktörler izlenmiştir. Her üç süreç te ders bilgisi açısından önemli bilgi
kümeleri olarak çalışılıp öğrenilmiştir.
Son iki bölümde psikiyatrik sosyal hizmet eğitimi ve pskiyatrik sosyal hizmetin tanımlanması
çalışılmış ve öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.

Aşağıdakilerden hangisi Psikiyatri alanında sosyal hizmet uygulamalarının
gelişmesine katkı eden faktörlerden biri değildir ?
a) Genel anlamda ruh sağlığı alanında farklılaşmalar
b) Sosyal hizmetin meslekleşme süreci
c) Bilimsel alanda yeni yaklaşımlar
d) Freudyan ekoldeki gelişmeler
e) sh mesleğinin bilimsel yönelimde yer bulması

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, Mrs. Edward’ın çalıştığı konumu doğru
aktarmaktadır ?
a) İlk psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı
b) Monterey bölge psikiyatri kliniğinde başhekim
c) Monterey bölge psikiyatri kliniğin baş psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı
d) İlk psikiyatrist
e) İlk hekim

3. Ruh sağlığı alanında on sekizinci yüzyıl sonlarında ilk insancıl yaklaşım
aşağıdakilerden hangisi tarfından başlatılmıştır ?

a) E. Berne
b) A. Sullivan
c) P.Pinell
d) B. Meyer
e) J. Sullıvan

4. Aşağıdakilerden hangisi 19. Yüzyılda Ruh sağlığı hizmet modellerinden biri
değildir ?
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a) Akıl hastanesi kolonileri
b) Diplomalı kadın hasta bakıcılar
c) Boarded
d) Yarı yol evleri
e) Dispanser

5. Aşağıdakilerden hangisi ruh hastalıklarının oluşumunda organik nedenler kadar,
çevresel nedenler üzerinde durmamıştır ?

a) Kreaplin
b) Freud
c) Sulivan
d) Pavlov
e) Hepsi
6. Psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet uygulamaları ne zaman başlamıştır ?

a) 18. Yüzyıl
b) 19.yüzyıl
c) 20.yüz yıl
d) 21. Yüzyıl
e) 17. Yüzyıl

7. Psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet uygulaması nerde başlamıştır ?

a) ABD
b) İngiltere
c) Fransa
d) Almanya
115

e) Polonya

8. Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanları ilk olarak hangi şehirde çalışmaya
başlamışlardır ?

a) New York
b) Londra
c) Paris
d) Berlin
e) Oslo
9. Psikiyatri alanında ilk sosyal hizmet uygulamaları Cornell nöroloji bölümünde kaç
yılında başlamıştır ?

a) 1902
b) 1903
c) 1904
d) 1905
e) 1906
10. Mrs. Edward’ın “psikiyatrik sosyal hizmet” bölümünü yazdığı kitabın adı nedir ?

a) Çağdaş yaşam ve normal dışı davranışlar
b) Bir psikiyatristin güncesi
c) Hayat
d) Herkes için psikiyatri
e) hayat

1-d 2-c 3-c 4-d 5-d 6-c 7-a 8-a 9d 10-d
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7. PSİKİYATRİDE SOSYAL HİZMET UZMANININ ROL VE
SORUMLULUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde , psikiyatride sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları üzerinde
çalışılacaktır. Bölüm en temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde psikiyatri
alanında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları üzerinde durulacaktır. Bu önemli
bölümün arkasından bu bölümle ilintili psikiyatri tedavi kurumlarında sosyal hizmet
etkinlikleri ve psikiyatride sosyal hizmet etkinliklerinin sınıflandırılması detaylandırılarak
öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Bu öğrenime başlamadan önce yada başladıktan sonra sosyal hizmet alanında çalışan hiç
sosyal hizmet uzmanı ile tanışma şansı buldunuz mu ?, mesleği ile ilgili bilgi aldınız mı ?
2. Rol kavramı size neyi hatırlatmaktadır ?
3. Mesleki rol sizce nedir ?
4. Sosyal hizmet uzmanlarının mesleki Rolleri hakkında bilgi sahibi misiniz ?
5. Psikiyatri alanında sosyal hizmet uzmanının rollerinin neler olacağını tahmin etmektesiniz
?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Psikiyatride sosyal hizmet
uzmanlarının rol ve
sorumlulukları

Psikiyatrik tedavi kurumlarında
sosyal hizmet uzmanının rol ve
sorumlulukları, bu kurumlardaki
sosyal hizmet etkinlikleri ve bu
etkinliklerin sınıflandırılması

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Rol

•

Mesleki rol

•

Psikiyatrist

•

Psikolog

•

Sosyal hizmet uzmanı

•

Hemşire
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GİRİŞ
Rol; bir statüden beklenen davranış olduğundan, davranıştaki farklılıklar, statüdeki
farklılıkları oluşturur. Kısaca tanımlamak gerekirse rol, belirli bir statüyü işgal eden bir
kişiden beklenen davranışlardır.

Mesleki rol ise; Bir meslek elemanının o mesleğin uygulanmasında mesleğin kendisine
verdiği görgü, bilgi, beceri ve davranışın yapılan işin amacına yönelik olarak kullanılması
olarak ifade edilmektedir. Bu içeriğiyle mesleki rol;

-

Mesleğin uygulanması

-

Mesleki eğitimin kişiye kazandırdığı bilgi

-

Deneyim

-

Beceri

-

Mesleki ahlak

-

Mesleki kültür

Mesleki rol e yakın bir anlam yüklene, mesleki sorumluluk ise, meslek elemanının üzerine
aldığı rolü, görevi yerine getirme yükümlülüğü olarak tanımlanmaktadır.

Kuşkusuz sosyal hizmet uzmanlarının psikiyatrik ortamlarda rol alması, hastanın sosyal
çevresine ve yeniden sosyalleşmesine bir ölçüde rehabilitasyonuna verilen önemin armasının
bir sonucu olarak görülmektedir.

Psikiyatrik sosyal hizmetin, psikiyatri alanında ki rolü, genel anlamda sosyal hizmetin
mesleki rolünden kopuk ya da ondan bağımsız değildir.

Psikiyatrik sosyal hizmetin, psikiyatri alanındaki rolü, sosyal hizmet mesleğinin psikiyatri
alanındaki amaçlarla işbirliği yapması sonucu ortaya çıkan bir yapılanmadan
kaynaklanmaktadır.

Sosyal hizmet mesleği, psikiyatri alanındaki rolleri itibarıyla hastanın ya da programın sosyal,
psikolojik, ekonomik yönü ve çevre şartlarıyla ilgilidir.
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Bilindiği gibi psikiyatri “ kişinin zihinsel, duygusal yetilerinde, davranışlarında, çevreye
uyumunda görülen bozuklukların incelenmesi, tanımlanması, sınıflandırılması, tedavi ve
korunması ile uğraşan bir tıp dalıdır”.

Kuşkusuz ruh sağlığının geliştirilmesi bütün ruh sağlığı personelinin sorumluluğudur. Faktat
bu sorumlulukta ağırlık verilen noktalar ve tedavi sahalarında farklılık vardır. Psikiyatri
alanında farklı meslek dalları bulunmaktadır, bunların en başlıcaları;

-

Psikiyatrist

-

Psikolog

-

Sosyal hizmet uzmanı

-

Hemşire

başta olmak üzere pek çok meslek elemanı , bu alanda hizmet vermektedir. Bu nedenle
psikiyatri alanından zaman zaman roller kendi mesleki sınırlarında kaymalar yaşanmakta ve
rol kargaşalığına sebep olabilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken noktanın o alanda
çalışan mesleklerin o alandaki rol ve sorumlulukları ile mesleklerinin ana rol ve sorumluluklar
arasında ki denge olduğu sıklıkla ifade edilmektedir.

Bu açıklamalardan hareket edildiğinde, bir meslek elemanının rolünün iki etken tarafından
oluşturulduğu gözükmektedir. Bunlar;

-

Kişiye, mesleğin kazandırdığı, bilgi, beceri görgü

-

Bilgi, beceri ve deneyimin o alanın ihtiyaçları doğrultusunda uygun amaçlar için
kullanılmasıdır.

7.1.Psikiyatri Alanında Sosyal Hizmet Uzmanının Rolü
Amerika birleşik devletleri ulusal sosyal hizmet uzmanları derneği (NASW), Psikiyatrik
sosyal hizmet uzmanları departmanın, psikiyatrik sosyal hizmet uzmanlarının, psikiyatri alanı
üzerindeki rolü üzerine yorumu, konuya açıklık getirmektedir. buna göre ; “ psikiyatrik sosyal
hizmetin psikiyatri tedavi kurumlarındaki yönü ve derecesi, hastalığın türü ve
derecesi,çevredeki baskı, kurumun görev çerçevesi ve gerek hasta gerekse de ailesi ve
toplumun imkanları ile sınırlıdır. Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı gördüğü eğitim ve
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kazandığı bilgilere ve ruh sağlığı sahasındaki uzmanlaşmasına dayanarak hastanın sosyal
yaşama adaptasyonu konusunda katkılarda bulunur. Bu da onun rolünü oluşturur”.

Bir psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı olan ve psikiyatrik sosyal hizmet adına Türkiye’de
meslek elemanlarına ilk semineri veren Pawsy (1968) , psikiyatri alanında sosyal hizmet
uzmanının rolü konusundaki açıklamasında aşağıdaki konulara değinmiştir;

-

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrik tedavi ekibinin bir parçasıdır

-

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı tedavi ekibini bütünleyen bir parçadır ve ekip
toplantılarında, karar vermede, planlamada katılımda bulunur.

-

Sosyal hizmet uzmanının kendi ilgi ve yeteneklerine, hastane veya klinik programına
dayanan ihtisaslaşmış fonksiyonları vardır.

-

Genel olarak sosyal hizmet uzmanları gerginlikleri hafifletmeye, kişilere veya ailelere
çeveleri ile daha iyi bir ilişki kurmalarında yardım etmeye çalışır

-

Kişinin streslerini ortadan kaldırmaya ve çevresi ile iyi ilişkiler kurmasını sağlar.

Yapılan tanımlar ve açıklamaların ortaya koyduğu bir nokta, psikiyatri alanında sosyal
hizmetin rol ve sorumluluklarının; sosyal hizmet yaklaşımlarının;

-

Koruyucu-önleyici

-

Geliştirici-değiştirici

-

Tedavi edici , fonksiyonlarının yerine getirilmesini içerdiğidir.

Bu açıklamalar ışığında, sosyal hizmet mesleğinin rol ve sorumlulukları aşağıda dokuz madde
içinde değerlendirilebilir;

1. Sosyal hizmet, bireyi kendine özgü ve çevresiyle birlikte ele alır. Bu açıdan özellikle
hastalığın oluşumu, gelişimi ve devamı sırasında çevresel etkenlerin hastaya ve
hastalığına olan etkisinin incelenmesi ve bunun tedavi ekibine aktarılması psikiyatrik
sosyal hizmet uzmanının rolü içindedir.
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2. Sosyal hizmet hastanın iyileşme sürecinde ki, hastalığından, ailesinden, çevre
şartlarından statüsünden, çalışma koşullarından ve hukuki pozisyonuna ilişkin
gereksinmelerini, içinde bulunan kurum da dahil toplumsal kaynakları ihtiyaca göre
harekete geçirebilme rolü ve sorumluluğuyla da yüklüdür.
3. Sosyal hizmetin mesleki etkinliğinin odağı bireyin toplumsal işlevselliğidir. Bu
nedenle hasta ve hastalığının özelliklerine göre bireyin tekrar içinde bulunduğu
koşullara üretici bir konumda dönmesi için hasta, ailesi, çevresi, çalışma koşulları ve
hukuki koşullarının bu amaca yönelik kullanılması ve toplumsal kaynakların hasta ve
ailesi yönünde en verimli bir biçimde kullandırılması açısından, araştırıcı, harekete
geçirici, eğitici, geliştirici, tedavi edici rolü bulunmaktadır.
4. Hastanın ve tedavi kurumunun koşulları göz önünde tutularak, içinde bulunan tedavi
kurumundan en etkin yararlanmasına ilişkin hastayı, ailesini, çevresini değerlendirme,
harekete geçirme rolü vardır.

5. Hastanın tedavi kurumundan çıktıktan sonra aile, çevre ve iş şartları itibariyle
hastalığın tekrar oluşmasını sağlayacak koşullar mevcutsa, bu tür koşulların iyi yönde
değiştirilmesi konusunda araştırıcı, harekete geçirici, eğitici, geliştirici gerekiyorsa
değiştirici bir rolü vardır.
6. Sosyal hizmet mesleğinin etkinliğinin bir odağı da bireyin çevresi ile olumlu bir
etkileşim içinde yaşamını devam ettirmesidir. Bunun anlamı, hastanın taburculuk
sonrası böyle bir etkileşim içinde olması yönünde hasta, ailesi, çevresi ile çalışma rol
ve sorumluluğunu da psikiyatri alanında sosyal hizmet mesleğinindir.
7. Hastanın tedavi kurumundan sonra hastalığıyla, ailesiyle, çevresiyle ilişkileri, çalışma
hayatı gibi toplum içindeki konumunun değerlendirilmesi ve bu konuda tedavi
ekibinin bilgilendirilmesi ve gerekiyorsa meskeki müdehalesini yapma rolü de
psikiyatrik sosyal hizmet uzmanınındır.
8. Psikiyatri tedavi kurumlarında, sosyal hizmet mesleğinin bir rolü de hastanın ailesinde
odaklaşarak, hastanın ve ailenin tedavi süreci ve sonrasında tedaviye en etkin bir
şekilde katkıda bulunması amacıyla var olan ya da var olabilecek gerilimlerin
azaltılması, aile içi dinamiklerin hastanın ve ailenin kendisi için en iyi olabilecek
koşullarda oluşması için danışmanlık verici, koruyucu-önleyici, geliştirici-değiştirici,
tedavi edici rolü vardır.
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9. Hasta ve ailesinin hastalık ve içinde bulundukları koşullardan ortaya çıkan haklarının
korunması ve bunun ihmal ve istismar edilmesine yönelik hastanın hukuki haklarını
savunuculuk rolü vardır.

Psikiyatri alanında sosyal hizmet mesleğinin var olmasının temel nedenleri sayılabilecek bu
maddeler sosyal hizmet mesleği ve uygulayıcısı olan sosyal hizmet uzmanlarının psikiyatri
alanındaki rollerini belirlemektedir.

Kuşkusuz, psikiyatrik tedavide amaç, hastanın topluma yapıcı, üretici bir birey olarak yeniden
kazandırılmasıdır. Birey, içinde yaşadığı aile, iş yeri ve toplumsal çevresi ile bir
bütünlüğüdür. Bu nedenle tek başına ele alınmamalıdır. Hastanın toplumsal koşullarının
saptanması ve bu yönde var olan bozulmalarının giderilmesi sosyal hizmet uzmanının en
genel anlamda psikiyatri alanında ki rolünü tanımlamaktadır.

Psikiyatrik ortamlarda sosyal hizmetin temel amacı, hastanın tedaviyi kabul etmesini ve
bakımının etkili bir biçimde sağlanmasını kolaylaştırmak, hastalık nedeni ile hasta ve ailesinin
yaşadığı stresi azaltmak ve hastanın içinde bulunduğu durum nedniyle ortaya çıkan sorunları
çözümlemektir.

Böylece sosyal hizmet, ruh hastalarının rehabilite edilerek işlevlerini daha etkili bir şekilde
yerine getiren bireyler olarak topluma kazandırılmasında önemli işleve sahip bir meslek
olarak karşımıza çıkmaktadır

Psikiyatrik sosyal hizmet, ruh ve akıl sağlığının korunmasında, ruhi ve akli yönlerden pek çok
güçlükleri olan kişilerin, güçlüklerinin saptanmasında ve onların toplum içinde daha sağlıklı,
daha yeterli ve sosyal fonksiyonlarını daha etkili bir biçimde yerine getiren bireyler haline
dönüşmelerinde yardımcı olan bir meslektir.

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı , çalışmaları sırasında diğer mesleklerle işbirliği
içerisindedir. Bu nedenle psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı, psikiyatrist, psikolog gibi diğer
mesleklerle, hastaların güçlüklerinin giderilmesi ve tedavilerinde bir ekip çalışması içinde
görülür. Hastanın gerek tedavisi süresince ve gerekse de toplum içerisinde korunmasında bu
disiplinlerin işbirliği, hedefe giden yolu kısaltan en büyük etkendir.
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Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı görevini yaparken, sosyal hizmet mesleğinin tüm mesleki
müdahale yöntem ve tekniklerini yerine ve ihtiyacına göre kullanmalıdır.

Hasta ve ailelerine, doğrudan doğruya yapılan müdahale ve hizmetlerde, özellikle bireyle
çalışma ve grup çalışması en çok kullanılan mesleki müdahale yöntemleri içerisindedir.
Toplum organizasyonu, araştırmada psikiyatrik sosyal hizmet uzmanının sık sık başvurduğu
yöntemlerdir.

Topluma yönelik, özellikle toplum sağlığı hizmetlerinde toplum organizasyonu mesleki
müdahale yönteminin önemi ve işlevselliği hiç şüphesiz ki büyüktür. Bu nedenle özellikle
koruyucu önleyici ruh sağlığı programlarında bu mesleki müdahale yönteminin çok ve yaygın
kullanılmasının önemi büyüktür.

7.2.Psikiyatrik Tedavi Kurumlarında Sosyal Hizmet Etkinlikleri
Psikiyatrik sosyal hizmetle ilgili bundan önce verilen tanım, rol ve sorumluluklar ve bu rol ve
sorumlulukları yerine getirirken sosyal hizmet uzmanının yararlanacağı yöntemler ve bunların
çerçevesi, psikiyatri alanının kendine özgü koşulları ile üst üste geldiğinde psikiyatrik
ortamlarda sosyal hizmet etkinliklerinin görüntüsü ortaya çıkmaktadır.

Bu noktada , burada psikiyatri alanında sosyal hizmet etkinlikleri üzerinde durulurken kuruluş
amacı psikiyatrik rahatsızlığı olan kişilere hizmet vermek olan kurumlarda sosyal hizmet
etkiniklerinden bahsedildiğinin altını çizmekte önemli yarar görülmektedir.

İlgili tüm literatürde , psikiyatri tedavi sürecinde sosyal hizmet mesleğinin etkinlikleri, bu
alanda çalışan tüm akademisyenler ya da uygulayıcılar tarafından kendilerine özgü bir
sınıflama ile ele alınmıştır.

Bilinmektedir ki, psikiyatri tedavi kurumlarında psikiyatrik sosyal hizmetin etkinliği,
kurumun özellikleri ve kurumun verdiği hizmetin özellikleri, kurumda yerleşmiş hizmet
anlayışı, kurumda uygulanan ekip çalışması, meslek elemanlarının yaklaşımları ve sosyal
hizmet uzmanının bilgi, beceri ve istekliliğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Aynı
zamanda, o kurumun hasta kapasitesi ve bu kapasite ile orantılı bir biçimde sosyal hizmet
uzmanı sayısı da verilecek etkinliğin biçim ve tarzını etkileyebilmektedir.
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Tüm bunlarla birlikte, psikiyatrik sosyal hizmet ile ilgili yapılan bu çalışmada, ulaşılan tüm
kaynaklar tarandığında;

-

bir birinden farklı sınıflamalar olduğu

-

sosyal hizmet mesleğinin, psikiyatri alanındaki etkinliklerinin, farklı etkinlik grupları
içinde ele alınabilmektedir

Burada verilecek etkinlikler sınıflandırması, yukarıda belirtilen iki faktöründe birlikte ele
alındığı bir içerik sınıflamasıdır.

7.3. Psikiyatrik Sosyal Hizmet Etkinliklerinin Sınıflandırması
Psikiyatrik sosyal hizmet etkinliklikleri Özdemir’e göre (2000) beş grup içerisinde ele
alınabilir. Bunlar;

7.3.1. Etkinliğin gerçekleştirildiği konuma açısından;

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanının etkinliği gerçekleştirdiği yer düşünülerek yapılan bu
sınıflama içinde iki konumunun var olduğu görülmektedir. Bunlar aşağıda verilmiştir.

-

Klinik içi etkinlikler (hastane içi etkenlikler)

-

Klinik dışı etkinlikler (hastane dışı etkinlikler)

7.3.2. Sosyal hizmet müdahale yaklaşımları açısından;
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Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanın, gerçekleştireceği müdahalenin hedef kitlesi ve
amacını belirleyecek olan bu gruplama içinde üç ayrı müdahale yaklaşımı var olduğu
görülmektedir. Bunlar aşağıda sunulmuştur;

-

Koruyucu – önleyici yaklaşım açısından

-

Geliştirici – değiştirici yaklaşım açısından

-

Tedavi edici – rehabilite edici yaklaşım açısından

-

Savunuculuk yaklaşımı açısından

7.3.3. Sosyal hizmet müdahale yöntemleri açısından

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanın, gerçekleştireceği müdahale yöntemleri açısından ve
amacını belirleyecek olan bu gruplama içinde dört ayrı müdahale yönteminin var olduğu
görülmektedir. Bunlar aşağıda sunulmuştur;

-

Bireyle çalışma

-

Grupla çalışma

-

Toplum organizasyonu

-

Araştırma faaliyetleri

7.3.4. Etkinlik yapılan kişi yada kurumlar açısından

Psikiyatrik sosyal hizmet uzmanın, gerçekleştireceği müdahale nin hedef kitlesi açısından
yapılan bu sınıflandırma aşağıdaki unsurları içermektedir ;

-

Hasta (danışan)

-

Ailesi (çekirdek aile)
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-

Geniş ailesi (anne- baba ve yakın akrabalar)

-

Çevresi (oturma çevresi, iş çevresi vb)

-

Toplumsal kaynaklar ve kurumlar

7.3.5. Psikiyatrik tedavi süreci açısından;

Psikiyatri tedavi kurumunda hastanın başvurusuyla başlayan süreç içinde psikiyatrik
sosyal hizmet uzmanının etkinliklerini içerir. Bu süreç içinde aşağıdaki unsurlar bulunur;

-

Başvuru öncesi etkinlikleri ( ihbar, buluntu, çöp ev vb) başvuru olmayan

-

Başvuru aşaması etkilikleri (poliklinik vb)

-

hastaneye yatmadan önceki etkinlikler

-

hastaneye yatış aşamasındaki etkinlikler

-

hastane içindeki etkinlikler

-

taburculuk aşamasına hazırlık etkinlikleri

-

taburculuk süreci ve adaptasyon etkinlikler

-

izleme –takip süreçleri

burada sınıflama içinde aktarılan pek çok müdahale yöntemi, yaklaşımları ve süreci bu kitabın
farklı ünitelerinde daha detaylı olarak bulabilirsiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde , psikiyatride sosyal hizmet uzmanının rol ve sorumlulukları üzerinde
çalışmıştır.. Bölüm en temel olarak üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde psikiyatri
alanında sosyal hizmet uzmanlarının rol ve sorumlulukları öğrenilmiştir. Bu önemli bölümün
arkasından bu bölümle ilintili psikiyatri tedavi kurumlarında sosyal hizmet etkinlikleri ve
psikiyatride sosyal hizmet etkinliklerinin sınıflandırılması detaylandırılarak öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları

1. Bir psikiyatrik sosyal hizmet uzmanı olan ve psikiyatrik sosyal hizmet adına
Türkiye’de meslek elemanlarına ilk semineri veren meslek elemanı
aşağıdakilerden hangisidir ?
a) Pawsy
b) Sullivan
c) Mc Gorry
d) Meyer
e) Mc Davis

2. Psikiyatri alanında , sosyal hizmet etkinlikleri kaç madde içinde ele alınmıştır ?
a)5
b) 7
c) 9
d) 11
e) 23

3. Mesleki rol kavramı içeriğinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz ?

a) mesleki deneyim
b) mesleki bilgi
c) mesleki beceri
d) mesleki dayanışma
e) mesleki liyakat

133

4. Ruh sağlığı ekibi içersinde, aşağıdakilerden hangisi temel ekip üyesi olarak yer
almaz ?
a)psikiyatrist
b)pedagog
c)psikolog
d)sosyal hizmet uzmanı
e) hemşire

5. Psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleri kaç grup içerisinde ele alınır ?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
e) 7

6. Aşağıdakilerden hangisi “psikiyatrik sosyal hizmet etkinlik” grupları içerisinde yer
almaz ?
a)Etkinliğin konumu
b)Müdahale yaklaşımı
c)Müdahale yöntemleri
d)Müdahale teknikleri
e)müdehale metodolojisi

7. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleri içerisinde, sosyal
hizmet müdahale yaklaşımları içerisinde yer almaz ?

a) koruyucu - önleyici
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b) motive edici – güç verici
c) geliştirici - değiştirici
d) tedavi edici
e) sağıltıcı

8. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleri içerisinde, sosyal
hizmet müdehale yöntemleri içerisinde yer almaz ?

a)bireyle çalışma
b)grupla çalışma
c)toplumla çalışma
d)halkla ilişkiler
e) araştırma

9.. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleri içerisinde, sosyal
hizmet hedef kitlesi içerisinde yer almaz ?

a)dosya
b)hasta
c)ailesi
d)toplumsal kaynaklar
e) çevre

10. . Aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmet etkinlikleri içerisinde, sosyal
hizmet müdahale süreçleri içerisinde yer almaz ?
a)başvuru öncesi
b)başvuru
c)taburculuk sonrası izleme
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d)kontrol
e) klinik süreci

1-a 2-c 3-d 4-b 5-d 6-d 7-b 8-d 9a 10-d
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8. PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETTE VAKA YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde önce psikiyatri alanının diğer sosyal hizmet alanlarından farklılıkları ve
ayrı yanları üzerinde bilgi verilmiştir. Daha sonra psikiyatri alanında sosyal hizmet meleğinin
mesleki müdahale yöntemleri üzerinde durulmuştur. Bölümün ikinci kısmından itibaren
soysal hizmet mesleğinin önemli mesleki yöntemlerinden biri olan vaka çalışmasının ne liği
ve içeriği konusunda bilgi verilmiş, son olarak da mesleki süreç açısından planlı değişim
içindeki aşamalar aktarılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Vaka kelimesi size neyi anlatmaktadır ?
2. şu anda hayatınızda tümüyle sorumluluğunu aldığınız bir yakınınız var, ona ilişkin neler
hissediyorsunuz ?
3. psikiyatri alanında bir hastanın vaka yönetimi sizce nasıl olabilir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Psikiyatrik sosyal hizmette
müdahale yöntemleri ve
vaka yönetimi

Kazanım

Pskiyatrik sosyal hizmetin
ayıredici özellikleri,
pskiyatrik sosyal hizmette
mesleki müdehale
yöntemleri, bu yöntemlerden
biri olarak vaka yönetimi.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Vaka

•

Vaka yönetimi

•

Sosyal hizmet yöntemleri
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GİRİŞ
Bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmet, meslekleşme sürecinin başlangıcından bu yana
gerek yaklaşım gerekse uygulamalarında pek çok unsuru göz önünde tutan ve müdahalelerin
de incelediği olgu, olay yada durumlara ilişkin tüm çevre şartlarını hesaba katan bir oluşum
içinde olagelmiştir.

Sosyal hizmetin bu özelliği çağımız düşüncesinde ki ; insana yaklaşımın rastgele ve şansa
bırakılan bir yaklaşım olamayacağı gerçeğiyle de bir bütünlük oluşturmaktadır. “İnsana
yaklaşım” belli bir disiplin ve bilimsel bir temele dayalı olmadıkça insanı, onun oluşturduğu
grupları ve en genel anlamı ile toplumu anlamak, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını
çözmek, insanın temel ihtiyacı olan toplumla bütünleşmesini sağlamak mümkün olamaz.

Bu yaklaşım içinde insan ihtiyaçları üzerinde odaklaşan bir meslek ve disiplin olan sosyal
hizmet, zamanla insan ihtiyaçlarının farklılaşmaları doğrultusunda birbirinden farklı hizmet
alanlarında çalışma durumunda kalmış, her çalışılan alan ve kurumda sosyal hizmet
mesleğinden beklentileri alanın özelliklerine göre faklılaşmış ancak özde, sosyal hizmet
mesleğinin insana ve insan ihtiyaçlarına yaklaşımı hep aynı olmuştur. Sosyal hizmetin
alanlarda uygulanmasının başından beri çalışmalarını yoğunlaştırdığı, etkilediği ve etkilendiği
alanlardan bir tanesi ruh sağlığı alanı olmuştur. Konuyla ilgili uzmanlar bu etkilenmenin
sosyal hizmet mesleğinin kimliğine etki ettiğini de belirtmektedirler.

Bu etkileniş tarihsel olarak bakıldığında çok rastlantısal da değildir. Ruh sağlığı alanında, ruh
hastalarına kötü muamelenin terk edildiği yıllar ile toplumlarda sosyal refah, sosyal adalet ve
insan hakları savunularının çıkış yıllarının birbirine çok eş zamanlı olduğu görülmektedir.
Sosyal hizmetin meslekleşme sürecine girdiği 1800’lü yılların sonu ruh sağlığı alanında da
hümanist yaklaşımların ortaya çıktığı yeni tedavi modellerinin denendiği yıllar olarak
görülmektedir.

Bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmet, meslekleşme sürecinin başlangıcından bu yana
gerek yaklaşım gerekse uygulamalarında pek çok unsuru göz önünde tutan ve
müdahalelerinde incelediği olgu, olay yada durumlara ilişkin tüm çevre şartlarını hesaba
katan bir oluşum içinde olagelmiştir.

Sosyal hizmetin bu özelliği çağımız düşüncesindeki ; insana yaklaşımın rastgele ve şansa
bırakılan bir yaklaşım olamayacağı gerçeğiyle de bir bütünlük oluşturmaktadır. “İnsana
yaklaşım” belli bir disiplin ve bilimsel bir temele dayalı olmadıkça insanı, onun oluşturduğu
grupları ve en genel anlamı ile toplumu anlamak, ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını
çözmek, insanın temel ihtiyacı olan toplumla bütünleşmesini sağlamak mümkün olamaz.
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Bu yaklaşım içinde insan ihtiyaçları üzerinde odaklaşan bir meslek ve disiplin olan sosyal
hizmet, zamanla insan ihtiyaçlarının farklılaşmaları doğrultusunda birbirinden farklı hizmet
alanlarında çalışma durumunda kalmış, her çalışılan alan ve kurumda sosyal hizmet
mesleğinden beklentileri alanın özelliklerine göre faklılaşmış ancak özde, sosyal hizmet
mesleğinin insana ve insan ihtiyaçlarına yaklaşımı hep aynı olmuştur. Sosyal hizmetin
alanlarda uygulanmasının başından beri çalışmalarını yoğunlaştırdığı, etkilediği ve etkilendiği
alanlardan bir tanesi ruh sağlığı alanı olmuştur. Konuyla ilgili uzmanlar bu etkilenmenin
sosyal hizmet mesleğinin kimliğine etki ettiğini de belirtmektedirler.

Bu etkileniş tarihsel olarak bakıldığında çok rastlantısal da değildir. Ruh sağlığı alanında, ruh
hastalarına kötü muamelenin terk edildiği yıllar ile toplumlarda sosyal refah, sosyal adalet ve
insan hakları savunularının çıkış yıllarının birbirine çok eş zamanlı olduğu görülmektedir.
Sosyal hizmetin meslekleşme sürecine girdiği 1800’lü yılların sonu ruh sağlığı alanında da
hümanist yaklaşımların ortaya çıktığı yeni tedavi modellerinin denendiği yıllar olarak
görülmektedir.

8.1. Sosyal Hizmet ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetin Ayırt Edici Özellikleri

Sosyal hizmet mesleği , bilimsel temellere dayalı “insanı ve çevresini” anlama ve çalıştığı,
birey, grup, topluluk ve toplumlara müdahalede aynı alanda çalışan benzer meslek ve
disiplinlere göre belirgin farklılıkları olan bir uygulama modeline sahiptir. Bu uygulama
modeli temelde, sosyal hizmetin çalıştığı alanlara göre bazı farklılar oluşturmakla birlikte
uygulamadaki hedef ve amaçları sosyal hizmetin temel özellikleri ile örtüşür.

Bu aktarım psikiyatrik sosyal hizmet içinde tümüyle geçerlidir. Sosyal hizmet mesleğinin bie
şemsiye olarak diğer mesleklere göre onun ayırt edici özellikleri psikiyatri alanında sosyal
hizmet mesleğinin de psikiyatri alanı da çalışan diğer mesleklere göre onun ayırt edici
özelliklerini ortaya koyar.

Bunlarla birlikte psikiyatri alanından kaynaklanan bazı mesleki müdahale odaklarındaki
yoğunluk ise, psikiyatrik sosyal hizmetin genel anlamdaki sosyal hizmetten ayıran temel
unsurları oluşturmaktadır. Aşağıda em sosyal hizmet mesleğinin hem de psikiyatrik sosyal
hizmet mesleğinin diğer disiplin ve mesleklere göre farklılaşan kendine özgü temel
özelliklerden bazılarının özet içerikleri bulunmaktadır.

8.1.1. Tarihsel perspektif açısından
-

Günümüzde sosyal hizmet, sosyal hizmetler ya da sosyal refah hizmetleri terimleri
bazen eş, bazen farklı anlamlarda kullanılmaktadır. Bu ifadelerin hemen hiç bir ülkede
açık, standart bir biçimde tanımlanmadığı Birleşmiş Milletler raporlarında da
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belirtilmektedir. Sosyal hizmet veya sosyal hizmetler dendiğinde genellikle sosyal
yönden yardım etme, herhangi bir kişinin bir başkasının iyiliği için yaptığı her türlü
katkı anlaşılmaktadır ”
-

Bir disiplin ve bir meslek olarak sosyal hizmeti genel hatları ile ortaya koymak başlı
başına birkaç ciltlik bir çalışmayı gerektirmektedir. Burada, bu çalışmanın amaçları
doğrultusun da sosyal hizmetin meslekleşme süreci, hedefleri, amaçları ve işlevleri,
mesleğin kendine özgü özellikleri, temel öğeleri ile mesleki müdahale ve sosyal
hizmet uygulamasının üzerinde durulacaktır.

-

“ Sosyal Hizmetin Kavram ve Metodları ” (ConceptsandMethods of SocıalWork, 1965
) adlı kitabın yazarı Walter A. Frıedlander’ın da belirtiği gibi sosyal hizmetin
meslekleşme süreci yol kenarındaki yabani çiçeklerin açması gibi birden bire ve kendi
kendine olmuş bir şey değildir. Yaşamın var olduğu andan itibaren birey, grup ve
toplumlardan bazıları yaşama ve yaşamın olanaklarını kullanmada daha şanslı iken
geri kalan bir kısmı ise kendinden, çevreden ya da içinde bulunduğu zaman ve
koşullardan ötürü bu şansa sahip olamamışlardır.

-

Tarihin çoğu dönemlerinde görülen bir başka tablo ise şanslı olan birey, grup, toplum
ya da bunların oluşturduğu örgütlerin, farklı amaç ve farklı çıkış noktaları ile
işlevselliğini yerine getiremeyen ve çevresiyle etkileşimi konusunda ciddi sıkıntılar
yaşayan birey, grup ve toplumlara yardım etmeleridir. En yalın şekliyle özetlenmeye
çalışılan bu olgu, sosyal hizmet mesleğinin yada bir başka ifade ile sosyal hizmetin
meslekleşme sürecinin önemli bir çıkış noktasını oluşturmuştur.

-

Sosyal hizmet mesleği, sosyal refah kurumunun işlevsellik kazanmasının bir gereği
olarak ortaya çıkmakla birlikte, genelde sosyal refah sistemi içinde sorumlu çeşitli
meslek ve disiplinlerin ihtisas alanları dışında kalan faaliyetlerin yerine getirilmesi
için duyulan ihtiyacın bir sonucu olarak yorumlanmaktadır. Meslekleşmenin tarihsel
süreci içinde sosyal refah hizmetleri ile sanayileşmenin ilişkisi çok sık kurulmuştur.
Bu ilişki içinde, 1800’lerin başında varlığından pek de bahsedilmeyen sosyal hizmet
mesleği; sanayileşme ve onun doğurguları ile sıkı bir neden sonuç ilişkisi içindedir.

-

“Sanayileşme sonrası yeni toplum düzeninde kente göçenlerin uyumları,
kalabalıklaşma, konut açığı, imar sorunu, işsizlik, fiziksel ve ruhsal hastalıklar,
yetişkin ve çocuk suçluluğunda artış, aile çözülmeleri gibi sorunlar sanayi ve kent
yaşamının karakteristiği olmuştur. Böylece değişen sosyal düzende belli başlı
sorunların bir kısmı ile yeni karşılaşılmış bir kısmı ise eski sorunlar olup biçim ve
yoğunluk kazanmıştır. İşsizlik, yaşlılık kırdan kente göç, boş zamanların
değerlendirilmesi sıkıntısı sanayileşme ile birlikte sorun olarak adlandırılan grupta yer
almaktadır. Eski sorunlara gelince; aile çözülmeleri, suçluluk, akıl hastalığı
yoksulluk, sak-atlık ve hastalıklar bu grup içinde yer almaktadır. Bu sorun grupları
sorun olma özelliklerini çoğalarak sürdürürken nitelik olarak da kendi içlerinden yeni
sorunların çıkmasına neden olmuşlardır” .
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-

Değişmeyle ve gelişmeyle ilgili bu sorunların yanı sıra çağın bir başka özelliği
ihtisaslaşmaya yöneliş olmuştur.

-

Sosyal hizmetin bir meslek olarak sosyal refah sistemi içinde yer alması, zaman
açısından sosyal refah kurumunun gelişmesinden daha sonra gerçekleşmiştir. Belki de
böyle bir mesleğe ihtiyaç duyulması, refah sistemi içinde yer alan hizmetlerin belli bir
gelişme aşamasında mekanik düzenlemelerden çok insancıl değerlerin giderek önem
kazanması, hizmetlerin amacına ulaşabilmesi için bir takım bilgi, beceri ve
davranışların gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Sosyal hizmet mesleği, bu sistem içinde,
sorumlu çeşitli meslek ve disiplinlerin ihtisas alanları dışında kalan faaliyetlerin yerine
getirilmesi için duyulan ihtiyacın bir sonucu olarak yorumlanmaktadır.
8.1.2. Sosyal Hizmetin amaç ve hedefleri açısından

-

Tüm mesleklerin ve uzantıları olan uygulamaların ön koşulu olarak ihtisaslaşma ve
bilimsel gelişmesi gösterilmektedir. Sosyal hizmet için de bu böyle kabul
edilmektedir. İşlevsellik alanı sosyal gelişme ve değişme ile birlikte içinde
bulundukları koşullar nedeniyle sosyal ve psikolojik çeşitli sıkıntı ve gereksinim
içinde olan yada olması ihtimali gözüken birey, aile, grup ve topluma bu
konumlarından uzaklaşacak mesleki yardımı; araştıran, planlayan, olası çözüm
yollarını belirleyen ve bu sorunlardan kurtulmalarına ilişkin mesleki teknik ve
yöntemleri uygulayan sosyal hizmet, aynı sistemlere müdahale eden diğer mesleki ve
bilimsel uygulamalardan farklı olmasıyla özel bir ihtisas alanını oluşturmaktadır.

-

Buraya kadar aktarılan meslekleşme perspektifi içinde sosyal hizmetin hedefleri; kişi,
grup ve toplumların toplumsal, psikolojik ve fiziksel yönlerde mümkün olan en
yüksek refah seviyesine erişebilmeleri için yardım yollarını aramak olarak
belirlenmektedir. Bu hedefe varabilmek için sosyal hizmetin uyguladığı metotlar, tıp,
hukuk, din, hemşirelik, öğretmenlik gibi diğer mesleklerin metotlarından ayrılır.
Çünkü sosyal hizmet; birey, aile, sosyal grup ve toplumun hayatını etkileyen sosyal,
ekonomik ve psikolojik unsurların hepsini birden dikkate alarak çalışır. Diğer hizmet
kollarına mensup olanlar da hizmet ettikleri bireylerin refahını yükseltme ve
inançlarına saygı gösterme gereğini kabul ettikleri halde, çalışmalarını kişi
ihtiyaçlarının belirli bir kısmında yoğunlaştırmışlardır.

-

Sosyal hizmet kişisel, biyolojik ve psikolojik unsurlarla insanların içinde yaşadıkları
çevrenin sosyo-ekonomik kuvvetleri arasında dinamik ilişkileri dikkate alarak
uygulamalarını gerçekleştirir. Teşhiste ve sosyal adaptasyon güçlüklerine çözüm yolu
bulmak için yaptığı planlarda sosyal hizmet uzmanı birlikte çalıştığı insanların
hayatındaki hiç bir unsuru veya içinde bulunduğu toplumda mevcut hiç bir sosyal
koşulu ihmal edemez. Bunlarla birlikte sosyal hizmetin hedefi sadece birey, aile , grup
ve toplumların sosyal ilişkilerinde onlara yardımcı olmak değil aynı zamanda sağlık,
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ekonomi yönünden standartları yükselterek daha iyi sosyal refaha ulaşmaları için plan,
politikalar hazırlanması hedefi de vardır.
8.1.3. Sosyal Hizmetin İşlevi açısından
-

William Schwartz her mesleğin toplumsal sistem içinde özel bir işlevi olduğunu ve
mesleklere kendisinin sorumlu tutulduğu bazı görevler verildiğini belirterek sosyal
hizmet mesleğinin görevini; karmaşık ve değişmekte olan bir toplumda, bireyin
topluma ait ve üretken bir unsur olarak katılım isteği ile toplumun kendi üyelerinin
refah seviyelerini yükseltme yeteneğinde tıkanıklıkların kesim noktası olduğunu
işaret etmektedir. Sosyal hizmetin müdahalesi bu tıkanıklıklara, bireyin sağlık,
gelişme ve toplumla bütünleşme hızına ve toplumun çeşitli unsurlarını verimli ve
dinamik bir bütünde toplanması için harcadığı örgütlenmiş çabalara yöneliktir

-

Sosyal
hizmetin mesleki uygulamasında hedef ve amaçlarını kapsayan
genelleştirilmiş tek bir tanımı yoktur. Çeşitli otoritelerce yapılan tanımlar hemen
hemen aynı öğeleri içermekle beraber odaklarında bazı farklılaşmalara rastlamak
mümkündür. Öz olarak ifade edilmek istendiğinde, sosyal hizmetin mesleki
etkinliğinin odağı, bireyin toplumsal işlevselliği ve çevresi ile olan etkileşimi olduğu
belirtilmektedir.

-

Bu açıdan bakıldığında sosyal hizmet mesleği; bireyin karar verme özgürlüğünü kendi
yararına kullanması açısından bilinçlenmesinde, yaşadığı çevrenin değişen sosyoekonomik koşullarına ve normatif sistemine uyum sağlayarak toplumda verimli bir
unsur olması yönünden gerekli olan değişmenin yaratılmasında müdahale edebilecek
bilgi, yöntem ve becerilere sahip ve hatta bu tür bir müdahaleye yetkisi olan bir
meslektir (Kut 1988).

-

Birey, grup, toplum sistemlerine müdahale etmek amacında olan tüm meslekler insana
bir bütün olarak yaklaşımı savunmaktadırlar. İnsanın bir bütün olarak görülmesi
kavramı, insanın sosyal ve psikolojik yönleri ile ilgilenen meslekler arasında karşılıklı
ilişkiyi göstermektedir. Birey ve çevresini; iki ayrı unsur olarak görmektense bir
sistem içinde birbirleriyle etkileşim içinde bir bütün olarak görmek konuya
yaklaşımda daha olumlu sonuçlar verecektir. Böyle bir ele alış sosyal hizmetin asıl
ağırlık noktasının sosyal etkileşim olduğunu belirginleştirir. Bireyin çeşitli rollerinin
yerine getirilmesinde yer alan sosyal ilişkilerinin çeşitleri, yönleri, kalitesi ve
sonuçları, sosyal hizmetin mesleki ilgisi olmaktadır.

-

Bireyin sosyal işlevselliğini artırmak için tarihi yönden iki ayrı yaklaşım, sosyal
hizmet girişimlerinin ana temeli olmuştur. Bu yaklaşımlardan bir tanesi “birey
üzerinde”, diğeri ise “sosyal koşullar” üzerine ağırlık vermiştir. Sosyal çevre üzerine
ağırlık veren reform yaklaşımı, bireylerin uygun yaşam koşullarına sahip oldukları
taktirde işlevselliklerinin otomatik olarak gelişeceği varsayımına dayanmaktadır. Bu
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varsayım zaman zaman doğrulanmasına rağmen genelde hatalı bulunmuştur. Nitekim
o dönemlerde egemen olan ruh sağlığı akımı, sosyal koşullar kadar ruhsal durumların
da sosyal işlevselliği etkilediğini ortaya çıkarmıştır.
-

Sosyal hizmetin sonraki gelişmeleri, reform yaklaşımından vazgeçme ve sosyal
koşulları kısmen dışarıda bırakarak ruhsal durumlara gösterilen ilginin ortaya çıkması
ile karakterize edilmiştir. Bilinçli yada bilinçsiz olarak sosyal hizmet uzmanı,
psikiyatristi mesleki bir model olarak kabul etmiştir. Yirminci yüzyıldaki politik ve
sosyal ortam ve bireyin kendi kaderi için sorumlu olduğu Amerikan görüşüne çok
fazla değer verme eğilimi, sadece reformcu yaklaşımın cazibesini yok etmekle
kalmamış, aynı zamanda, sosyal hizmet tarafından ruh sağlığı görüşlerinin çabuk
kabulü ve benimsenmesi için uygun bir ortam da sağlamıştır. Sosyal hizmet daha
sonra kişisel vaka çalışmalarından yararlanarak teşhis ve tedavi becerilerini
geliştirmiş, fakat iki yaklaşımı bütünleştirmeyi başaramamıştır. Bu başarısızlık,
mesleğin toplumsal sorunlarla ilişkisini sınırlamıştır. Ancak giderek sosyal bilimlerin
gelişmesi ve sosyal hizmetin toplumdaki rolünün devamlı olarak yeniden
değerlendirilmesi, sosyal hizmeti sınırlı görmeyen yeni bir “sosyal” ilgiyi ortaya
çıkarmıştır (Kut, 1988).
8.1.4. Sosyal Hizmet Yaklaşımı açısından

-

Sosyal hizmet, insanın sosyal ve psikojik yönü ile uğraşan doktor, psikiyatrist,
psikolog vb. diğer meslekler gibi , birey, grup yada toplumların yaşam amaçları ve
işlevselliklerinin tehlikede olduğu, tehlike ihtimalinin olduğu yada bu sıkıntılarıyla baş
edebilecek gelişmeye ihtiyacı olduğunda onlarla ilgilenir. Hizmetin etkinliğinin kriteri
bireyin nasıl bir insan olması gerektiği hususu değil, bu ilişkileri zorunlu hale getiren
değerler ve sorumluluklarla ilgilidir. Bu nedenle sosyal hizmet mesleği genellikle,
insanlar için problem yaratan, insanın işlevselliğini aksatan, yaşamının
zenginleşmesini engelleyen çevresel faktörlerle ilgilenir. Örneğin, sıklıkla sağlık,
eğitim, din, ekonomi, politika gibi geniş kapsamlı sorunlarla ilişki kurar ve bu
sorunların çözümüne yönelir.

-

Skidmore ve Thackeray, (aktaran: Kut 1988)
üzerinde durmuşlardır. Buna Göre ;

mesleğin kendine özgü özellikleri

- Sosyal hizmetin odağı insan, çevre, davranış faktörlerini içine alan bireyin
bütünlüğüdür.
- Davranışın biçimlenmesi ve etkilenmesinde ailenin önemi büyüktür. Sosyal hizmet
mesleği aile etkileşiminin temel prensiplerini anlamaya çalışır, aile ile vak’a olarak
çalışır ve aileye birinci derecede önem verir.
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- Bireylerin problemleri çözümlemek için toplum kaynaklarının çok iyi
uygulanmasına önem verilir.

bilinip

- Sosyal hizmetin eğitiminde ve uygulanmasında kalifiye sosyal hizmet uzmanları
yeni başlayanlara mesleki bilgi ve yeteneklerini, gelişmelerini gerçekleştirmek
amacıyla supervızyon verirler.
- Sosyal hizmetin sınıf içi ve pratik çalışmanın ele ele yürüdüğü,
eğitimi vardır.

kendine özgü bir

- İlişki sosyal hizmet sürecinin anahtarıdır. Uzman, müracaatçıyı problemiyle yüz
yüze getirerek sorununu çözmesine yardım eder. Bunu duygusal destekleyici bir ilişki
içinde, bilgisini müracaatçı ile paylaşarak, müracaatçıya anlayış göstererek ve
müracaatçıyı olduğu gibi kabul ederek gerçekleştirir.
- Sosyal hizmetin psikiyatrik kavram oryantasyonu vardır ve insanı anlamaya çok
önem verir.
- Sosyal hizmette “ sosyal “ kavramı, sosyal entegrasyon ve bunun sonucu olan
sosyal işlevsellik ve davranış bozukluğuna ağırlık verir. Sosyoloji ve sosyal psikoloji
ile grup dinamiğinin önemli ilkeleri sosyal hizmetin dokusu içine yerleştirilmiştir. Bu
ilkeler müracaatçıları anlamak ve çatışmalarına çözüm getirmek amacıyla kullanılır.
- Sosyal hizmet, sosyal problem ve insan davranışlarının büyük ölçüde sosyal
kurumlarla ilgili olduğunu kabul eder. Bu sorunları ve davranışları anlayabilmek için
sosyal kurumları anlamak gerekir.
-

Sosyal hizmet uzmanları çoğunlukla hizmet kurumlarında görevlendirilmiştir.

- Sosyal hizmetin temel amacı, bireyin ya da toplumun kendi kendine yardım
etmesini sağlamaktır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının şikayetlerini dinleyip ona
“ sosyal -psikolojık ” bir hap vermez. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçısının kendini
diğer bireylerle olan ilişkilerini anlamasına ve sorununu çözümlemek için kendi
toplumun kaynaklarından yararlanmasına çalışır.

- Sosyal hizmet arzu edilen değişikliklerin gerçekleşebilmesi için bireyin ve
toplumun güçleri üzerinde durur ve bu güçleri sorunun çözümünde kullanır.
- Sosyal hizmet uzmanları özellikle hizmet ve faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak
amacıyla ekip yaklaşımının gelişmesinde ve kullanılmasında etkilidir.
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Sosyal hizmetin bu ayırt edici özellikleri, sosyal hizmet mesleğinin sahip olduğu nitelik ve
içeriği daha açık ve seçik olarak kavrayabilmede yardımcı olmaktadır. Böylece sosyal
hizmetin işlev ve etkinliğinde daha sağlıklı bir biçimde belirlenmesi olanaklı hale
gelmektedir.

8.2. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Mesleki Müdahale

Müdahale; süregelen bir soruna etkide bulunarak, ona yeni bir yön vermek ve düzeltmek için
amaçlı, bilinçli, mesleki bir harekete geçiştir.

Müdahale bir damgalama değil, sorunu çözme, ihtiyaca cevap verme olanağı sağlama olarak
tanımlanabilmektedir (Koşar 1992). Mesleki müdahale ise; bir mesleğin yetki alanına giren
sorunların mesleki ahlak ilkeleri doğrultusunda bilimsel kuram, mesleki bilgi ve beceri
aracılığıyla çözümlenmesidir. Mesleğin amacı, fonksiyonları, ahlaki değerleri ve yöntemleri,
müdahale odağının belirleyicileridir. Birey - çevre etkileşimi temelinde bireyin sosyal
işlevselliği ve çevresiyle olan etkileşimini olumsuz olarak etkileyen sorunları çözümlemeyi ya
da bunları olumlu olarak etkileyebilecek kaynakların verimliliğini artırmayı amaç edinen
sosyal hizmet mesleğinin odağı tüm ilişkileriyle insandır. Müdahale odağı ise insanın
işlevselliğidir.

Sosyal hizmet mesleğinin en sıkıntılı olduğu konulardan bir tanesi yaptığı müdahalenin diğer
insanlar hatta bazen kendi uygulayıcıları arasında bile meslek elemanı olmayan kişilerin
yaptığı yardımdan ayırt edilememesidir. Mesleki statülerini geliştirmek isteyen sosyal hizmet
uzmanlarının en çok rahatsız eden, sosyal hizmeti, hemşire, uğraş tedavicisi ve gönüllülerle
özdeşleştirmekten kaynaklanan yanlış anlaşılmalar olmuştur.

Sosyal hizmet mesleğinin yöntemlerini belirlenmesi, hem kendi uygulamalarının ihtiyaç
duydukları bilgiye yönelmelerinde hem de mesleğin gelişim sırasında etkin olan bilimsel
yaklaşımlar vasıtasıyla olmuştur.

Bu yüzyılın başında sosyal hizmet mesleğinin meslekleşmede çok yeni olduğu dönemlerde
psikiyatrinin belirgin bir biçimde güçlenmesi, sosyal hizmet uzmanının bilgi ve beceri
açısından psikiyatrinin çok önemli bir kaynak olduğuna inanmasına neden olmuştur. Bu
görüş, gönüllü kuruluşların vaka çalışmalarına verdikleri ağırlıkla birleşince sosyal hizmetle
psikiyatri arasında özellikle Freud’un psikoanalitik yaklaşımı ile kurulan sıkı bağ sonucunda
bir müdahale yöntemi olarak kişisel çalışma baskın bir biçimde sosyal hizmet mesleğinin
uygulanmasında bir yöntem olarak çıkmıştır. Bu yaklaşım zaman içinde “bireyle çalışma”
yada “mikro sosyal hizmet müdahalesi “ olarak biçimlenirken” aslında “vaka yönetimi”
müdahale biçimi de bu yöntemden farklı bir anlam ve içerik taşımamakta, belki danışan ve
hedef sistemde müdahale odaklarında yoğunluk açısından ve savunuculuğa verdiği anlam
açısından diğerlerinde daha fazla sorumluluk üstlenmiştir. Sosyal hizmet mesleğin diğer
müdahale modeli olarak problemleri sebep-sonuç ilişkisi içinde daha geniş açıdan görme
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ihtiyacı sosyal grup çalışmasının bir müdahale yöntemi olarak kullanmayı gerektirmiştir.
Endüstri devriminin kentleşme, çekirdek aileye dönüş, hastalıklar, yoksulluk ve sosyal
yalnızlık gibi sorunların çığ gibi büyümesi nedeni ile sadece bireylere yönelmektense
sorunları yaratan süreçlere müdahaleyi savunan toplum çalışması bir sosyal hizmet yöntemi
olarak belirginleşmiştir. Sosyal hizmette meslekleşme geliştikçe yönetim becerilerine ve
araştırma bulgularına ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır ve böylece sosyal hizmet idaresi ve
araştırma, diğer yöntemlerin yanında müdahale yöntemleri olarak yerlerini almışlardır.

Psikiyatrik Sosyal Hizmette bireyle çalışma müdahale yaklaşımı (vaka Yönetimi)

Bireylerle sosyal hizmet müdahale modeli ya da uygulaması , sosyal hizmet literatüründe,
farklı isimlerde ifade edilmektedir. bu isimler,

-

Sosyal kişisel çalışma

-

Bireyle çalışma

-

Bireylerle çalışma

-

Vaka yönetimi

-

Mikro uygulama

Her bir isim hem tarihsel mesleki süreç hem de kapsam ve içerik olarak birbirinden küçük
farklılıklar taşısa da bu çalışmada da bireyle çalışma vaka çalışması olarak ele alınmaktadır.

Sosyal hizmette vaka yönetimi, sosyal hizmetin mesklekleşme sürecinde ilk oluşan müdehale
yaklaşımıdır demek çok da yanlış olmaz. Bilimsel olarak ilk olarak 1917 yılında Mary
Richmond tarafından yayınlanan “sosyal teşhis” kitabında “ bireylere yardım etme yöntemi”
olarak ifade edilmiştir.

8.3. Vaka Yönetimi Yönteminin, Kapsam ve İçeriği;
-

Bireylerle çalışma ya da vaka yönetiminin odağı; fiziksel, ruhsal olarak gereksinimi
olan ya da toplumsal açıdan engeli bulunan kişilerdir.

-

Bireyle sosyal hizmet uygulaması , iki kişi arasında gerçekleşen ilişki ve etkileşimin
bir ürünü olarak ortaya çıkar

-

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıları ve
onların sorunlarına yönelik ilgili ve bilgililerdir
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-

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında, sosyal hizmet uzmanları, bütüncül bakış
açısını benimserler

-

Bireyle çalışan sosyal hizmet uzmanları, sorunları ve konuları ele alırken sadece
bireyleri değil, aynı zamanda grupları, örgütleri ve temel sosyal politikaları da göz
önünde bulundururlar.

-

Bireylerle çalışan sosyal hizmet uzmanları, bireyi bir sistem olarak görür ve algılarlar
ve bu algılayış onların sorun ve konuya bakışlarını oluşturur

-

Bireylerle sosyal hizmet müdahale yaklaşımı en temelde bir sorun çözme sürecine
odaklanır

-

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında ilk görüşme yardım ilişkisinin oturtulmasında
ayrıca önem verilen bir süreci oluşturur.

-

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasının başarılı olabilmesi için müracaatçının “kendi
kendine yardım ve işbirliği prensibine” inanç geliştirmesi çok önemlidir.

-

Bireylerle sosyal hizmet uygulamasında, sosyal hizmet uzmanı, görüşmenin
Gerçekleşeceği ortamı düzenlemesi, görüşmenin içeriğini planlaması ve kendini
görüşmeye hazırlaması çok önemlidir

-

8.4. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Vaka Yönetiminde Planlı Müdahale Süreci;
Bilimsel temelli bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmet mesleği, mesleki müdahale
odağını birey ve sorunu üzerinde odaklarken, “çevresi içinde birey “ yaklaşımından da
kopmaz. Bu süreç içinde meslek elemanları müracaatçıları ile çalışırken yedi süreçli, planlı
müdahale stratejini dikkatlice kullanma sorumluluğu taşır.

Sosyal hizmet mesleğinde, planlı müdahale stratejisinin aşamaları aşağıda sıralanmıştır.
Bunlar

-

Tanışma bağlantı kurma

-

Ön değerlendirme

-

Planlama
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-

Uygulama

-

değerlendirme

-

sonlandırma

-

izleme
8.4.1. Tanışma / bağlantı kurma

Tanışma ve bağlantı kurma, Sosyal hizmet uzmanlarının, kendilerini soruna yönlendirdiği ve
sorunla ilgili kişilerle iletişim ve ilişki kurduğu bir zaman dilimidir.
Kuskusuz sosyal hizmet uzmanaları müracaatçılarla etkili bir ilişki kurmanın önündeki
engelleri bu ilk aşamada sürekli akıllarında tutmada çok yarar vardır.

8.4.2. Ön değerlendirme
Planlı mesleki müdahale stratejisinde ikinci aşama “ön değerlendirme” olarak ifade
edilmektedir.ön değerlendirme, bir kişinin veya durumun anlaşılması ya da bir sorunun
çözülmesi ya da en aza indirilmesi için içeriğinin nedenleriyle birlikte belirleme sürecidir.

Ön değerlendirme sürecinin gerçekleşmesi için müracaatçı sisteminin açık-seçik tanımlanması
gerekir. Kuşkusuz ön değerlendirme sosyal hizmet uzmanının bilgi ve deneyimiinin karar,
değerlendirmeye katılma sürecidir.

8.4.3. Planlama
Planlı mesleki müdahale stratejisinde üçüncü aşaması “planlama” olarak ifade edilmektedir.

Planlama, müracaatçıyla çalışma, sorunları önceliklerine göre sıralama, müdehale düzeylerini
değerlendirme, temel amaç ve hedefleri belirleme ve sözleşme yapma gibi çalışmanın ön
görüleri oluşturmayı kapsamaktadır.

8.4.4. Uygulama
Kuşkusuz bireylerle sosyal hizmet uygulamaları, karşılaşılan sorunların çözümü için yapılan
girişimleri ifade eder. Özellikle sosyal hizmet müdahale modellerinde müracaatçının sosyal
çevresinin geliştirilmesi çok önemli görülmektedir.
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Psikiyatrik sosyal hizmette bireyle çalışma müdahalesi içinde sosyal hizmet uzmanı, birey ve
ailesinin ilişkisinin düzeltilmesi, duygusal destek, güçlendirme, yaşadığı çevrenin
geliştirilmesi, değiştirilmesi, kurumlarla ilişkilerin geliştirilmesi, yeni toplumsal kaynaklar
oluşturulması gibi ve müracaatçı ve ailesinin gerekli koşullarla savunulması açısından
çalışmalarda bulanmaktadır.

8.4.5. Değerlendirme
Sosyal hizmet planlı müdahale stratejisinin bir beşinci aşaması olarak değerlendirme,
gerçekleştirilen müdahalenin amaca ulaşıp, ulaşmadığını ortaya çıkarmanın bir aracıdır.

8.4.6. Sonlandırma
Müracaatçı ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişki bir profesyonel ilişkidir. Ve planlı
müdehale staratejisinde önceden de tahmin edilen süreç içinde sonlanacaktır. Sonlandırma,
sosyal hizmet uzmanının eleştirel düşünme becerileri ile müracaatçının geldiği nokta ve
çalışmada varılan nokta arasındaki analizi doğrultusunda verdiği kararın uygulamaya
aktarılmas sürecidir.

8.4.7. izleme
Sosyal hizmet planlı müdahale stratejisinin son aşaması olan “izleme”, müdehalenin
tamamlanmasından sonra müracaatçının içinde bulunduğu durumu incelemesidir.

İzlemenin temel amacı, müracaatçıların, müdahale sürecindeki kazanımlarını koruyup
koruyamadıklarını değerlendirmektir ayrıca müdahale sürecinin pekiştirilmesi de ikinci bir
amaç olarak ifade edilebilir.

Yukarıda belirtilen mesleki müdahale stratejisinin basamaklarını konuyla ilgili kitaplardan
detaylı olarak incelemek çok önemli yarar sağlayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde önce psikiyatri alanının diğer sosyal hizmet alanlarından farklılıkları ve ayrı
yanları üzerinde bilgi verilmiştir. Daha sonra psikiyatri alanında mesleki müdehale yöntemleri
üzerinde durulmuştur. Bölümün ikinci kısmından itibaren soysal hizmet mesleğinin önemli
mesleki yöntemlerinden biri olan vaka yönetiminin ne liği ve içeriği konusunda bilgi verilmiş,
son olarak da mesleki süreç açısından planlı değişim içindeki aşamalar aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları

1.Sosyal hizmetin meslekleşme süreci hangi yıllarda başlamıştır ?
a)1600
b)1700
c)1800
d)1900
e) 2000
2.Sosyal hizmetin mesleki tarihsel sürecini anlatırken “ Sosyal Hizmet yol kenarındaki yabani
çiçekler gibi birden bire ve kendi kendine açmamıştır”. Sözünü söyleyen yazar
aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Walter A.
b) Sullivan W.
c) Zastrow F.
d) Freud S.
E) Ericson E.

3.Her mesleğin toplumsal sistemde özel bir işlevi olduğunu ve mesleklere kendisinin sorumlu
tutulduğu bazı görevler verildiğini belirten yazar aşağıdakilerden hangisidir ?

a) Walter A.
b) Sullivan W.
c) Zastrow F.
d) Schwartz W
e) Ericson E:

4.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal hizmet ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetin ayırt edici temel
özellik gruplarından biri değildir ?

a) Tarihsel perspektif
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b) Sosyal hizmetin Amaç ve Hedefleri
c) yöntem ölçütleri
d) Sosyal hizmetin işlevi
e) odağı

5.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal hizmet ve Psikiyatrik Sosyal Hizmetin ayırt edici temel
özellik gruplarından biridir ?
a)Sosyal Hizmet yaklaşımları
b)Sosyal Hizmet Varsayımları
c)Sosyal Hizmet Denenceleri
d)Sosyal Hizmet kuramları
e) Sosyal hizmet araştırmaları

6.Sosyal Hizmette “vaka Yönetimi” aşağıda sıralanan isimlerden hangisi ile aynı anlamda
kullanılmaz ?
a) Sosyal Kişisel çalışma
b) bireylerle sosyal hizmet
c) bireyle çalışma
d) Sosyal grup çalışması
e) micro çalışma

7. Sosyal Hizmette “vaka Yönetimi” aşağıda sıralanan isimlerden hangisi ile aynı anlamda
kullanılır ?
a) Makro çalışma
b) Mezo çalışma
c) Mikro Çalışma
d) Global Çalışma
e) Meta çalışma
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8. Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Hizmetin Planlı müdehale stratejilerinden biridir ?
a) tanışma ve bağlantı kurma
b)karşılaşma
c)görüşme
d)düşünme
e) hayal etme

9.

Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Hizmetin Planlı müdehale stratejilerinden biridir ?

a) randevu alma
b)planlama
c)programlama
d)kayıt altına alma
e) ikna etme

10.

Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Hizmetin Planlı müdehale stratejilerinden biridir ?

a)tamamlama
b)sonlandırma
c)bırakma
d)bekletme
e) umutverme

1-c 2-a 3-d 4-c 5-a 6-d 7-c 8-a 9-c
10-b
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9. PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETTE GRUP ÇALIŞMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde psikiyatrik sosyal hizmet alanında , sosyal hizmet mesleğinin yöntemlerinden
biri olan grup çalışmasının kullanımı üzerinde durulacaktır. Bölümün ilk başında grup
çalışması kavramı üzerinde odaklanılacak daha sonra ise psikiyatri alanında grup çalışmaları
ve psikiyatrik sosyal hizmette mesleki planlı değişim sürecinin aşamaları üzerinden bilgiler
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

ilkokul yıllarında arkadaşlarınızla birlikte kurduğunuz grup çalışmalarını
nasıl hatırlarsınız ?

2.

ailenizle, arkadaşlarınızla, yada okul takımında diğer arkadaşlarınızla yan
yana geldiğinizde kendinizi nasıl hissedersiniz ?

3.

Sosyal Hizmette grup çalışması ne olabilir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Psikiyatrik Sosyal Hizmette
Grup Çalışması

Kazanım

Grup çalışmasının
tanımlanması, psikiyatri
alanında kurulan gruplar ve
psikiyatrik sosyal hizmette
planlı değişim sürecinde
grup çalışması aşamaları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Grup

•

Grup çalışması

•

Sosyal grup çalışması
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GİRİŞ
Kuşkusuz , Psikiyatride sosyal hizmetin ilgi odağı ruhsal hastalıkların toplumsal bağlamı ve
toplumsal sonuçları ile üzerinedir. Sosyal hizmet uygulamasının amacı bireyin, ailenin ve
toplumun iyilik durumunun onarılması, her bir bireyin güçlü yönlerinin desteklenmesi ve
yaşamları üzerinde kontrol sağlamasına yardımcı olunması ve sosyal adalet ilkesinin
geliştirilmesidir. Sosyal hizmet uygulaması birey ve çevresi arasındaki ilişkiler üzerinde
odaklaşır; bireyle başlar ve ailesi, sosyal ilişkileri, içinde bulunduğu topluma doğru genişler.
Bu bölümde psikiyatrik sosyal hizmette gruplarla sosyal hizmet müdahalesine yer
verilecektir.
Bundan önceki bölümlerde sosyal hizmet mesleğinin, mesleki müdahale yaklaşımı konusunda
bilgi verilmiş, ilk mesleki müdahale yöntemi olarak da vaha yönetimi üzerinde çalışılmıştı.
Bu bölümde sosyal hizmet mesleğinin çok özel bir başka müdahale yöntemi olan grup
çalışması yönteminden bahsedilecektir.
İnsan gelişimi incelendiğinde, çoğu zaman bir grup içinde varlığını ortaya koyduğu ya da var
olmaya çalışıldığı görülecektir. Bu yönüyle insan, gelişimi ve değişimi içinde yaşadığı gruba
bağlıdır demek çok yanlı ve yanlış bir cümle olmaz.
Grup çalışmasının sosyal hizmet mesleğinin temel unsurlarından biri olması yeni değildir.
Sosyal hizmet uygulamasında grup çalışmasının uygulanmasına 1900 lü yılların başlarında
itibaren var olduğu görülmektedir. Bu süre içinde pek çok sosyal hizmet uzmanı gruplarla
çalışmanın etkili bir yöntem olduğunu bildirmiştir.
Tek bir tanımı yapmak zor olmakla birlikte grup çalışması ; fizyolojik, psikolojik ve sosyal
denge düzeyini bozan, kişisel bütünlüğü tehdit eden, hastaları ve ailelerini korkutan ve
çalışanlar baskı altına alan zorlukların aşılmasında bir araç olarak görülmüştür (Duyan 1997).
bir başka tanımda ise grup çalışması küçük insan grupları yoluyla bireyde ve çevrede
arzulanan değişmeleri yaparak, sorunların çözümüne yardım etme süreci olarak
tanımlanmıştır
Grup çalışmasında grup üyeleri, grup sürecinde; umut aşılama, evrensellik, bilgi sağlama,
özverili olma, birincil aile özelliklerinin grupta yinelenmesi ve bunun onarıcı etkisi, model
alma, karşılıklı öğrenme gibi konularda gelişirler. Bu gelişim onlarda sorunları çözmek kadar
önleyici sosyal hizmet müdahalesi olarak da görülebilir. Grup çalışması bilgi aktarmada ve
destek sistemlerin oluşumunda etkili ve zaman açısından tasarruf sağlayıcı bir yöntemdir.
Gruplar aynı zamanda çok sayıdaki müracaatçıya aynı anda hizmet vermesi nedeniylede, daha
geniş insan grubuna ulaşmanın da mümkün olduğu bir yöntemdir.
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9.1. Psikiyatri Alanında Grup Çalışmaları
Psikiyatri alanında grup mekanizması yoluyla karşılıklı destek ve karşılıklı uyaran sağlama
konusunda dikkate değer bir görüş birliği vardır.
Grup sürecinin bir çok hastanın yaşadığı duygusal stres, izolasyon, yalnızlık, suçluluk,
damgalanmışlık, depresyon, çaresizlik veya umutsuzluk duygularının iyileştirilmesinde büyük
yardımı vardır. Başarılı bir grupta bu duygular bir gruba ait olma duygusuyla atlatılır. Böyle
bir grupta kişi anlaşıldığını ve kabul edildiğini hisseder.
Genellikle bir grubun üyesi olan kişiler artık yalnız ve tek olmadıklarını algılarlar. Grubun
amacının bütünleşme ve iyileşme olması nedeniyle üyelerin fiziksel ve sosyal sağlığa
kavuşması yönünde bir değişmenin olması beklenebilir. Bu üyeler bazı problemlerle başarılı
bir şekilde başa çıkabilen diğer üyelerle kontak kurmaya başladıktan sonra, ilk zamanlarda
belirsizlik ve umutsuzluk duygularının yerini bir umut duygusu oluşturmaya başlar. Bir çok
hasta ve onların yakınları hastalığın ve sonuçlarının bileşimi olan acı bir deneyimi ve
duyguları uygun bir şekilde yaşamak ve aktarmak için gerekli olan destekten yoksundur.
Böyle önemli bir aşamada yeniden yapılanmaya grup güvenli ve destekleyici bir ortam sağlar.
Gerçek ve güvenilir bilgiler uygulayıcılar veya bilgili üyeler tarafından sağlanır, mitler ve
yanlış inançlar elemine edilir. Bozulmuş olan algılama veya etkili olmayan davranışlara karşı
karşılıklı etkileşim sürecinin yaşandığı grupta mücadeleye başlanır ve grup gerçeğin test
edildiği bir ortam haline gelir. Grup dışarıdaki ailesine karşı kendi düşüncelerini ve
hareketlerini yargılama ve ölçmek için bir referans verir. Grup bu sayede bozulmuş algılama
ve ilişkiler için düzeltici bir işlev görür. Tepkilerin ve görüşlerin çokluğu bir kişiye belirli bir
kişilerarası gereksinime veya yaşam sorunlarına ilişkin geri bildirim almasını sağlar.
Hastalar ve aileleri ile ilgili olarak çalışma amacıyla oluşturulan sosyal hizmet gruplarında
terapötik mekanizmalar işlev görür. Bu sayede terapötik düzeltici ilişkiler, karşılıklı destek,
kabul görme, evrenselleştirme, umudun aşılanması, başkalarını düşünme, bilgi ve beceriler
kazanma, katarsis, gerçeklik testi ve uygun beklentilerin elde edilmesi sonucu ortaya çıkar.
Grupların amaçları yapısı ve içeriğine bağlı olarak belirli güçler harekete geçer.

9.1.1. Psikiyatride kurulan grup çalışması türleri
Terapi, destek, eğitim, çoklu aile, kriz müdahalesi, toplumsallaştırma, uygulama, mediasyon
ve taburculuk planlaması gibi gruplar tıbbi bakım kurumlarında uygulana gelmektedir. Bu
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gruplarla birlikte hasta yakınları ve diğer bakım alanlara yönelik gruplar da işlevsel olarak pek
çok ülkede pek çok kurumda uygulama alanı bulduğu görülmektedir.
9.1.1.1.Tedavi Grupları
Psikiyatri alanında en sık kullanılan gruplar olarak ifade edilmektedir. Bu grupların temel
amacı: hastalar ve aile üyelerinin sağlıklı bir hale gelmesi için grup üyelerine yardım etmektir.
Tedavi için gereksinim hastalar, aileleri ve bunlara bağlı diğer yakınlarının normal olan
kişilerarası ilişkilerinin tıbbi koşullar veya hastalık veya sakatlık sonucunda bozulması ve
çözümlenmesi zor sorunlar yaratması nedeniyle ortaya çıkmaktadır.
Tedavinin amaçları; destek sağlama, anksiyetenin azaltılması, eğitim ve pratik kaynaklar
sağlama ile yan yana gitmektedir. Ayrıca, ilişkiler ve iletişimde meydana gelen problemleri
çözme, yüzleşme, anlama kapasitesini artırma ve hastalık ve onun kayıp ve ölüm tehditine
karşı ruhsal reaksiyon geliştirme becerisini kazandırma, üyelerine yeni rollerine uyum
sağlamalarında veya beklentilerinde değişiklikler yapmalarında yardımcı olma, gerçek
durumu anlamalarında ve yanlış algılamaları düzeltmelerinde yardımcı olma amaçları vardır.
Grup üyelerinin seçimi sıklıkla grup öncesi bir mülakatla yapılır. Burada olası grup üyelerinin
grup için uygunluğu ve gruba katılma arzusuna bakılır veya tedavi ekibi üyelerinden birisinin
havalesine bağlı olarak gruba alınır. Gruplar genellikle hastalık veya sakatlık türü, yaşam
süreci evresinde homojen ve diğer özellikler bakımından heterojen özellikler gösterir. Belirli
bir tıbbi koşulu paylaşma çok güçlü bir bağ oluşturur ve diğer alandaki farklılıklar daha az
önemli hale gelir.
9.1.1.2. Destek Grupları
Destek sağlama birçok grubun temel odağıdır ama bazı grupların temel amacı destek
sağlamaktır. Destek grubu aynı ilgiyi paylaşan insanların bir araya gelerek oluşturdukları bir
gruptur. Bu insanlar belirli bir stres ve zorlukla baş edebilmek için birbirine destek sağlamak
ve diğerine yardım edebilmek amacıyla bir araya gelirler. Destek grupları için profesyonel
liderliğin kullanımı yeni bir olgudur.
Tüm insanlar memnuniyet verici bir yaşam için destekleyici sosyal ilişkilere gereksinim
duyar. Bu durum özellikle tıbbi bir olay sonucunda ortaya çıkan stresle baş etme çabasında
olan hastalar için daha önemlidir. Ama sıklıkla destek sağlanamaz. Diğer insanlar hastanın
durumu nedeniyle kendini tehdit edilmiş ve rahatsız edilmiş hissedebilirler; hastalık yaşamı
tehdit eden bulaşıcı veya bir kişiyi damgalayıcı olursa bu durum daha da belirgindir. İnsanlar
daha rahatsız edici bir durum veya daha büyük bir stresle karşı karşıya gelirse daha çok tehdit
edilmiş, rahatsız edilmiş hisseder ve diğer insanları reddedici hale gelebilir. Desteğe ihtiyacı
olan bu kişiler formal bir desteği almak istemezler. Bu yüzden gruplar sosyal destek için
önemli bir yapı haline gelir.
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Destek gruplarının amaçları, stresi ve sosyal izolasyonu azaltma, teşhisle baş edebilme
kapasitesini arttırma, hastanede kalma ve tedavinin sıkı ve tek düzeliğine uyum, bir yere ait
olma duygusunu sağlama, duygularını ve ilgilerini evrenselleştirme ve aktarma için olanak
sağlama, aynı sorunu paylaşan diğer insanlarla bir arada olma sayesinde sosyalleşme
olanağını elde etme, benlik saygısı düzeyini arttırma, damgalanmış olma duygusunu azaltma,
tıbbi durumu hakkında bilgi edinme, hastanedeki ve toplumdaki uygun kaynakları öğrenme
bu amaçlar arasındadır.
Destek gruplarının önceden planlanmış bir odağı vardır. Tıbbi durum hakkında eğitim,
duyguların aktarımı, kaynakların kullanımı ve baş edebime yolları ile ilgilidir. Bir hemşirenin
yardımcı lider olarak katılımı yaygındır. Sosyal hizmet uzmanı genellikle sorunun veya
münazaranın tıbbi boyutlarından sorumlu olan yardımcı liderle birlikte toplantıları yürütür.
Grupların büyüklüğü değişkendir, açık uçludur ve üyeler istedikleri sıklıkta gelirler ve üyeler
çok sık değişir. Grup oturumlarının odağı tatmin olma, hoşnutluk duyma olabileceği gibi
bazen üyeler arasındaki ilişkiler ve etkileşimler olabilir.
9.1.1.3.Eğitim grupları
Eğitim grupları gruplar üyelerinin bilgilerini arttırmak, ilgi alanlarında yeterli düzeye
getirmek amacıyla organize edilirler. Psikiyatri alanında eğitimsel grupların amacı hastalara
veya hastaların aile üyelerine hastane, tıbbi personel, kaynaklar ve bir hastalık veya sakatlık onun etiyolojisi, seyri, kişisel ve sosyal yaşamdaki sonuçları- hakkında bilgi edinmelerine
yardımcı olmaktır. Hastalığa bağlı olarak bir başka amaç da hastanın bakımına uygun spesifik
beceriler öğrenmeye ilişkindir. Eğitim tıbbi tedaviyi destekler, stresi azaltır ve uzmanlar
tarafından gerekli bilgilerin verilmesi suretiyle belirsiz konular açığa kavuşur.
Ruhsal eğitim gruplarında didaktik sunumlar, tartışma ve içinde bulunulan durumla ilgili
olarak gösterilen reaksiyonları anlama ve bunları ifade edebilme becerisi grup sürecinde
gerçekleştirilmeye çalışılır. Bu gruplar 6-8 haftalık kısa bir sürede beceri ve bilgi kazanmayı
mümkün kılmak için yarı açık şekilde düzenlenmektedir. Gruplarda sosyal hizmet uzmanının
yanında bir hemşire veya doktor yardımcı lider olarak bulunur. Grupların çok büyük bir
bölümü hastalardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra aile üyeleri veya aile üyeleriyle birlikte
hastalar için organize edilen gruplar da düzenlenmektedir.
Eğitimsel gruplar üyelerin özel gereksinimlerini karşılamaya adapte edilebilirse çok önemli
işlev görebilir. Bilgi ve beceri kazanma grup sürecinde amaçlanır. Arkadaş desteği ve üyelerin
durumlarına ilişkin bilgi edinme bu gruplarda sağlanır. İnsanların istenen şeyin ne olduğu ve
etkili nasıl olunabileceği hakkında bilgisi varsa hastalık veya sakatlıkla daha başarılı bir
şekilde baş edebilmektedir. Kendileri ve kendileri için önemli olan diğer insanlar hakkında
sosyal kararlar verebilmek için yeni bilgi ve becerilere gereksinim duyulabilir. Duygular ve
ilişkiler eğitimsel mesajları geri planda bırakabileceği için bilişsel ve etkili öğrenmeye
yardımcı olan tartışmalardan üyeler kazançlı çıkar.
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9.1.1.4. Kriz grupları
Birçok grup hastalara ve onların aile üyelerine yardım etme ve belirli bir krizi çözmeye doğru
hareket etmelerini amaçlar. Kriz müdahalesi akut dengesizlik durumunda bireylerin, ailelerin
ve küçük grupların psiko-sosyal işlevlerine aktif olarak etki eden bir süreç olarak tanımlanır.
Normal problem çözme süreçleri işlemez hale gelebilir. Temel amaç sosyal işlevselliği restore
etmektir.
Kriz teriminin kullanımında çeşitli farklılıklar vardır. Hastanın veya ailesinin düzenini alt üst
eden bir kaza veya teşhis gibi olaylara referans verilmektedir. Kriz durumu stresli bir olay
sonucunda meydana gelebilir. Aynı olay bazı insanlar için korkunç derecede stresli
olabileceği gibi bazıları için stresli olmayabilir. İnsanlar sarsıldıkları zaman belirli stres
semptomları, davranış, duygu ve düşünme bozuklukları gösterirler. Baş edebilme kapasiteleri
düşer. Kriz durumu zamanın iyice kısaldığı ve yapılacak şeylerin iyice kısıtlandığı bir durum
olarak düşünülür ve müdahale gereklidir.
Kriz müdahalesi sağlık alanında yürütülen grup hizmetlerinin önemli bir şeklidir. Çünkü
hastaların çoğu ve/veya onların aileleri kriz içinde bulunmaktadırlar. Kriz müdahalesi
hastanede kalma, ameliyat, şiddetli bir hastalığın teşhisi, tedavi sürecinin başarısızlığa
uğraması ve ölüm gibi belirlenen durum üzerinde durur. AIDS ve kanser gibi yaşamı tehdit
eden hastalıkları olan hastalar ile çalışırken, terapötik gruplar yapılırken periyodik krizler
meydana gelebilir. İnsanlar bir kriz durumuna başarılı bir şekilde uyum gösterdiği ölçüde
onların sonuçlarına daha etkili bir şekilde katlanabilirler.
Kriz grubu (crisis group) terimi, grup etkileşimi yoluyla birbirini tanımayan ve birbirleriyle
ilişkisi olmayan bireylerin, bir terapistin yönetiminde, bir grup olarak bir araya getirilmesi ve
yaşanan bireysel krizlerin çözümü için ortaklaşama çalışmanın yapıldığı bir grup türüdür. Bir
kriz grubunun amacı, her bir grup üyesinin en azından kriz öncesi düzeyde işlev görmesini
sağlamak ve problem çözme konusunda daha ileri düzeyde beceri kazanmasına yardımcı
olmaktır.
Tedavinin odağı şu andadır ve kişinin yardım istediği anda yaşadığı sorunla ilgilidir. Tedavi
bireyin sahip olmadığı ya da şu an yaşanan kriz durumunda etkili olmayan dengeleyici
faktörler ve tedavide, yaşanan krizlerin çözümü için üyelere yardım etme üzerinde durulur.
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Terapistle birlikte üyeler krizi hazırlayan olayları, krizleri, geçmişte kullanılan başetme
becerilerini (kaygı, gerginlik ve baskı durumunda yapılan şeyler), durumsal destekler (yardım
sağlayan kişiler) ve şu an problemleri çözmeye neyin engel olduğunu keşfederler. Grup
üyeleri kısa sürede birbirine bağlı bir grup haline gelir, üyeler diğer üyelere yardım etmek için
yeni becerileri geliştirir ve durumsal destekler bulurlar. Terapist grup üyelerine oturum
sayısının altıyla sınırlı olduğunu hatırlatır.

9.1.1.5. Sosyalizasyon Grupları
Sosyalizasyon gruplarının amaçları; sosyal öğrenme, yeni durumlar sonucunda ortaya çıkan
yeni roller veya rol değişikliklerine uyum sağlamak için hastalara fırsat sağlamaktır.
Sosyalizasyonun amaçları üyelerin kendi kendine gelişimi ve rolüyle bütünleşmesine
yardımcı olmaktır. Bu amaçlar sağlık kurumlarında oldukça önemlidir. Çünkü buralarda
hastalar çoğunlukla kendi algılamalarında ve sosyal beklentilerinde önemli değişiklikler
yapmak durumundadırlar.
İnsanlar hastanelere birçok korkuyla, hastanedeki yaşam, teşhis ve tedavi süreci hakkında
belirsizlikle girerler. Ailelerinden, arkadaşlarından ve tanıdık çevrelerinden ayrılırlar.
Kendilerini izole olmuş ve yalnız hissederler. Günlük yaşam için gerekli olan normal
olanaklardan ve arkadaşlarıyla ilişkilerinden yoksundurlar. Bir grupta onlar pozitif veya
negatif duygularını ifade etme olanağı bulurlar ve bu duyguların kabul edildiğini ve
anlaşıldığını öğrenirler, korkutucu olan bilinmezlik duygusu azalır, normal aktivite kaybını
kısmen telafi edebilecek bazı aktivitelere katılırlar, diğer hastalar ve uygulayıcılarla
destekleyici ilişkiler kurabilirler. Tıbbi durum ve tedavi hakkında ilgilerine yönelik ve
anksiyetelerinin azaltılmasına ilişkin çalışmalar yapabilirler.
Birçok grup kabul edilebilir yaş sınırındaki tüm hastalara açıktır. Grup üyeliği çok kısa süreli
olabilir ama sürekli üyeler aktivitelerin arasına sıkıştırılan tartışmalara katılabilirler. Bazı
gruplar hastanede kalma veya rehabilitasyon uzun süreli olursa kulüpler şeklinde organize
edilebilirler. Böyle gruplarda planlama ve belli bir program yürütmeyle maksimum katılım
sağlanabilir.

9.1.1.6. Sosyal Grup Çalışması

Sosyal grup çalışmasında hedef, bir liderin yardımı ile ortak bir grup amacını
gerçekleştirebilmektir. Üyeleri bütünleştirebilmek için bir proje ya da faaliyet kullanılır ve
başlıca sonuç sosyalleşmedir. Bu tür gruplara örnek olarak ekip çalışması ve sportmenlik için
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bir araya getirilen eğlence grupları, ritim ve oyun grupları yanında üyelerin semptomatik
davranışlarına rol yaparak dolaylı olarak değindikleri sosyo-drama gruplarını da verilebilir.
Bu yolla duyguların ve davranışların tartışması üyeye değil de oyunda rolü yapılan parçaya
yöneltilebilir. Çocuklar ve ergenler için yavrukurt ve kamp grupları, grubu birleştirmenin ve
sosyalleşmeyi geliştirmenin diğer araçlarındandır.
Bu sosyal grupların her birinde grup lideri yönetici, tartışmacı ya da danışmandır.
Liderin özel alanlarda becerileri olması gerekir ve kişilik dinamiklerine ilişkin anlayışı grup
eylemi, kültürel kalıplar ve değerlere ilişkin anlayışına göre ikinci plandadır. Genellikle grup
aktivitelerini belirlenmiş bir sürece göre yönetir.

9.1.1.7. Grup Psikoterapisi

Grup psikoterapisi esaslı kişilik değişiklikleri yapmak ve bireysel duygusal problemlerin
nedenlerini keşfetmek için yapılır. Danışmanlık ve rehberlik gibi, spesifik durumsal sorunları
çözmeyi amaçlamaz; tersine birçok problemle başetme kapasitesini kazandırmak için
intrapsişik süreçlerin düzeltilmesi üzerinde odaklaşır.
Grup yaklaşımı bireysel psikoterapi kavramlarını temel alır. Serbest çağrışım ve duyguların
sınırsızca keşfedilmesi desteklenir. Sosyal ve rehberlik gruplarının tersine, grup yaklaşımının
tek bir amacı yoktur, her bir grup üyesinin grup yaşantısına ilişkin olarak kendilerine özgü,
spesifik amaçları ve beklentileri vardır. Duygusal problemler, travmatik anılar ve örtük
duygular üzerinde odaklaşılması sonucu, grup üyeleri yaşadığı stres ve acıdan kurtulur;
kişilerarası bağlılık ile problem alanının spesifik gerçeğiyle özdeşleşmeden dolayı grup
bağlılığı gelişir.
Oyun türü aktivitelerle bu tür duyguların azaltılması çalışmalarına izin verilmez. Tehdit edici
alanlardan kaçmak yerine, terapist göreli olarak bazı önlemler alır ve duyguların ifade
edilmesini ve katarsisi teşvik eder. Fonksiyonel hastalıklara sahip kişiler için genel terapötik
amaç, gerginlik ve anksiyeteden kurtarmak ve problemler hakkında içgörü kazandırmak,
çatışmalarını çözmelerine yardımcı olmak ve uyumsuz davranışları uyum sağlayıcı
davranışlarla yer değiştirmek ya da kazandırmaktır.
Sosyal hizmet uzmanları, grup terapisinin genel amaçlarına ulaşmak için çeşitli tekniklere yer
verir ve sıklıkla liderlik rolünde bazı değişiklik yapar. Bazıları, grupları aktif olarak
yönetirken, bazıları da grubun kendi kendisini yönetmesi için dolaylı ve pasif bir rol üstlenir.
Bazı liderler bireysel davranışın psikodinamikleri üzerinde odaklaşırken, diğerleri grup
dinamikleri üzerinde odaklaşabilir. Bazen odak kuramsal olabilir, grup içinde meydana gelen
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etkileşimlerde meydana gelen spesifik, bireye özgü davranışsal tepkiler yerine entelektüel
düzeyde odaklanabilir.
Liderin en önemli sorumluluğu grubu bir araya getirmenin amacını, ilkelerini ve kurallarını
üyelere anlatmaktır. Hastanın bu tarzdaki terapiyi kabul etmesi grubun kendi gereksinimlerini
karşılayabileceği ve grup ilkeleri çerçevesinde hareket edip edemeyeceğine bağlı olarak
değişir. Örneğin bir kişinin sorunları çocukluk döneminde ailesinde yaşadığı olumsuz
yaşantılardan kaynaklanabilir ve sonuçta grupla temas bireyin yaşadığı anksiyeteyi artırabilir.
Bu da çatışma alanlarının artmasına neden olmakla kalmaz; aynı zamanda gerekli pozitif
transferansın gerçekleşmesine neden olur. Üyelerin seçimi için kriterler, onların
gereksinimlerine, terapistin uzmanlık alanına, sahip olduğu becerilere ve grubun amacına göre
değişir. Bu faktörler grubun büyüklüğünü etkileyebilir ve spesifik amaların gerçekleştirilmesi
için gerekli grup oturumu sayısı konusunda belirli bir anlaşma yoktur.
Grup yaşantısı, bireye geçmiş yaşantılarını belirlemesi ve tepkilerini test etmesi için birden
fazla kişinin bulunduğu bir ortam sağlar. Lider büyük olasılıkla ebeveynsel rol figürü olarak
görülür. Ayrıca diğer üyelerle etkileşimler sonucu çocuk rol figürleri de bulabilir. Bu yolla
grup psikoterapisi, terapötik bir ortamda harekete geçmek, tepki vermek ve etkileşime girmek
için bir olanak sağlar ve kişilerarası ilişkiler içinde bir problemi çözebilme imkânı yaratır.
Geçmişte yaşanan kişilerarası yaşantılara ilişkin bozulmuş algılamalar ortaya çıkarılabilir ve
sınanabilir. Birden fazla kaynaktan çeşitli kişilerarası uyaran alınır ve transferans için olanak
artar ve bununla çalışma fırsatı doğar. Kısaca, transferans, bir kişinin bir başkasına, sanki
geçmişte tanıdığı bir kişi gibi davranması durumunda ortaya çıkar. Burada, herkesin geçmişte
yaşadığı kişilerarası yaşantılarına ilişkin duygularını ve tutumlarını şu ana taşıma eğilimine
sahip olduğu varsayılmaktadır. Şu an transferans yapılan kişi, geçmişteki kişinin sahip olduğu
özelliklerden sadece bir ikisine sahip olmasına rağmen, ilişkide algısal bozulma için tetikçi
işlevi görür. Şu anki kişi, gerçekte geçmişteki ilişkide öğrenilen duygusal tepkilerin ve reaktif
davranışların hedefi haline gelir.
Terapötik bir amaç duyguları açığa çıkarmak ve değiştirmektir, duyguların adı mutlaka
konmalıdır ve daha sonra sözel olarak ifade edilmelidir. Grup bunun için yapılan açık
tartışmalar yoluyla iyi bir ortam sağlar. Diğer grup üyeleri tarafından ifade edilen duygular
uyaran işlevi görür ve sahip olunan problemlerin diğer grup üyeleriyle tartışılması için bir
fırsat yaratır. Değiştirilmiş ya da yeni davranış kalıpları denenir, gözlenir, geri yansıtılır ve
neden sonuç tepkilerinin dinamikleri keşfedilir. Çatışma yaratan duygusal konuların ve
kişilerarası sorunların çözümü sürecine yansıması nedeniyle başetme kapasitesinin artırılması
için fırsat yaratmak çok önemlidir.
Birey için, grup yaşantısı duygusal bir yaşantıdır ve birey diğer üyelerle girdiği etkileşimler
yoluyla destekleyici, eleştirici ya da her ikisini içeren ilişki ile yüz yüze gelir. Üyeler
birbirlerini eleştirmeleri ve desteklemeleri için teşvik edilir. Destek, diğer üyelerden gelen
kabul ve empatik tepkilerle ortaya çıkar. Diğerlerinin varlığı, terapistin tek ilgi odağı olmaya
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karşı bir koruma olarak algılanır. Tek bir kişi, terapist, tarafından değil, diğer grup
üyelerinden gelen kabul teşvik edici olur. Farklı ve ayrı olma duyguları, grupta benzer
duyguları yaşayan ve benzer problemlere sahip olan diğer insanlarla paylaşma sonucu ortadan
kalkar. Genelde, grup içi destek bir terapi grubunun oluşması için esas olarak kabul edilir.
Grup etkileşimi, geçmişteki davranışa ilişkin iç görü kazanılmasına yardımcı olmalıdır ve
gelecekte pozitif ve doyurucu kişilerarası ilişki yaşantısı geçirmeyi öğrenme için farkındalık
geliştirmelidir.

9.2. Psikiyatrik Sosyal hizmette,
Sürecinin Aşamaları

Grup Çalışmasında, Mesleki Planlı Değişim

Bilimsel temelli bir meslek ve disiplin olarak sosyal hizmet mesleği, mesleki müdahale
odağını birey ve sorunu üzerinde odaklarken, “çevresi içinde birey “ yaklaşımından da
kopmaz. Bu süreç içinde meslek elemanları müracaatçıları ile çalışırken yedi süreçli, planlı
müdahale stratejini dikkatlice kullanma sorumluluğu taşır.

Sosyal hizmet mesleğinde, planlı müdahale stratejisinin aşamaları aşağıda sıralanmıştır.
Bunlar

-

Tanışma bağlantı kurma

-

Ön değerlendirme

-

Planlama

-

Uygulama

-

değerlendirme

-

sonlandırma

-

izleme

9.2.1.Tanışma / bağlantı kurma

Tanışma ve bağlantı kurma, Sosyal hizmet uzmanlarının, kendilerini soruna yönlendirdiği ve
sorunla ilgili kişilerle iletişim ve ilişki kurduğu bir zaman dilimidir.
Kuskusuz sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarla etkili bir ilişki kurmanın önündeki
engelleri bu ilk aşamada sürekli akıllarında tutmada çok yarar vardır.

9.2.2. Ön değerlendirme
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Planlı mesleki müdahale stratejisinde ikinci aşama “ön değerlendirme” olarak ifade
edilmektedir. Ön değerlendirme, bir kişinin veya durumun anlaşılması ya da bir sorunun
çözülmesi ya da en aza indirilmesi için içeriğinin nedenleriyle birlikte belirleme sürecidir.

Ön değerlendirme sürecinin gerçekleşmesi için müracaatçı sisteminin açık-seçik tanımlanması
gerekir. Kuşkusuz ön değerlendirme sosyal hizmet uzmanının bilgi ve deneyimiinin karar,
değerlendirmeye katılma sürecidir.

9.2.3. Planlama
Planlı mesleki müdahale stratejisinde üçüncü aşaması “planlama” olarak ifade edilmektedir.

Planlama, hem tedavi hem de görev gruplarında gerçekleştirilir. Planlama aşamasında grubun
görevlerini yerine getirmesi için gereken eylemler belirlenir. Bu aşamada, çalışma, sorunları
önceliklerine göre sıralama, müdahale düzeylerini değerlendirme, temel amaç ve hedefleri
belirleme ve sözleşme yapma gibi çalışmanın ön görüleri oluşturmayı kapsamaktadır.

9.2.4. Uygulama
Kuşkusuz grup çalışması için bu aşama çalışmaya başlandığı aşamayı ifade etmektedir.
Grupla sosyal hizmet uygulamaları, karşılaşılan sorunların çözümü için yapılan girişimleri
ifade eder. Grup üyeleri kendileri için belirledikleri amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için
çaba harcar. Görev gruplarında ise seans seans ne yapılacağı karar verilir.

9.2.5. Değerlendirme
Sosyal hizmet planlı müdahale stratejisinin bir beşinci aşaması olarak değerlendirme,
gerçekleştirilen müdahalenin amaca ulaşıp, ulaşmadığını ortaya çıkarmanın bir aracıdır.

9.2.6. Sonlandırma
Her grup sonlanma aşamasına ulaşmalıdır. Tamamlama, ayrılma adı verilen bu aşamada grup
amaçlarının gerçekleştirir ve üyeler gruptan duygusal olarak ayrılmaya başlarlar. Bu aşama
bir tür kayıp duygusunun yaşandığı bir dönemdir.
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Grup üyeleri ile sosyal hizmet uzmanı arasındaki ilişki bir profesyonel ilişkidir. Ve planlı
müdahale stratejisinde önceden de tahmin edilen süreç içinde sonlanacaktır. Sonlandırma,
sosyal hizmet uzmanının eleştirel düşünme becerileri ile müracaatçının geldiği nokta ve
çalışmada varılan nokta arasındaki analizi doğrultusunda verdiği kararın uygulamaya
aktarılması sürecidir.

9.2.7. izleme
Sosyal hizmet planlı müdahale stratejisinin son aşaması olan “izleme”, müdahalenin
tamamlanmasından sonra müracaatçının içinde bulunduğu durumu incelemesidir.

İzlemenin temel amacı, müracaatçıların, müdahale sürecindeki kazanımlarını koruyup
koruyamadıklarını değerlendirmektir ayrıca müdahale sürecinin pekiştirilmesi de ikinci bir
amaç olarak ifade edilebilir.

Yukarıda belirtilen mesleki müdahale stratejisinin basamaklarını konuyla ilgili kitaplardan
detaylı olarak incelemek çok önemli yarar sağlayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde psikiyatrik sosyal hizmet alanında , sosyal hizmet mesleğinin yöntemlerinden
biri olan grup çalışmasının kullanımı üzerinde durulmuştur. Bölümün ilk başında grup
çalışması kavramı üzerinde odaklanılmış daha sonra ise psikiyatri alanında grup çalışmaları
ve psikiyatrik sosyal hizmette mesleki planlı değişim sürecinin aşamaları üzerinden bilgiler
verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1.Psikiyatrik sosyal hizmette Grup çalışmasında grup üyeleri, grup sürecinde aşağıdakilerden
hangi konularda gelişim ve bir değişim beklenmez ?
a) umut aşılama
b) bilgi sağlama
c) evrensellik
d) yön bulma
e) etkileşim

2.Psikiyatrik sosyal hizmette Grup çalışmasında grup üyeleri, grup sürecinde aşağıdakilerden
hangi konularda gelişim ve bir değişim beklenmez ?
a) özverili olma
b) verici olma
c)model alma,
d) karşılıklı öğrenme
e) katılım

3.Aşağıdakilerden hangisi grup sürecinin bir çok hastanın yaşadığı duygularının iyileşmesinde
etkisi olun durumlardan biri değildir ?

a) duygusal stres,
b) izolasyon,
c)düşünce bozukluğu
d)yalnızlık,
e) kaygı
4. Aşağıdakilerden hangisi grup sürecinin bir çok hastanın yaşadığı duygularının
iyileşmesinde etkisi olun durumlardan biri değildir ?
a) tükenmişlik
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b)damgalanmışlık
c) depresyon,
d) çaresizlik
e) kaygı

5.aşağıdakilerden hangisi psikiyatride kurulan gruplardan biri değildir ?

a) tedavi grupları
b)bos zaman grupları
c)eğitim grupları
d)kriz grupları
e)yardım grupları

6.aşağıdakilerden hangisi psikiyatride kurulan gruplardan biri değildir ?

a) sosyalizasyon grupları
b) sosyal grup çalışması
c) tartışma grupları
d) grup psikoteapisi
e) çay saati

7.” akut dengesizlik durumunda bireylerin, ailelerin ve küçük grupların psiko-sosyal

işlevlerine aktif olarak etki eden bir süreç” olarak tanımlanan grup çalışması türü hangisidir ?

a) psikoterapi grupları
b) kriz grupları
c) sosyalizasyon grupları
d) eğitim grupları
e) boş zaman grupları
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8.”Esaslı kişilik değişiklikleri yapmak ve bireysel duygusal problemlerin nedenlerini
keşfetmek için yapılan” olarak tanımlanan grup çalışması türü hangisidir ?

a) psikoterapi grupları
b)kriz grupları
c) sosyalizasyon grupları
d) eğitim grupları
e) boş zaman grupları

9. aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmette, mesleki planlı değişim sürecinin
aşamalarından biri değildir ?

a) Tanışma bağlantı kurma
b)Ön değerlendirme
c) son değerlendirme
d) Planlama
e) uygulama

10.aşağıdakilerden hangisi psikiyatrik sosyal hizmette, mesleki planlı değişim sürecinin
aşamalarından biri değildir ?

a) Uygulama
b)değerlendirme
c)sonlandırma
d)havale etme
e9 tanışma – bağlantı kurma

yanıtlar
1d 2b 3c 4a 5b 6c 7b 8a 9c 10d
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10. PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETTE TOPLUMLA ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde sosyal hizmet mesleğinin yöntemlerinde biri olan toplumla çalışmanın psikiyatri
alanında nasıl işlevsel olacağı üzerinde durulacaktır. Bölümün başında en genel anlamda
psikiyarik sosyal hizmetin amaçları, sosyal hizmet mesleğinin kendine özgünlüğü ve ortak
yapısal öğeleri ele alındıktan sonra
psikiyatri alanında toplumla çalışma yöntem
uygulamasının planlı değişim aşamaları ve hedefi üzerinde çalışılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. toplumla çalışma yöntemi dendiğinde aklınızda nasıl bir şey belirmektedir
2. toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık kazandırmak için ilk planda sizin aklınıza gelen
fikirler var mı ? bunların ne işe yarayacağını düşünüyorsunuz ?

180

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Psikiyatrik sosyal hizmette
toplumla çalışma

Kazanım

Sosyal hizmetin amaçları ve
ortak yapısal öğeleri,
psikiyayrik sosyal hizmette
toplumla çalışma yönteminin
aşamaları ve hedefi

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Toplumla çalışma

•

Toplum organizasyonu
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GİRİŞ

Psikiyatrik Sosyal hizmet dersinin bu bölümünde “ psikiyatrik sosyal hizmette, bir mesleki
müdehale yaklaşımı olarak toplumla çalışma” üzerinde durulacaktır. Ancak psikiyatrik sosyal
hizmetin bir müdehale yaklaşımı olarak toplumla çalışmanın psikiyatri alanında kullanımının
anlamı, sosyal hizmet mesleğinin temel anlayış ve fonksiyonlarının anlaşılırlığını
kolaylaştırmakta yarar vardır.

İnsanlık tarih boyunca, yaşama devam etme- yaşamı sürdürme noktasında çok önemli birkaç
değişim yaşamıştır. Bunlardan biri insanların avcılık-toplayıcılıktan, toprakla uğraşma
noktasına gelmesi, yerleşik hayata geçmesi, kırsal yaşam ve toprak kültürü , reform ve
Rönesans dönemleri ve sonrasında gelen sanayi kültürü sayılabilir. Bir başkası beklide içinde
bulunduğumuz teknoloji çağıdır.

Sanayileşme insanlık yaşamında çok yönlü bir değişim oluşturmuş bir devrimdir. İnsanlık o
güne kadar yaşamadığı bir sürece çokta hazırlanmadan girmiş ve süreç içinde kendini
sanayileşmeden koruma ve aynı zamanda sürece uyum sağlama zorunluluğu hissetmiştir.
Yaşamda hemen hemen her şey yer değiştirmeye başlamış, eskiler tümden bir anda terk
edilirken yeniler bir çırpıda yaşamın içinde kendine yer bulmuşlardır. Kişilerin ev halleri, iş
haller, evlilik ve aile bağları, inançları, gelenek görenekleri, giysileri, yemekleri, yemek yeme
biçimleri, çocuklara bakım verme, yaşlılar, ölüm ve ölüm ritüelleri, toplu olarak yapılan
faaliyetler, pek çok şey değişmiştir, değişim yeni bir değişimi yaratmış, ingiltere’de başlayan
süreç önce kıta Avrupa’sını sonra Amerika’ya kadar büyük ve köklü bir değişimi
oluşturmuştur.

Doğaldır ki yeryüzünde, tüm insanlık ve toplumlar bu değişimden aynı zaman diliminde ve
aynı biçimde etkilenmemiştir. Toplumların bulundukları coğrafya özellikleri, ekonomik
gelişmişlikler, sosyo-kültürel gelişmişlikler, nüfus yoğunlukları, inaç sistemleri, kurumları,
gelenek-görenekleri bu sanayi devrimine girme ve bu sanayi devriminden şekil almaları
noktasında farklılıklar oluşturmuş hala da oluşturmaktadır.

Bir yandan Avrupa, diğer yandan Arap yarımadası, Çin ve Rusçayı düşündüğümüzde
bölgesel, kültürel, siyasal farklılıkların süreci nasıl ve ne biçimde etkileyebileceğini hayal
edebiliriz. Henüz 3 yıl önce Meksika da yerel bir kabilenin doğayla baş başa yeni keşfedilmiş
olması, insanlığın aynı gezegende birbirinden başka gezegenlerde yaşayan insanlar kadar
farklı yaşamları yaşayabildiklerinin en belirgin göstergelerindendir.

Bölgesel farklılıklar bir yana toplumlar arasında bile farklılıklar o dönemden günümüze
belirgin farklılıklar göstermektedir kuşkusuz toplumlar arasında bazı farklılıklar olmakla
birlikte, meydana gelen değişikliklerden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmeyen bir
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toplumun olmaması düşünülemez. Nüfus yapısındaki değişmeler, giderek artan yoksulluk,
göç, suç, ailenin parçalanması, ortada kalan yaşlılar vb sosyal orijinli pek çok olgu ve olay
hücresel büyümede olduğu gibi farklılaşarak büyüyüp, yeni form ve biçimler almış bu da
neredeyse sosyal hizmet mesleğinin varoluş sürecinin zeminini oluşturmuştur.

Fink, 1963 de belki de yukarıda sıraladığımız bu temel zeminden varoluşunda yola çıkarak
sosyal hizmeti “ bir meslek olarak, bütün insanların daha iyi yaşam koşulları için psikolojik
işlevselliğin etkili bir seviye ye ulaşması ve etkili sosyal değişimleri gerçekleştirmeleri
amacıyla insanlara yardım eden uygulamalı bir bilim olarak tanımlamıştır.

Kuşkusuz sosyal hizmet, özü itibariyle bir dayanışma ve yardım mesleğidir. Adından da
anlaşılacağı üzerine “sosyal”i (toplumu) hedef alır ve bilimsel ilke, yöntem ve teknikler
aracılığıyla insanlara hizmet etmeyi amaçlar. Mesleğe ismini koyan J Brackett (1890-1949)
“sosyal kavramını, insanların benzer kültür ya da etnik grup, okul,iş , komşuluk, topluluk ve
bunun gibi içerdiği sayısız diğer faktörleri veya arkadaşlık, üyelik, aile gibi yaşamlarını
biçimlendiren önemli dinamiklerle (güç) insanların etkileşimleri üzerindeki odak noktasını
tanımlamaktadır.
“ sosyal” sözcüğü insanların yaşamlarını şekillendiren odaklarlarla
kurduğu iletişim ve etkileşiminde bir biçimde ifade edilmiş halidir. Mesleğin tanımındaki
“hizmet” ya da “çalışma” ya denek gelen İngilizce “ work” kelimesi sosyal hizmet mesleği
açısından, yukarıda aktarılan “sosyal” kavramının, mesleğin faaliyet, düzen , disiplin ve
sorumluluk sınırlarını ifade ederken bu mesleğin ehliyetsiz, bu yönde uygun bir eğitimden
geçmemiş (mesleki yetki ve yeterlilik taşımayan) kişilerce yapılmasının da önüne geçmeye
çalışmıştır.

“Sosyal hizmet” (sosyal çalışma) kavramı, sosyal odaklı olgu ya da olayların (sosyal
sorunları) çözme iddası olan, bu nedenle belli bir disiplinle uygulanan bir mesleki isim olarak
tüm dünyada kabul edilmiş, onaylanmış bir isim olmuştur.

Sosyal hizmetin, disipliner, mesleki bakış açısının, mesleki adı ve ünvanını çok kapsayan bir
süreç olduğu ifade etmekte yarar vardır. Mesleki uygulama sürecinde karşılaşılan sorunların
birçoğu, sosyal orjinlidir, sosyal sorunlar, sosyal olarak kurgulandığı için toplum tarafından
onaylanır, tanımlanır. Mesleki çözüm süreçleri çoğu zaman toplumsal kaynaklara dayalıdır.
Bu açıklama bireysel ihtiyaçları yada mental, psikolojik ihtiyaçları ve süreçleri dışarıda
bırakan bir anlayış değildir. aksine sosyal sorunlarla birlikte ele alınarak analiz ve çözüm
gücünün artmasına yardımcı olur.

“sosyal eşitsizlik”, “sosyal adalet” kavramları sosyal hizmet mesleğinin her zman çok
önemsediği kavramlar olmuştur. Bu kavramların her zman savunucu olmayı sosyal hizmet
mesleği kendine bir görev olarak görmüştür. Bir ölçüde görmek zorundadır çünkü sosyal
eşitsizlik ve sosyal adaletin olmadığı toplumlarda sosyal hizmet mesleğinin kendini var
etmesi ve işlevsel olarak bir amaç , hedef belirlemesi mümkün değildir. mesleki süreçlerin var
olması her zaman için sosyal eşitlik ve sosyal adalet kavramlarını ve içeriklerini savunmayı
gerektirmesi bu nedenledir.
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10.1.Psikiyatrik Sosyal Hizmetin amaçları
Her disiplinde ve her meslekte olduğu gibi, sosyal hizmet mesleği içinde mesleğin amaçları,
mesleğin alanını, sınırlarını, yetkinlik sahasını, mesleki uygulama noktasında yetkinlik ve
yeterlilik düzeylerini, mesleki uygulamada mesleki müdehale yöntemlerini ve tekniklerini
kapsar, bunlarla ilgili öncül bir bilgi sunar.

Sosyal hizmet mesleğini anlamak, insanı sosyal bir varlık olarak kabul edip, onu bu yönüyle
derinlemesine değerlendirmekle başlar demek, öncül ama önemli bir içeriği ifade eder.
Kuşkusuz insanlar gerçek anlamda sosyal canlılardır ve bunun gereği olarak başkalarına
ihtiyaç duyarlar, bir bireyin büyümesi ve gelişmesi, büyük ölçüde çevelerindekilerce
(biyolojik-psikolojik-sosyal ihtiyaçları) sağlanır . ayrıca insanların “kendilik” süreçleri bile
insanların dış dünya ile kurdukları iletişim ve etkileşimlerle yoğrulur, biçimlenir, şekillenir.

Sosyal hizmetin en temelde dört amacı olduğunu ifade edebiliriz. Bunlar aşağıda
sıralanmıştır;

-

insanların sorun çözme, baş etme ve gelişimsel kapasitelerini artırmak,

-

insanlara kaynak,
bağlantılandırmak,

-

sistemlerin etkili ve insalcıl olarak işlev görmesini sağlamak ,

-

sosyal politikaların gelişimi ve ilerlemesi için katkıda bulunmaktır.

hizmet

ve

olanak

sağlayan

sistemlerle

müracaatçıları

Bu sıralanan dört amacın dışında “ risk altındaki grupları güncelleştirmek,; sosyal ve
ekonomik adaleti geliştirmek ve profesyonel bilgi ve becerileri geliştirmek ve test etmekte,
amaçlara ilave edilebilecek önemdeki unsurlardır.

10.2 Sosyal Hizmet Mesleğinin Kendine Özgünlüğü ;

Sosyal hizmet mesleği ; diğer bilim dallarından etkilenmiş, esinlenmiş ancak tümüyle
kendine özgü bir disiplin ve meslektir. Bu mesleğin amaçlarında da kendini ortaya koyar.
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Sosyal hizmet mesleğinin kendine özgü bir meslek ve disiplin olmasının unsurları aşağıda
dört madde içinde sunulmuştur.

-

sosyal hizmeti kendine özgü bir meslek ve disiplin yapan özelliklerden biri; sosyal
hizmet uzmanları herhangi bir sorun çerçevesinde odaklanabilir, çoğunlukla bu
sorunlar karmaşık ve çözümü alernatifli olabilir. Sosyal hizmet uzmanları
gerçekleştirecekleri mesleki müdahalelerle sorunun bir anda çözümlenemeyeceğini de
hesaba katarlar ve farklı mesleki müdahale araçlarıyla sorunun çözümünde toplumsal
kaynakları da kullanarak sorunu çözmek ve ortadan kaldırmak noktasında bilgi ve
enerjilerini harcarlar

-

sosyal hizmeti kendine özgü yapan ikinci unsur, değişim için çevreyi de hedef
alabilmesidir. Sosyal hizmet uzmanlarının, mesleki müdahale sürecindeki amaçlarını
gerçekleştirmek amacıyla etki etmek ya da müdahale etme gereksinimi duyduğu
sisteme “hedef sistem” ya da “ değişim hedefi” adı verilmektedir.
Değişim hedefi sadece bireyler ve aileler değildir. zaman zaman müracaatçıların
sorunu çözmeye, ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmetler ya sınırlıdır (bazen
olmayada bilir) ya da bu hizmetlere ulaşmak önemli ölçüde güçlükler içerir, örneğin
bazen sosyal politikalar adil değildir ve bazı insanlar diğer insanlar tarafından baskı
altında olabilir. Bir başka durumda yöneticiler ve erk sahipleri ihtiyaç duyulan
değişimi başlatmak için gerekli motivasyona sahip olmayabilir. Bu noktalarda sosyal
hizmet uzmanları, çoğunlukla birey dışında değişimin nereden, gerçekleştirileceğine
bakmalı ve değişime etki etmek amacıyla çevresel unsurlarla da çalışmalıdır.

-

sosyal hizmeti kendine özgü yapan bir başka unsur; sosyal hizmet uzmanlarının
müracaatçıları için savunuculuk yapması ile ilgilidir. Savunuculuk (advocacy);
müracaatçıların ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarına yardımcı olmak için
müdahale etmektir. Bu nedenle genellikle müracaatçı ve gerekli zorluğu oluşturan
sistem (sistemler) arasında ki ilişkilere odaklanır.
Kuşkusuz her müracaatçı, sorunları, koşulları birbirine benzese de tek ve biriciktir ve
yaşadığı sorun ya da sorunlar sadece kendine özgü ve özeldir. Bu özellik her
müracaatçının kendine özgü ihtiyaçlarını ortaya koyar ve sosyal kurumlar, kuruluşlar
ve topluluklar bazen çeşitli nedenlerle bu ihtiyacı karşılamaya hevesli olmayabilir. Bu
sistemlere hizmet politikalarında ya da programlarında müracaatçıların ihtiyaçlarının
karşılanması noktasında zaman zaman baskı yapmak, zaman zamanda uygun
argümanlarla bunu toplum çerçevesinde savunmak gerekebilir.

-

sosyal hizmeti kendine özgü yapan en son unsur, sosyal hizmet mesleğinin , mesleki
değerlerine bağlılığıdır.etik kurallar, insanların serbest seçimler yapabilmesi ve iyi bir
yaşam kalitesine sahip olması ilk akla gelen değerler arasındadır.sosyal hizmet
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uzmanları en temelde her bireyi “olduğu gibi” kabul eder, hiçbir insanı belirli kalıplar
içinde düşünmesi ve hareket etmesi için zorlamaz, tersine onlara nasıl
düşünebilecekleri ve hareket edebilecekleri konularında kendi kararlarını vermelerine
yardımcı olma çabası içindedir.
-

Sosyal hizmet mesleği için “mesleki odak” uygulamanın gerçekleştiği alan yada
kurumla, uygulama yaptığınız olgu, yada olayın içeriğine göre değerlendirilmektedir.
Kuşkusuz birey ve aile işlevlerinin ne düzeyde gerçekleştiği tek meslek ve disiplin
sosyal hizmet değildir. yine sosyal sorunlara ilgisi olan tek meslekte sosyal hizmet
değildir. ancak sosyal hizmet mesleğinin ve disiplinin en önemli farklılığı hem
bireysel ve ailesel işlevlerle hem de aynı zamanda çevresel uğraşları aynı anda mesleki
odağının içinde ele almasıdır. Bu sosyal hizmet mesleğinin özgün ve özgür alanını
göstermektedir.

Sosyal hizmetin odağı, sosyal hizmetle ilgili yapılan tüm tanımlardan da anlaşılacağı
gibi, sosyal (toplumsal) dır ve bu gerekçe den dolayı sistemin birbiriyle temas içinde
olan kısımlarıyla ve temas biçimleriyle ilgilidir. Ayrıca sosyal hizmet mesleği
insanların sosyal canlılar olduklarının farkındadır. Bu nedenle de insanların hem kendi
doğal ortamlarında hem de kurumsal süreçlerde işlevselliklerini nasıl ve hangi
düzeyde karşıladıklarıyla yakından ilgilidir.

10.3. Sosyal Hizmet Mesleğinin Ortak Yapısal Öğeleri

Payne , “Modern Social Work Theory: A Critical Introductıon” (1991) adlı kitabında sosyal
hizmetin ortak yapısal öğelerini yedi başlık altında değerlendirmektedir. Bu başlıklar,
bireysellik, bilginin kullanılması, ilişki,, örgütsel bağlam,gereksinme, toplumsal kurumların
devamlılığı ve savunuculuk olarak ifade edilmektedir. Payne , bu öğelerin farklı ağırlıkta
olmakla birlikte her türlü sosyal hizmet etkinliği ve kuramsal yaklaşımında var olduğu
vurgulamakta ve savunmaktadır.

-

Bireysellik ;
özetle insanlara “ sınıflamalar-kategoriler” içinde değil “birey” olarak yaklaşılması
felsefesine dayanmaktadır. Bireysellik, her bireyin kendine has özellikleri, problemleri
ve koşulları olduğunu var sayarak, müracaat-çıların problemlerini bu farklılıklar
açısından değerlendirmek ve çözümlemek anlamına gelmektedir. Bu yönüyle
bireysellik “ insanın değerli bir varlık olduğu ve saygı duyulması gerektiği”
değerinden kaynaklanmaktadır (Payne 1991)

-

Bilginin Kullanılması;
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toplumsal sorunları anlamak ve bireyi içinde yaşadığı toplumla birlikte bir bütün
olarak kavramak için bilimsel bilgiye ihtiyaç duyulmaktadır. Kut’un belirtiği gibi
(1988) sosyal hizmet mesleği birçok meslekte olduğu gibi başka meslek ve
disiplinlerin bilgisinden yararlanır. Bunlar, insan, insanın büyüme ve gelişmesi,
değişmesi, fonksiyonlarına ilişkin bilgiler diğer disiplin ve mesleklerden alınmış
bilgilerdir. Bu kaynaklardan edinilen bilgiler, uygulamada; müracaatçıların davranışı,
bu davranış ve sorunlarının toplumsal kaynakları, müracaatçıların yaşadıkları
toplumsal çevre, müracaatçılar ve SHU’ları arasındaki etkileşimler, sosyal hizmetin
örgütsel ortamı ve sosyal hizmet uygulamasının etkinliği ile ilgili konuları anlamak ve
açıklamak için kullanılır (Payne 1991).
-

İlişki;
Müracaatçı ile SHU arasındaki ilişki, sosyal hizmet sürecinin devamlılığını sağlayan
bir araç olarak görülmektedir. İlişkinin kullanılması, sosyal hizmetin birbirinden ayrı
olaylar dizisinden çok, bir süreç olduğunu kanıtlayan en belirgin özellik olarak
görülmektedir. İlişki, bireysellik ve müracaatçıyı kabul etme, ona önyargısız
yaklaşma, onun yaşamı hakkında kendisinin belirliyi olmasına yardım etme ve onunla
ilgili bilgileri koruma gibi ilkelerin uygulanması için uygun bir ortam hazırlar. İlişki,
gerek bireyi ve çevresini kavramak, gerekse bireyde ve çevresinde değişiklik
yaratabilmek için etkili bir ortam oluşturur

-

Örgütsel Bağlam;
Örgüt, belli toplumsal amaçları olan bir toplumsal kurum olarak tanımlanmaktadır.
Sosyal hizmetin temel unsurlarından olan kurum, meslek elemanlarının mesleklerini
uyguladıkları yerlerdir. Sosyal hizmet uygulaması hizmet kurumları içinde yer
almaktadır. Kurumda resmi görevli olarak çalışan SHU kurumun politikasına bağlı
olarak görevlerini yürütür.

-

Gereksinme ;
Sosyal Hizmetin ortak yapısal özelliklerinden bir tanesi de
müracaatçıların
gereksinmeleri üzerinde odaklaşmasıdır. Bu açıdan gereksinme sosyal hizmetin
kuram-uygulama esasları çerçevesinde önemli bir öğe olarak karşımıza çıkmaktadır.
Gereksinmelerin tanımlanması, sosyal hizmet sürecinde değerlendirmenin bir
parçasıdır

-

Toplumsal Kurumların Devamlılığı ;
Toplum, sosyal hizmet etkinliklerinde önemli bir odaktır. Günümüzde toplumsal yapı,
toplumsal kurumlar, toplumsal değişme, toplumsal sorun, toplumsal bütünleşme,
toplumsal dayanışma ve toplumsal örgütlenmeyle ilgili kavramlar sosyal hizmetim
kuramsal odakları ve uygulamalarında yer almaktadır.

-

Savunuculuk ;
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Payne’nin (1991) sınıflaması içinde sosyal hizmetin bir diğer yapısal öğesi olan
savunuculuk, dar anlamda müracaatçı için kaynak temini; geniş anlamda ise
müracaatçının topluma kabul edilmesi ve katılmasını sağlamayı içermektedir. Sosyal
hizmet , müracaatçıları toplum gözünde “insanlaştırma” ve bu yolla onları “savunma”
konusunda ağırlıklı bir role sahiptir. Bu rolün yerine getirilmesinde müracaatçının bir
birey olarak “ betimlenmesi” çok önemlidir.
Sosyal Hizmet mesleği, birçok öğenin bir arada bütünleştiği bir hizmet sistemidir. Kut, “
Sosyal Hizmet Mesleği: Nitelikleri Temel Unsurları Müdahale Yöntemleri ” (1988) adlı
kitabında, bu hizmet sisteminin oluşmasında ki temel öğeleri : mesleğin bilgi temeli ve değer
sistemi, toplum, hizmet kurumu, müracaatçı ve sosyal hizmet uzmanı olarak belirtmektedir.
Bu beş unsur, sosyal hizmet mesleğinin yapısının sınırlarını oluşturmaktadır.

Sosyal hizmet mesleğinin uygulanmasında sıralanan bu öğelerin tek başına bir şey ifade
etmeyeceği ve birbirinden bağımsız olarak da ele alınamayacakları açıktır. Tüm unsurlar
sürekli bir etkileşim içindedir. Birisinde meydana gelen herhangi bir farklılaşma diğerinin de
kendisinde yeni oluşumlar oluşturmaktadır. Herhangi bir unsurda meydana gelebilecek bir
değişme, diğerini de etkisi altına almakta ve bu durum mesleğin uygulanmasına
yansımaktadır.

10.4.Sosyal Hizmet Uygulaması
Sosyal hizmet, buraya kadar çok özetlenerek anlatılan tüm parçaları ile bir bütündür. Bunlara
bağlı olarak gelişen sosyal hizmet uygulaması da bütünü oluşturan tüm parçaların bütün
içindeki anlamlılığı ile bir anlam kazanmaktadır. Sosyal hizmet sistemini oluşturan hiç bir öğe
yoktur ki sosyal hizmet uygulamasına aktarım yanı taşımasın. O nedenle çalışmanın başında
sosyal hizmetin daha iyi kavranabilmesi amacıyla sistem yaklaşımı aktarılmaya çalışılmıştır.

“ Social Work Practice: Model and Method ” (1973) adlı kitabın yazarları Pincus ve Minehan’
a göre sosyal hizmet uygulaması ; insanla kaynak sistemler arasındaki bağlantı ve
etkileşimlerle, hem bireylerin, hem de sistemlerin işleyişinde karşılaşılan sorunları odak alır.
İnsanların etkileşim içinde bulunduğu ve kendilerinden destek aldığı kaynak sistemler üç
grupta toplanmaktadır. Bunlar; informal ya da doğal kaynak sistemler, formal, resmi kaynak
sistemler, toplumsal kaynak sistemler olarak tanımlanmaktadır. İnformal ya da doğal kaynak
sistemler duygusal ve maddi destek sevgi, öğüt, bilgi ve buna benzer yardımların alınabildiği
aile, arkadaş, komşu, dost, akraba, meslektaş vb. gibi kişileri kapsar. Formal kaynak sistemler
içine dernek, vakıf, meslek odaları, sendikalar gibi üyelerine çeşitli biçimlerde yarar sağlayan
kuruluşlar girer. Toplumsal kaynak sistemleri ise sağlık, eğitim, adalet, sosyal refah, sosyal
güvenlik, çalışma vb gibi alanlarda insanların gereksinme duyduğu bir çok kuruluşu içine alır.

Pincus ve Minehan (1973 ), sosyal hizmet uygulamasının amacını insanların sorun çözme ve
sorunlarla başa çıkma kapasitelerini artırma, insanları kaynak, hizmet ve fırsat verebilecek
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sistemlerle ilişkiye geçirme,bu sistemlerin etkili ve insanca işleyişini sağlama, sosyal
politikanın gelişmesi ve ilerlemesine katkıda bulunma olarak görmektedirler .

Sosyal hizmet bu amaçlarını yerine getirirken bir referans çerçevesine gereksinme
duymaktadır. Pincus ve Minehana göre, bu referans çerçevesinin üç özelliği bulunmaktadır.

1. İnsanların karşılaştığı “ yaşam görevleri ve bu görevlerin yerine getirilmesine ilişkin koşul
ve kaynaklara” dikkati yöneltmek, sosyal hizmetin referans çerçevesinin ilk özelliğidir.

2. İnsanları “tek başına değil, kendi kaynak sistemler ağı içinde ve onlarla etkileşim halinde”
ele almak sosyal hizmetin referans çerçevesinin ikinci özelliğidir. Buna göre kişisel sorunlar”
bireylerin bir niteliği olmaktan çok, içinde bulundukları “sosyal durumların bir niteliği”
olarak ele alınır. Bu bağlamda kaynak sistemlerin kendi içindeki ve kaynak sistemler
arasındaki etkileşimler de önemlidir.

3. İnsanların “kişisel sorunlarının bunlarla bağlantılı toplumsal veya kamusal sorunlarla
ilişkisini göstermek ”, sosyal hizmetin referans çerçevesinin üçüncü özelliğini oluşturur. Bu
özellik, bireysel ve toplumsal sorunları birbirinden ayrı kutuplarda değil, birinin diğerini
pekiştirdiği bir bağlamda ele almanın gerekli olduğuna işaret etmektedir.

Pincus ve Minehan (1973)’a göre Sosyal hizmet uzmanının uygulamada ilişki içinde olduğu
yapı dört temel sistem içinde toplamak olanaklıdır. Bu dört sistem , SHU ’nun aşağıda
gösterilen sorulara vereceği yanıtlarla kendini belli eder.

1.
Sosyal hizmet uzmanının değişmeye yönelik göstereceği çabadan kim yararlanacaktır
? Bu sorunun yanıtı müracaatçı sistemini belirler.
2.
Değişme için sosyal hizmet uzmanına kim yetki vermiştir? Bu sorunun yanıtı değişme
ajanı sistemini gösterir.
3.
Değiştirilme veya etkilenmeye kim gereksinme duymaktadır ? Bu sorunun yanıtı hedef
sistemini açıklar
4.
Değişme sürecinde farklı amaçları başarmak için SHU kiminle çalışmalıdır ? Bu
sorunun yanıtı eylem sistemini açıklar.

Böylece Pincus ve Minehan (1973)’a göre sosyal hizmet uzmanının çalışmaları dört sistem ile
ilişki içinde kendini göstermektedir. Bunlar:
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-

değişme ajanı sistemi,

-

müracaatçı sistemi,

-

hedef sistem

-

eylem sistemidir.

Değişme ajanı sistemi;

Bir sosyal hizmet uzmanı değişme ajanı olurken, toplum, gönüllüler ve toplumdaki diğer
örgütler sosyal hizmet uzmanını, bir değişme ajanı sistemi olarak algılamakta ve buna göre
çalıştırmaktadırlar. Bu açılımı ile değişme ajanı, planlı değişmeyi yaratmak için çalıştırılan bir
uzmandır. Bir değişimde değişme ajanının etkisi, ajanın içinde yer aldığı sistemin değişme
eğilimine bağlıdır. Özetle, değişme ajanı, içinde bulunduğu sistemde çalışırken örgütsel
değişim için yaptırımı ve sistemdeki diğer insanlarla ilişkisi olan kişidir (Pincus, Minehan
1973)

Müracaatçı sistemi;

Bir değişme sistemi olarak sosyal hizmet uzmanından yardım ve hizmet alan, hizmetten
yarar bekleyen, birey, grup, aile, toplum ya da örgüttür. Yardım alan özel sistemdir. Bu
yönüyle müracaatçı sistemi , birey, aile, grup, örgüt ve toplum olarak hizmetten yararlanacağı
beklenen ve bir değişme ajanı olarak sosyal hizmet uzmanının hizmetlerinden yararlanan ve
yardım isteyen sistemdir.

Değişme çabalarında sosyal hizmet uzmanının iki yaptırımı vardır: Birincisi; hizmetlerin
topluma sunumunda ona verilen hak ve olanaklardır. İkincisi ise sosyal hizmet uzmanın
mesleğinden kaynaklanan yaptırımıdır.

Kiminle çalışma yapılacağı kararlaştırıldıktan sonra çalışmadan kimin yararlanacağının ortaya
konması önemlidir. Bu bizi hedef sistemine götürmektedir.

Hedef Sistemi;

Değişme ajanının amacını gerçekleştirmek için etkilemek ve değiştirmek istediği sistem hedef
sistemidir. Burada sosyal hizmet uzmanının görevinde önemli bir nokta müracaatçı sistemi ile
işbirliği içinde değişme için amacı ortaya koymak ve hedef sistemi tanımlamaktır. Her Sosyal
hizmet uzmanı müracaatçı gruplarıyla çalışırken, çalışma amaçları ve ilişkilerinin nasıl
olacağına karar vermelidir. Burada sosyal hizmet uzmanı iki sıkıntılı durumla karşılaşabilir
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Bunlar ; değişme amacına ulaşmada müracaatçı sistemi daima değişme ihtiyacını duyan
sistem olmayabilir yada hedef sistemin değişme çabalarına çoğu zaman direnç gösterebilme
durumunda olmasıdır.

Sosyal hizmet uzmanı müracaatçı sisteminin yanında ve onunla birlikte çalışır. Bu koşullar
altında sosyal hizmet uzmanı direkt hedef sistemle etkileşime girebilir. Örneğin bir ruh sağlığı
kurumunda çalışan sosyal hizmet uzmanı müracaatçı sistemi olarak tanımladığı bir bayanla
çalışırken, o bayanın alkolik kocasını hedef sistem olarak seçip onun içki problemi ile
çalışabilir. Bazen de sosyal hizmet uzmanı kendi direkt etkileşime girmese de toplumsal
kurumlar aracılığıyla sistemde değişme yaratılmasına çalışabilir.

Eylem Sistemi;

Sosyal hizmet uzmanının değişme amaçlarını başarmak ve görevleri yerine getirmek için
çalıştığı sistemi içermektedir. Eylem sistemi, yaptırım kazanmada , işbirliğinde, bir problemi
tanımlama ve onunla çalışmada, değişme için amaçları ortaya koymada ve değişme için
hedefi etkilemede oldukça önemlidir.

Sosyal hizmet bazen sosyal hizmet mesleğinin, bazen de diğer mesleklerin esas sorumluluğu
taşıdığı kurumlarda uygulanmaktadır.

Koşar’ın Bartlett’ten aktardığı gibi uygulama, 1920-1930’larda kesin olarak alanlara göre
bölünmüş bir görüntü çizerken, bu durum sosyal hizmet elemanlarının ortak bir oryantasyon
kazanmalarını engellemişti. Mesleğin oluşumuna uygun olarak sosyal hizmette uzmanlaşma,
uzun süre, belli bir alanda kazanılan ileri beceri olarak düşünülmüştür. Yani yöntemlere göre
uzmanlaşmadan çok alanlara göre uzmanlaşma söz konusu olmuştur. Örneğin psikiyatrik
sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti gibi. Daha sonraları başka bir yaklaşımla çeşitli alanlarda
sosyal sosyal hizmet uygulamasının kapsamlı olarak genel görünümüyle ilgilenilmiş, eğer
varsa ortak öğelerin bulunmasına çalışılmıştır.

Günümüzde sosyal hizmet uygulama alanı, her toplumda meydana gelen pek çok biyolojik,
psikolojik , ekonomik ve sosyal değişimlere göre gittikçe artmakta olduğu görülmektedir.
Tüm bunlarla birlikte sosyal hizmet mesleğinin, hizmet alanları müracaatçı gruplarının sorun
odağına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre en belirgin sosyal hizmet alanları; aile ve çocuk
refahı, ceza ve ıslah, sosyal yardım, yaşlı refahı, okul sosyal hizmeti, tıbbi sosyal hizmet alanı
ve psikiyatrik sosyal hizmet alanı olarak belirginleşmektedir.
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Bu alanlar içinde psikiyatrik sosyal hizmet alanı, sosyal hizmet mesleği ve sosyal hizmet
uygulamaları açısından ayrıca bir öneme sahiptir. Bundan önceki bölümlerde de aktarıldığı
gibi sosyal hizmetin meslekleşme sürecinde hem kuramsal bilgi alma hem de ilk uygulama
alanı olarak psikiyatri alanı, sosyal hizmetin mesleki gelişim sürecinde çok yararlandığı hatta
gelişimini bu yönde sürdürdüğü bir alan olma özelliğini göstermektedir.

Ayrıca ruh sağlığı alanının, gerçek anlamda bilimsel düşünceyi kendi uygulamalarına
yönlendirdiği dönem, sosyal hizmetin meslekleşme sürecinin ilk dönemleri idi, bu
nedenlerden dolayı ruh sağlığı alanı, sosyal hizmet ve sosyal hizmet uygulayıcıları için hep
bir çekim alanı olmuştur. Sosyal hizmette olduğu gibi ruh sağlığı “ psikiyatri ” alanı da bir
sistem özelliği taşımaktadır. Bu açıdan, sosyal hizmetin ruh sağlığı alanında ki konumunu
görmeden, ruh sağlığı sistami içinde kavramlar , tarihsel gelişim ve uygulamalar konusunda
bir fikir sahibi olmanın , parçaların bütün içindeki konumlarının görülmesi bakımından
anlamlı olacağı düşünülmektedir.

10.5. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Toplumla Çalışma Müdahale Yaklaşımı

Meslekleşmesinin başından beri, “toplum” sosyal hizmet mesleğinin temel unsurlarından biri
olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal hizmet toplumla ilgisini iki açıdan güçlü kılmaktadır.
Bunlar ;

-

bir taraftan birey ve grupların toplumun değişimine uyum sağlamasına yardımcı olmak

-

diğer yandan ise, toplumdaki değişimi hızlandırmak ve değişim çabası yaratmak isteği
içindedir.

10.5.1. Toplumla çalışma müdahale yönteminin kapsam ve içeriği;

-

toplumla sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmetin tarihsel gelişimi boyunca,
mesleğim güçlenme geleneğini ve sosyal adalet değerini somutlaştıran ana
yöntemlerden biri olagelmiştir.

-

Toplumla sosyal hizmet uygulaması, toplumdaki grupların, örgütlerin ve kurumların
aksiyonerliğini ve değişimini ön planda tutar

-

Günümüz sosyal hizmet anlayışı mevcudu korumaktan çok toplumsal dinamikleri
geliştirmeye yöneliktir.

-

Toplumla sosyal hizmet uygulaması sosyal çevrede değişim yaratmak üzerinde
odaklanır
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-

Toplumla sosyal hizmet uygulaması, sosyal hizmetin çekirdeğidir, hangi alanda hangi
çalışmada olursa olsun tüm sosyal hizmet uzmanları için mesleki müdahalede
atlanmaması gereken bir uygulamadır.

-

Toplumla sosyal hizmet uygulamasının yapılmasının temel nedni toplumsal gelişimi
sağlamaktır.

-

10.5.2. Psikiyatri sosyal hizmette toplumla çalışma planlı müdehale süreci;

Bu kitapta daha önce bireyle çalışma ve sosyal grup çalışmalarında olduğu gibi toplumla
çalışma mesleki müdahale modelinde de yedi basamaklı planlı değişim stratejisini toplumla
çalışma içeriğinde uygulamak gerekmektedir

Sosyal hizmet mesleğinde, planlı müdahale stratejisinin aşamaları aşağıda sıralanmıştır.
Bunlar

-

Tanışma bağlantı kurma

-

Ön değerlendirme

-

Planlama

-

Uygulama

-

değerlendirme

-

sonlandırma

-

izleme

Tanışma / bağlantı kurma

Toplumla çalışma müdahale yönteminde tanışma bir topluluğu, bir kurumu, bir köyü yada bir
örgüt ile temasın kurulmasıyla oluşan bir süreçtir. Kuskusuz sosyal hizmet uzmanaları
müracaatçılarla etkili bir ilişki kurmanın önündeki engelleri bu ilk aşamada sürekli akıllarında
tutmada çok yarar vardır.

Ön değerlendirme
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Toplumu anlama yolunda ilk adım , toplumdaki unsurları değerlendirebilmektir. Buradaki
amaç toplumun özelliklerini gerçekçi bir açıdan tespit edebilmektir

Ön değerlendirme sürecinin gerçekleşmesi için müracaatçı sisteminin açık-seçik tanımlanması
gerekir.

Kuşkusuz ön değerlendirme sosyal hizmet uzmanının bilgi ve deneyiminin karar,
değerlendirmeye katılma sürecidir.

Toplumla çalışma modelinde iki unsur bu aşamada çok önemlidir, toplumun özelliklerini
ortaya koyma ve toplumlar arası farklılıkları tanımak.

Planlama

Planlı mesleki müdehale stratejisinde üçüncü aşaması “planlama” olarak ifade edilmektedir.

Toplumla çalışma model içinde planlama, politikalatı, programları, örgütleri değiştirmenin
yollarını aramak anlamındadır. Sosyal hizmet uzmanları toplumla çalışma nokatasında
planama yaparken, o toplumdaki bireyler, aileler ve gruplarla çalışma yapmaları gereklidir.
Ayrıca problem özceliklerini belirleme, müdehale düzenlerini belirleme, amaç ve hedefleri
belirlemede toplumla çalışmada planlama aşamasında yapılması beklenen uygulamalar
arasındadır.

Uygulama

Planlı sosyal hizmet müdehale strajelerinin “uygulama “ aşamasında , sosyal hizmet
uzmanları, hem bireylerin işlevelerini geliştirmek, hemde toplum kaynaklarını geliştirebilmek
için ve bu kaynaklardan daha fazla ihtiyaç sahiplerinin yararlanabilmelerini sağlamk için her
düzeyde toplumla çalışma yapmak durumundadırlar. Bu nerdeyae sosyal hizmet uzmanları
için bir ön koşuldur.

Değerlendirme

195

Toplumla sosyal hizmet uygulamalarının beklenen etkiye ve verimlilğe ulaşıp ulaşmadığını
ortaya koyacak değerlendirmeler yapmak çalışmanın olmaz ise olmazını oluşturmaktadır.

Sonlandırma

Toplumla çalışmada sonlandırma, çalışmaların tamamlanması anlamındadır.

izleme

Toplumla sosyal hizmet uygulaması açısından, çalışmanın sonuçlarını ya da yansımlarını
değerlendirmek açısından çok önemlidir.

Yukarıda belirtilen mesleki müdehale stratejisinin basamaklarını konuyla ilgili kitaplardan
deyalı olarak incelemek çok önemli yarar sağlayacaktır.

10.6. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Toplumla Çalışmada Hedef
Sosyal hizmet uzmanı, hemen hemen her toplumda, toplumun ekonomik kaynak, fırsat ve
sorumluluklarının paylaşımı ve dağıtımının adil ve eşitlikli olmasına vurgu yapan sosyal
adalet için mücadele etmektedirler. Pek çok sosyal hizmet uzmanı sosyal ve ekonomik
politikaların insanların temel insan haklarını gözetmesi gerektiğini ileri sürmektedir.
Beslenme, barınma, tıbbi bakım ve bireylerin hayatlarını sürdürebilmesi, saldırı ve sömürüden
korunma, çalışma ve yeterli bir maaşa sahip olma, evlenme, aile sahibi olma ve aile içinde
olma, temel eğitim alma, mülkiyet sahibi olma, işyerinde önlenebilir kaza ve yaralanmalardan
korunma, istediği gibi ibadet etme, mahremiyet, seyahat etme, bilgi edinme, hükümet
kararlarında söz, yetki ve karar hakları ilk akla gelen haklar manzumelerinden bir kaçıdır.
Ancak hak savunuculuğu tek başına düşünülmemelidir. Sosyal hizmet mesleki bilgisi ve
deneyimi , hak savunuculuğunun beraberinde sorumluluklar getirdiğini, bu iki kavramın çok
ayrışmadan kullanılmasında yarar olduğunu her düzeyde hatırlatmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sosyal hizmet mesleğinin yöntemlerinde biri olan toplumla çalışmanın psikiyatri
alanında nasıl işlevsel olacağı üzerinde durulmuştur. Bölümün başında en genel anlamda
psikiyarik sosyal hizmetin amaçları, sosyal hizmet mesleğinin kendine özgünlüğü ve ortak
yapısal öğeleri ele alınmış daha sonra psikiyatri alanında toplumla çalışma yöntem
uygulamasının planlı değişim aşamaları ve hedefi üzerinde çalışılmıştır.
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Bölüm Soruları

1.
Pincus ve Minehan (1973)’a göre Sosyal hizmet uzmanının uygulamada ilişki içinde
olduğu yapı dört temel sistem içinde toplamak olanaklıdır. Bu dört sistem , SHU ’nun
gösterilen sorulara vereceği yanıtlarla kendini belli eder aşağıdakilerden hangisi bunlardan
biri değildir ?

a) Sosyal hizmet uzmanının değişmeye yönelik göstereceği çabadan kim yararlanacaktır ? Bu
sorunun yanıtı müracaatçı sistemini belirler.
b) Değişme için sosyal hizmet uzmanına kim yetki vermiştir? Bu sorunun yanıtı değişme
ajanı sistemini gösterir.
c) Değiştirilme veya etkilenmeye kim gereksinme duymaktadır ? Bu sorunun yanıtı hedef
sistemini açıklar
d) yöntem nasıl seçilmelidir. Bu sorunun yanıtı müdehale modelini belirler
e) hepsi doğru

2. Sosyal hizmet, bir meslek olarak bütün insanların daha iyi yaşam koşulları içinpsikolojik
işlevselliğin etkili bir seviyeye ulaşmasını ve etkili sosyal değişimleri
gerçekleştirebilmedeki amacıyla insanlara yardım eden, uygulamalı bir meslektir.
Yukarıdaki tanım kime aittir ?
a) Walter A.
b) Fink J.
c) Zastrow F.
d) Freud S.
e) ericson E.

3.Sosyal Hizmet mesleğine (social Work) ismini koyan bilim adamı aşağıdakilerden
hangisidir ?

a) Payne M
b) Fink J.
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c) Zastrow F.
d) Brackett J.
e) Ericson E.

3. Sosyal Hizmetin Ortak yapısal ögelerini sınıflayan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir
?
a) Payne M.
b) Sullivan W.
c) Zastrow F.
d) Brackett J.
e) Ericson E.

4. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal hizmet Mesleğinin ortak yapısal öğelerinden biri değildir
?
a) bireysellik
b) ilişki
c) etkileşim
d) örgütsel bağlam
e) bilgi

6.Aşağıdakilerden hangisi Sosyal hizmet Mesleğinin ortak yapısal öğelerinden biridir ?

a) güçlendirme
b) savunuculuk
c) danışmanlık
d) havale
e) çevresiyle değerlendirme
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7. Sosyal Hizmette “toplumla çalışma ” aşağıda sıralanan isimlerden hangisi ile aynı anlamda
kullanılır ?
a) Makro çalışma
b) Mezo çalışma
c) Mikro Çalışma
d) Global Çalışma
e) Meta çalışma

8. Pincus ve Minehana göre SHU çalışmaları dört sistem ile ilişki içindedir. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri değildir ?

a) Değişme ajanı sistemi
b)müracaatçı sistemi
c) hedef sistem
d)amaç sistemi
e) değişme ajanı sistemi

9. Aşağıdakilerden hangisi, Sosyal Hizmetin Planlı müdehale stratejilerinden biridir ?

a) tutum sistemi
b)davranış sistemi
c)eylem sistem,
d)düşünme sistemi,
e) bilişsel sistem

10. “.. süregelen bir soruna etkide bulunarak, ona yeni bir yön vermek ve düzeltmek için
aşamalı, bilinçli, mesleki bir harekete ne ad verilir ?
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a)tanımlama
b)ön değerlendirme
c)müdahale
d)uygulama
e) yöntem

yanıtlar
1-d 2-b 3-d 4-a 5-c 6-b 7-c 8-d 9-c 10-c
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11. PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMETTE AİLE İLE ÇALIŞMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde önce aile kavramı ele alınarak, ailenin ne ? olduğu üzerinde bilgiler verilecektir. Daha
sonra ailenin gelişimsel görevleri, psikiyatrik sosyal hizmette aile ile çalışma ve planlı değişim
sürecinde psikiyatride çalışmanın aşamaları üzerinde durulcaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Sizce aile ne demek ?
2. Ailelerin yapılarını bozan faktörlerin neler olduğunu düşünüyorsunuz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Psikiyatrik Sosyal Hizmette
Ailelerle Çalışma

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ailenin ne’liği, ailenin
gelişimsel görevleri,
psikiyatrik sosyal hizmette
aile ile çalışma ve aile
çalışmalarında planlı
değişim süreci

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Aile

•

Aile çalışması
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GİRİŞ
Bu bölümde önce ailenin Ne’ liği üzerinde odaklanılacak daha sonrada psikiyatrik sosyal
hizmet çerçevesinde sosyal hizmet uygulamalarının neler olabileceği üzerinde durulacaktır.
11.1. Ailenin Ne’ liği
Çok çok özel nedenler olmadıktan sonra her insan, dünyaya geldiğinde karşında bir ailesi
vardır. O aile ile yaşamının büyük bir bölümünü geçirir ve yine çoğunlukla bir aile içinde
yaşamı son bulur. İnsanların yaşamları boyunca karşılarına çıkan pek çok sorun hem aileyi
etkiler , hem de o sorun ailenin verdiği, vereceği ya da veremediği reflekslerle doğrudan
etkilenir. Bununla birlikte aile üyelerinden herhangi birinde meydana gelen değişim diğer
aile üyelerini de etkiler özelliktedir. Tüm bu nedenlerden dolayı aile, sosyal hizmet
uygulamalarının önemli bir odağını oluşturur.
Aile alt sistemlerden oluşmuş belli yapılarda kendine özgü işlev ve rolleri yerine getiren bir
sistemdir. Aile, üyelerinin sosyal, ekonomik, ruhsal ve duygusal ihtiyaçları olmak üzere her
türlü gereksinimini karşılayan ve üyelerinin toplumsal yaşama katılımını hazırlayan bir sosyal
kurum olup farklı form ve biçimlerde kendini göstermektedir.
Kesin ve her kesin uzlaşabileceği bir aile tanımını yapmak zordur. Ancak yinede belli ortak
unsurlar bazı tanımların yapılmasını olanaklı kılmaktadır.
Geleneksel olarak aile, anne - baba ve çocuklardan oluşan birim olarak tanımlanmaktadır.
Aile, üyelerinin birbirlerine karşı belirli yükümlülükler üstlendikleri ve genellikle ortak
ikametleri paylaştıkları birincil bir sosyal kurum olarak görülmektedir. Aile, kendilerini aile
olarak nitelendiren ve sağlıklı bir aile yaşamı için genellikle gerekli olan yükümlülükler,
işlevler ve sorumluluklar üstlenen iki veya daha fazla insandan oluşmaktadır.
Aile her şeyden önce sosyo-kültürel bir varlıktır. Bu nedenle de dünyada çok çeşitli aile
kalıpları mevcuttur. Ancak yaşam biçimleri ne olursa olsun aile bir sistemdir. Ayrıca aile
davranış kalıplarından oluşur ve sosyal sistem özelliği gösterir.
Bir sistem olarak aileyi anlamak için ailelerin temel özelliklerine yani bir aileyi diğerlerinden
ayıran özelliklere bakmak gerekir. Bunlar:

-

Büyüklüğü, şekli

-

Kültürel yapısı, farklılıkları
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-

Sosyoekonomik durumu

-

Coğrafik yerleşimi

-

Aile üyelerinin sağlık durumu

-

Özel durumlar

-

Madde kullanımı,

-

yoksulluk,

-

tutuklu/hükümlü bireyin varlığı

-

özürlü üyenin varlığı

-

Göç deneyimi vb.

-

Ailenin özellikleri ele alınırken esasında bakılması/araştırılması gereken temel
hususlar:

-

Her ailenin bir aile kimliği vardır

-

Ailenin sesine kulak vermek gerekir

-

Aile hikayelerini ifade etmesine izin verilmelir.

Geleneksel aile “geniş aile”, “eski aile”, “köy/kır ailesi” gibi farklı isimlerle de ifade
edilirken, çekirdek aile ise “şehir ailesi”, “küçük aile”, “dar aile” , “modern aile”, “çağdaş
aile” isimlendirmeleri de yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ailenin temel işlevleri; üyelerinin ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak, üyelerine statü
sağlamak, çocukların eğitimini planlamak, dinsel eğitim vermek, boş zaman faaliyetlerini
gerçekleştirmek, aile üyelerinin birbirini koruması ve karşılıklı sevgi ortamı yaratmak olarak
açıklanmaktadır.

11.2. Ailenin Gelişimsel Görevleri
Lireatürde genel olarak ailelerin gelişimsel görevleri sekiz temel görev olarak sıralamıştır. Bu
işlevler:
1.Fiziksel görevler (barınma, yiyecek, giyecek, tıbbi bakım sağlama).
2.Kaynakların dağılımını sağlama (ailenin ihtiyaç ve giderlerini karşılama, maddi ihtiyaçları
karşılama, yer, otorite, duygu ve saygı sağlama).
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3.İş dağılımı (kimin ne yapacağına karar verme, aile üyelerinin bakımı, gelir sağlama için
sorumluluk yükleme, ev işlerinin yürütülmesi vb. görevler).
4.Üyelerin sosyalizasyonunu sağlama.
5.Neslin devamını sağlama.
6.Kuralların ve normların yeni nesle öğretilmesini sağlama.
7.Üyelerin topluma katılımını sağlama (okula, örgütsel yaşama, siyasal- ekonomik sistemlere
uyum sağlamalarına yardımcı olma,dışarıdan gelen olumsuz etkilere karşı aile üyelerini
koruma).
8.Motivasyon ve moralin devamını sağlama (başarıda üyelerini ödüllendirme, bireylerin kabul
gereksinimini doyurma, destekleme, duygu sağlama, kişisel-ailesel krizlerin çözümüne
yardımcı olma, yaşam felsefelerini oluşturma ve ailede sadakat duygusunu geliştirme).
Yukarıda sıralanan tüm işlevlerden de anlaşılacağı gibi evrimsel bir yapıda değişen aile farklı
alt sistemler (birey, eş, ebeveyne, çocuk/lar ve diğer aile üyeleri olabilir) ile farklı işlev ve
rollere sahip olabilmektedir.

11. 3. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Aile ile çalışma
Değişen, alt sistemler boyunca farklı bir yapıda görevleri yerine getiren ailenin sorun ve
gereksinimlerinin olmaması imkansızdır. Dolayısıyla aile sosyal hizmeti ya da psikiyatrik
sosyal hizmet uygulama alanları ile ailelerin değişen ve gelişen sorun ve gereksinimlerine
yanıt bulmak olasıdır.
Sosyal hizmetin temel bilgisi; birey, grup ve toplum odaklıdır. Gerek bireysel olarak aile
üyeleriyle, gerekse bir grup olarak aile ve yakın çevresi ile mesleki çalışmalar aslında sosyal
hizmet uzmanı için zaten kullana geldiği mesleki bilgileri aile düzeyine uyarlamasından başka
bir şey olmamaktadır.
Ailelerle sosyal hizmet uygulamalarının çoğu zaman psikyatrik sosyal hizmet çalışmalarıyla
paralel gitmesinde yarar olacaktır. Bilindiği gibi aile sosyal hizmeti; ailenin rol ve
fonksiyonlarında aksama görüldüğü durumlarda, profesyonel bir yaklaşım ile aile yaşamında
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yapıcı ve yararlı değişiklikler yaparak üyelerin birbirleriyle doyurucu ilişkiler içinde
yaşamalarını sağlamayı amaçlayan ve aileyi bir sistem içinde ele almaktadır.

Mesleki çalışmalarda aileye yönelik yapılabilecek çalışmalardan bazıları:
- Hasta ile aile arasındaki ilişkiyi geliştirmek
- Aileye hasta ve hastalığı noktasında bilgilendirmek eğitmek
- Ailenin hasta ve hastalığı kabul etmesine destek olmak
- Aileyi güçlendirmek
- Aile içi ilişkileri geliştirmek,
- ailenin olanaklarını artırmak,
- aileni sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek,
- ailenin yaşadığı çevreyi değiştirmek,
- çeşitli kuruluşlarda işlerini takip etmek veya sosyal kurumlarla bağlantısını
sağlamak/güçlendirmek
- aileye duygusal yönden destek olmak şeklinde sıralanabilir.

Aile çalışmalarında sosyal hizmet uzmanı bilgilerini ve mesleğini özel bir şekilde birleştirir.
Hem katılımcı hem de gözlemcidir. Açıktır, samimidir ve fikirlerini gerektiği yerde
korkusuzca söyler. Gerektiği yerde korkusuzca davranabilir. Etkileşimi yoğunlaştırmak için
ve yeni bir güç kazandırmak için aile çatışmasının içine girer. Sosyal hizmet uzmanının
sorumlulukları çeşitli ve karışıktır. Bunlardan öne çıkanlar:
-

Çok esnek ve açık olurken savunucu olmamalıdır.

-

Seçici ve uygun tavırlar takınmalı ve duygularını serbestçe kullanabilmelidir.

-

Ebeveyn sorumluluklarının dengeli hale gelmesine yardımcı olur; çocuğun anne ve
baba ile olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaya çalışır. Onlara güven vererek
korkularını azaltır, onları rahatlatır, umutlandırır, amaçları olduğunu gösterir.

-

Sosyal hizmet uzmanı bilgi verdiği zaman ya da soru sorduğu zaman açık olmalı ve
yargılayıcı olmamalıdır.

-

Aile için amaçlar saptamaz ve onlar için karar vermez. Amaçlara ulaşmada ve karar
vermede aile üyelerini özgür bırakır.
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Ailelerle konusunda yapılacak sosyal hizmet uygulamalarında dikkate alınması gereken beli
başlı öğeler:
1. Çevresel öğeler
(toplum,akraba ve dost çevresi ilişkileri)
2.Aile içi öğeler
(Aile içi sistem örüntüleri, liderlik, otorite yapıları ve bunlarda oluşan bozulma ve
kaybolma)
3. Dış öğeler
(Oluşumlarına ailenin katkıda bulunmadığı ancak sonuçlarından etkilendiği olaylar)
şeklindedir)
Sosyal hizmet uzmanı aile ile ilgili bu öğelere ilişkin bir durum değerlendirmesi yapmalı ve
aile işlevlerinin eğilimini dikkate alarak (sağlıklı veya sağlıksız yönde oluşu) aileyi bir bütün
halinde incelemeli ve tüm bunların sonucunda mesleki müdahale planını belirlemeli ve
uygulamaya geçmelidir. Bu mesleki çalışmalar ailelerle sosyal hizmet ve psikyatrik sosyal
hizmet alanlarında olabilmektedir.
Aile sorunlarına ilişkin bir genel sınıflandırma yapılacak olursa, bu sınıflandırmanın içinde
dört grup oluşacaktır.
-

Aileye yeni bir üyenin katılımı
(çocuğun doğumu, büyük ebeveynlerden birinin aile sistemine dahil olması,
hükümlü/tutuklu bir bireyin yeniden aileye katılması vs)

-

Aile sisteminden bir üyenin çıkması
(çocukların yetişkinlik aşamasında olup aileden uğurlanması, ölüm vs)

-

Moral ve ahlaki açıdan ailede çöküntülerin olması
(Gelir ya da iş kaybı, evlilik dışı ilişkiler, madde bağımlılığı, suç işleme, intihar,
vs)

-

Statü değişimleri
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(aniden zengin ya da yoksul olma, yeni bir eve ya da mahalleye taşınma, kadının
statüsünde değişim, gelişim dönemlerinde olma gibi)
Aile farklı sorun ve gereksinimler içeren bir sistem olarak; ebeveyn-çocuk ilişkisinde çatışma
ve uyuşmazlık, ayrılık, boşanma ya da parçalanmış aile, yeniden evlenme, anne baba rolleri
ile ilgili ortaya çıkan çeşitli sorunlar olabilir.
Tüm bu farklı diğer pek çok sorun yanında aile içi şiddet sorunu da aile sistemini etkileyen bir
sorun olup sosyal hizmetin uygulama alanlarında önemli bir yere sahiptir.

11.4. Psikiyatrik Sosyal Hizmette Ailelerle Çalışmada Mesleki planlı değişim süreci
Ailelerle sosyal hizmet müdehalesinde genel olarak aşamalı bir yaklaşım kabul görmektedir.
Aşağıda psikiyatrik sosyal hizmette ailelerle çalışmada mesleki planlı değişim sürecinde ki
aşamalar ve bu aşamalarda ki uygulamalar açıklanmaktadır.
Tanışma / bağlantı kurma

Tanışma bağlantı kurma aşaması, sosyal hizmet uzmanı ve ailenin bir araya geldiği ilk aşamadır. Bu
aşama aile için çok yeni bir süreçtir o nedenle ailenin kendini rahat hissetmesine yardımcı olmak bu
aşamada son derece önemlidir.
Aile ile tanışma / bağlantı kurma aşamasında görüşme için hazırlıklı olunmalı, görüşmenin amacı,
görüşmede üzerinde çalışılacak konular, görüşme için aileyle nasıl temas kurulacağı ve ilk görüşme
için ne kadar zaman ayrılacağı, daha önceden düşünülmeli ve belirlenmelidir.

Ayrıca bu aşamada sosyal hizmet uzmanları ailelerle ilk kez bir araya geldiğinde ya da onlarla bağlantı
kurduğunda olası başkaca sorunlarlada ilgili hazırlıklı olmalıdır. Bu sorunlardan birkaçı aşağıdakiler
olabilir;

-

Boşanma
Yoksulluk
Süregelen hastalıklar
Duygusal sorunlar
Çocuk istismarı
Cinsel istismar
Ekonomi
İstenmeyen gebelik
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-

Zounlu emeklilik
Cinsel işlev bozukluğu
Alkol ve madde kullanımı
İflas
Ölümcül hastalıklar
Davranış sorunları
Çocuk ihmali
Yaslı istismarı
Ciddi yaralanmalar
Cezaevine girme
Suç magduru olma
Sadakatsizlik
Kumar
İşsizlik
Aids
Çocuksuzluk
Eş istismarıengelli çocuk
Ölüm
Suç işleme,
Terk
Evden kaçma
Bu aşamada uzman ailenin sorununu konuşmaya hazır hale geldiğini

hissettiğinde, sorunla ilgili sorularını sormaya başlayabilir.

Ön değerlendirme

Bu bölüm aile sisteminin yapısı, işlevleri, aile içi ve aileler arası ilişkileri içeren bir değerlendirme
yapılırken toplumsal yapı süreci de analiz edilmelidir.

Ön değerlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanı şu temel konuları detaylı değerlendirmek
durumundadır.

-

Ailenin yapısal özellikleri

-

Ailede meydana gelen krizler, yoğun yaşam olayları

-

Aile işlevsel özellikleri

-

Ailenin gelişimsel özellikleri

-

Ailenin sorunu, gereksinimi

-

Ailenin aile yaşam döngüsünde bulunduğu nokta
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Planlama

Bu aşamada uygulanacak plan açık, net bir şekilde ortaya konur ve uygulama planı için formal ya da
informal bir sözleşme yapılır.
Sorunun tanımı, tüm aile bireyleri tarafından onay gördükten sonra sorun yada sorunların nasıl
çözüleceği konusunda bir uzlaşma gereklidir.

Uygulama
Uygulama tesbit edilen sorun yada sorunların nasıl çözüleceği noktasında verilen kararın uygulanma
aşamasıdır. Aile ile çalışırken sorunların çok yönlülüğü çözümler ve çözüm için kullanılacak
tekniklerinde çeşitliliği anlamına da gelmektedir.

Aileye yönelik müdehalelerde etkili olabilmek için öncelikle ailenin bulunduğu noktadan başlamak
gerekir, akıldan çıkartılmayacak bir unsur sorunlar, yaşantılar birbirine benzer olsada, her ailenin
kendine özgün bir biricikliğinin göz ardı edilmemesidir.

Ailelere ilişkin uygulamalarda kuramsal açıdan birbirinden farklılıkları olan en temelde dört aile
yaklaşımından bahsetmekte yarar vardır. Bunlar;

-

Psikanalitik aile tedavisi yaklaşımı

-

Sistemik aile tedavisi yaklaşımı

-

Yapısal aile tedavisi yaklaşımı

-

Stratejik aile tedavisi yaklaşımı

Değerlendirme

Bu aşama, aile ile yapılan çalışmada elde edilen gelişmeyi ve amaca ulaşılıp – ulaşılmadığını
değerlendirmek için çok önemlidir.

Aslında değerlendirme bir yönüyle uygulamanın değerlendirilmesidir. Bu yönüyle uygulamda
kullanılabn teknik ve materyalinde gözden geçirilmesiolarak da düşünülebilir. Bu noktada gözlem
yapma, test uygulama vb bazı araçlar kullanılabilir.
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Aile ile yapılan çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilirken başlangıçta belirlenen amaçların
her biri üzerinde durulmalı ve gibi ilerlemeler sağlandığı gözden geçirilmelidir.

Sonlandırma / bağlantıyı kesme
Sonlandırma, uzmanın aileyle çalışmanın bu aşamada tamamlandığını düşündüğü bir
aşamadır.Çalışmayı bitirme şekli, sonuçta sağlanan gelişmeyi kalıcı, devamlı kılmak
açısından önemlidir.
Sonlandırma her zaman kolay bir aşama değildir. iyi şeylet başarılsada kopma, ayrılma, ailede
yada aile üylerinin bazılarında gerilip , korku endişe yaratabilir. Uzman bu konuda dikkatli
olmak zorundadır.

İzleme
Bu aşama sonlanma aşamasından sonra, ailenin son durumu ile ilgili bilgi toplanmasıdır.
Varılan sonuçların kalıcılığının sorgulanmasıdır. Ve çok önemli bir aşamadır. Bu aşama aynı
zamanda sosyal hizmet mesleğininde ekibe kattığı çok önemli bir katkı aşamasıdır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde önce aile kavramı ele alınarak, ailenin ne ? olduğu üzerinde bilgiler verilecektir. Daha
sonra ailenin gelişimsel görevleri, psikiyatrik sosyal hizmette aile ile çalışma ve planlı değişim
sürecinde psikiyatride çalışmanın aşamaları üzerinde durulcaktır.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi Psikiyatrik sosyal hizmette aileye yönelik yapılabilecek
çalışmalardan değildir ?
a) Hasta ile aile arasındaki ilişkiyi geliştirmek
b)Aileye hasta ve hastalığı noktasında bilgilendirmek eğitmek
c) Aileyi teskin etmek
d) Ailenin hasta ve hastalığı kabul etmesine destek olmak
e) Aileyi ikna etmek

2. Aşağıdakilerden hangisi Psikiyatrik sosyal hizmette aileye yönelik yapılabilecek
çalışmalardan değildir ?
a)Aileyi güçlendirmek
b)Aile içi ilişkileri geliştirmek,
c) ailenin olanaklarını artırmak,
d) aileye maddi destekte bulunmak
e) aileyi tanımak

3. Aşağıdakilerden hangisi Psikiyatrik sosyal hizmette aileye yönelik yapılabilecek
çalışmalardan değildir ?
a) ailenin sosyal destek sistemlerini harekete geçirmek,
b) aileye çeki düzen vermek
c)ailenin yaşadığı çevreyi değiştirmek,
d)çeşitli kuruluşlarda işlerini takip etmek veya sosyal kurumlarla bağlantısını sağlamak/güçlendirmek
e) aileyi Tanımak
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4. Aile çalışmalarında sosyal hizmet uzmanı bilgilerini ve mesleğini özel bir şekilde birleştirir.

Sosyal hizmet uzmanının sorumlulukları çeşitli ve karışıktır. Aşağıdakilerden hangisi
bunlardan biri değildir ?
a) Çok esnek ve açık olurken savunucu olmamalıdır.
b) Seçici ve uygun tavırlar takınmalı ve duygularını serbestçe kullanabilmelidir.

c) Ebeveyn sorumluluklarının dengeli hale gelmesine yardımcı olur; çocuğun anne ve baba ile
olan ilişkilerini güçlendirmesini sağlamaya çalışır. Onlara güven vererek korkularını azaltır,
onları rahatlatır, umutlandırır, amaçları olduğunu gösterir.
d) aile için amaçları saptar ve onlar için karar verir
e) aile soy ağacı ve Genogramdan yararlanmak
5. aşağıdakilerden hangisi geleneksel olarak aile tipolojine girmektedir ?
a) anne-baba-çocuk
b)anne-baba
c) anne – baba -çocuk ve babanın ailesi
d)anne – baba – çocuk ve annenin ailesi
e) anne baba cocuk ve amca çocukları

6. Aşağıdakilerden hangisi ailenin gelişimsel görevlerinden biri değildir ?
a) Fiziksel görevler
b) Kaynakların dağılımını sağlama
c) otoriteyi sağlama
d) İş dağılımı (kimin ne yapacağına karar verme, aile üyelerinin bakımı, gelir sağlama için
sorumluluk yükleme, ev işlerinin yürütülmesi vb. görevler).
e) sosyalleşme
7. Aşağıdakilerden hangisi ailenin gelişimsel görevlerinden biri değildir ?
a) Üyelerin sosyalizasyonunu sağlama.
b) Neslin devamını sağlama.
c) Kuralların ve normların yeni nesle öğretilmesini sağlama.
d) beceri gelişimin sağlanması
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e) kaynakların dağılımını sağlama

8. Aile sorunlarına ilişkin bir genel sınıflandırma yapılacak olursa, bu sınıflandırmanın içinde
aşağıdaki seçeneklerden hangisi girmez ?
a) Aileye yeni bir üyenin katılımı
b) Aile sisteminden bir üyenin çıkması
c) Ağır ruhsal hastalıklar
d) Moral ve ahlaki açıdan ailede çöküntülerin olması
e) Hepsi

9. Ön değerlendirme sürecinde sosyal hizmet uzmanı aşagıdaki hangi konuyu detaylı değerlendirmek
durumunda değildir ?

a) Ailenin büyüklüğü
b) Ailede meydana gelen krizler, yoğun yaşam olayları
c) Aile işlevsel özellikleri
d) Ailenin gelişimsel özellikleri
e) sorunun şu an etkisi

10. Ailelere ilişkin uygulamalarda kuramsal açıdan birbirinden farklılıkları olan en temelde
dört aile yaklaşımından bahsetmekte yarar vardır. Aşağıdakilerdem hangisi bunlardan biri
değildir ?
a) Psikanalitik aile tedavisi yaklaşımı
b) geştaltçi aile tedavisi yaklaşımı
c)Sistemik aile tedavisi yaklaşımı
d) Yapısal aile tedavisi yaklaşımı
e) Ericson psikososyal yaklaşımı

yanıtlar
1c 2d 3b 4d 5a 6c 7d 8c 9a 10b

219

12. ÇOCUK – GENÇLERLE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde önce çocuk ve ergenin kavramsal açılımı yapılacak ve bir dönem olarak çocuk ve
ergenin gelişimsel özellikleri üzerinde durulacaktır. Hem çocukluk hem de ergenlik
döneminin kendine özgü ruhsal sorunları ayrı ayrı çalışıldıktan sonra çocuk ve gençlerle
psikiyatrik sosyal hizmet uygulamasının özellikleri üzerinde durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. kendi çocukluğunuzu hatırlıyormusunuz, nasıl bir çocuktunuz, bu küçük çocuk nasıl bir
ergen oldu, nasıl bir gelişim çizgisi izlediniz ?
2. bugün için şimdi çocukluk ve ergenlik fotograflarınıza baktığınızda o resimlerde neler
görmektesiniz ?
3. çevrenizde ruh sağlığı açısından sorunlu olarak gördüğünüz çocuklar varmı, normalden ne
yönde farkları var sizce
4. şu anda içinde bulunduğunuz durumda olabilir, ergenlikte kişiyi ruhsal açıdan en çok
zorlayan şeyler neler olabilir
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çocuk ve gençlerle
psikiyatrik sosyal hizmet

Kazanım

Çocukluk ve Ergenlik
kavramları bu dönemlerin
kendine has özellikleri, bu
dönemlerin kendine özgü
ruhsal sorunları ve çocuk ve
gençlerle psikiyatrik sosyal
hizmet

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Çocuk

•

Çocukluk

•

Ergen

•

Genç
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GİRİŞ

Çocuk – Çocukluk;

Çok yakın tarihlere kadar (bundan birkaç yüzyıl öncesine kadar) pek çok insan, yaşamın ilk
yirmi yılının belirleyici olduğunu, daha sonraki gelişimin ve işleyişin temelini oluşturduğunu
düşünmüyordu.

Bu açıdan baktığımızda, çocukluk kavramının yaşamın özel ve önemli bir dönemi olduğu
olarak kabul edilmesi, görece yenidir.

Çocuk ve çocuklukla ilgili literatür incelendiğinde, tarihsel olarak çocuk ve çocuklukla ilgili
süreçlerin çok dramatik bir süreç izlediği görülmektedir. İnsanlığın tarihsel gelişim süreçleri
incelendiğinde, çocukla ilgili özellikle ortaçağ ve öncesinde çok belirgin bilgiler
bulunmamaktadır. Orta çağda ise bulunan bilgi ve belgeler çocuk ve çocukluk açısından çok
parlak değildir.

Orta çağda insanlar, çocukluğu yaşamın farklı bir dönemi olarak görmüyor, büyüyen çocuğun
bakım ve beslenme ihtiyaçlarını dikkate almıyorlardı. Çocuklar adeta “küçük yetişkinler “
olarak kabul ediliyorlardı. Bu olgu, o döneme ait resim ve çizimlerde belirgin olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde doğum ve bebek ölüm oranlarının çok yüksek
olduğundan, bebekler tam olarak ailenin üyesi olarak kabul edilmemekteydiler. Ölüm olgusu
anne babaların muhtemelen çocuklarına bağlanmalarına, onlara sahiplenmelerine engeldi. Bu
dönemde sıradan bir insanın yaşam standardı çok düşük olması nedeniyle, bebeklerinde içinde
bulunduğu zayıf ve çaresizlerin yaşamda kalma şansı hep çok düşük kaldı. Bir biçimiyle
diğerlerinden ayırt edilebilen (farklı çocuklar) ve gayri meşru çocuklar teşhir edilip,
öldürüldü.

İnsanlık tarihinde, çocukların ölüme terk edilmesi ya da kurban edilmesi, ortaçağdan da önce
başlayan bir gelenekti. Ayrıca tarihin bu dönemlerinde çocukların kol ve bacaklarının
kesilmesi, gözlerinin çıkartılarak dilendirilmeleri de az rastlanılan bir durum olmadığı
bilinmektedir.

Konuyla ilgili çarpıcı örneklerden biri çocukların kundaklanmalarıdır. Bu gelenek bir orta çağ
geleneği olarak ifade edilmektedir. Kundaklama bebeğin kollarını ve bacaklarını bedene
sıkıca yapıştırarak bezle sarılmasıdır. Ana babalar, çocuğun kendine zarar verebileceğinden,
kendi cinsel organlarını ellemekten ya da canavar gibi sürünmelerinden
çocukları
korumaktaydı. Geçmişteki çocuk yetiştirme uygulamalarını ve çocukluk kavramlarını
araştıran De Mause’a göre ise kundaklamanın en önemli nedeni ebeveynlerin rahatıydı.
Kundaklanan bebekler daha sessiz duruyor, daha fazla uyuyorlardı, hatta bu dönemde
225

kundaklanan bebeklerin fırının arkasındaki duvarda kancalara asılarak durduklarını ifade
etmektedir.

Tarihsel süreçte literatürün saptayabildiği veriler göstermektedir ki, günümüze çok yakın
zamanlara kadar çocuklar 5-7 yaşlar arasında yetişkin dünyası içine alınır, yetişkinlerle aynı
oyunları, şarkıları ve giyim tarzlarını paylaşırlardı, aynı zamanda kumar oynama, içki içme ve
çalışma alanları da paylaşılırdı, çoğunlukla gevşek aile yapıları içinde çocukların zaman
zaman cinsel anlamda da kötüye kullanıldıkları görülebilir bir davranıştı . Ayrıca Orta çağ ve
hatta daha önceki dönemden günümüze kadar uzanan zaman dilimi içinde, inanç sistemlerinin
ve buna bağlı dinsel felsefenin de, yetişkinlerin çocuklara ilişkin davranış ve tutum
oluşturmada güçlü bir etkisinin olduğu yaygın bir görüştür.

Günümüzde çocuk ihmal ve istismar olarak görülen pek çok davranış yakın tarihlerde hiç
yadırganmayan davranış ve tutumlar olduğu bilinmektedir. Yetişkinlerin, çocukların
duygularını anlama çabası olmadığı gibi çocuğun gelişimine, bu davranışlarının nasıl etkisi
olabileceğine ilişkinde bir farkındalığa da sahip değillerdi.

Orta çağı kapatıp , yeni bir çağa insanlığı hazırlayan Reform ve Rönesans düşüncelerinin ve
bu ortam içinde gelişme şansı bulan bilim dallarının, düşünürlerin, sanatçıların var olmaya
başlaması ile birlikte 1600 ile 1800 yılları arasında çocuklara bakış ve tutumlar konusunda bir
devrim yaşandığı ifade edilmektedir. Bu yıllar çocukların eğitimine ilginin arttığı, sağlık ve
temizliğe dikkat edilmeye başlanan yıllar olarak gösterilmektedir.

Dört yüzyıl içinde ayrı bir çocukluk dünyası keşfedildi, 16. yüzyılın başlarında çocukların
giyim tarzları oluştu, bu o güne kadar bilinen ve uygulanan büyüklerin giysilerinden farklıydı.
Ressamlar çocukları küçük yetişkinler olarak resmetmiyorlardı, yine bu dönemden itibaren
çocuk şarkıları, çocuk oyunları, çocuk öyküler ve beklide en önemlilerinden biri çocuk
oyuncakları oluştu. Çocuklar artık her türlü yetişkin etkinliğinin içinde olmamaya özen
gösterilir oldu, bu bir tür korumaydı. Bu o dönemde orta ve üst sınıf bir grup ailede görünür
olsa da , denilebilir ki “çocukluk” ilk defa fark edilir ve korunur oldu.

17. yüzyılın sonlarında İngilizler batı toplumlarında “kundaklamayı” ve “süt anneliği” sona
erdirme yönünde öncülük ettikleri yazılı kaynaklarda belirtilmektedir. 18. Yüzyılın sonlarına
doğru ise bilime dayalı tıbbın kendi varlığını ortaya koymasıyla, çocuğun beden sağlığına ve
bedensel işlevlerine ilişkin bilgiler, ilgi ile karşılanır oldu.

Bu tarihsel gelişim, toplumlarda “çocukluk” fikrinin “yetişkinden” farklı olduğunun fark
edilmesine ilişkin önemli adımlar oldu. Ancak “çocuk” ya da “çocukluk” dediğimiz kavramın
içi neredeyse geçen 3oo yıllık süreç içinde yeni tanımlanmaya ve doldurulmaya başlanmıştır.
Kuşkusuz ki bu gelişme ve ilerlemeler tüm dünyayı kapsayacak bir yayılım
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göstermemektedir. Pek çok toplum ya da topluluk türlü nedenlerden dolayı yukarıda anlatılan
tarihsel sürecin ne yazık ki ön aşamalarında oldukları bilinmektedir.

Çocukluk tarihi içinde “çocuk” kavramını fark etmek, sadece yetişkinlerin çocuğu
algılamalarındaki değişim olarak düşünmemek gerekir. Bir başka boyut ise bilimin gelişmesi
ile çocuğun gelişimsel dönemleri içinde “çocuğun” yeniden fark edilmesidir.

12.1. Gelişimsel Bir Dönem Olarak Çocuk ve Çocukluk

Orta çağ ve daha öncesine dayanan her türlü skolastik düşüncenin yerini bilime bırakmasıyla,
insanlar “insanı ve evreni” yeni baştan öğrenme, bilme, tanımlama ve açıklama çabası içinde
olmuşlardır. Gelişen bilim dalları, araştırmacılarıyla, bilim insanlarıyla yüzyıllardır büyük bir
keşifin içindedirler. Günümüzde gen mutasyonuna kadar dayanmış olan bu keşifsel süreç,
aslında nerden bakılırsa bakılsın insanlığın özellikle son 100 yıldır kat ettiği büyük ilerlemeyi
yansıtmaktadır.

On sekizinci ve on dokuzuncu yüzyıllarda genellikle tıp, eğitim, felsefe ya da biyoloji
alanında eğitim görmüş bireyler insan ve davranışının incelenmesine büyük ilgi duymuşlardır.
Psikoloji bilimi, aslında tam da bu merakın karşılığı olarak, sayılan tüm bu bilim dallarının
kuramsal katkılarının bir sonucu olarak oluşmuş ve başta çocukluk olmak üzere neredeyse
“bir gizem” olan insanı, daha bilinebilir kılmıştır.

İnsan ve davranışlarının incelenmesinde en temelde psikolojide iki ana alan yoğun çalışmıştır,
bunlar; deneysel psikoloji ve klinik psikolojidir.

Bu bilim dallarından özellikle Çocukluk çağıyla ilgilenen deneysel psikologların başlangıçta
bir gelişimsel bakış açısına sahip olmadıkları ifade edilir. ilk çalışmaları kısa dönemdeki
davranış ve yeteneklerinin nedenlerini araştırmak üzerine idi. Daha sonra zeka, çoklu zeka,
yaratıcı zeka gibi ayırımlar algı, algıda değişimler, çocuğun gelişimiyle davranışlarında ve
duygulanımlarındaki değişimler, günümüzde sadece bilim dünyasını değil popüler dünyayı
bile etkileyen bilgilerle doludur. Gelişim psikolojisi, gerçekleştirdiği araştırmalar ve bunların
sonuçlarını yorumlamalarıyla, “çocukluk” döneminin her aşamasının neredeyse haritalarını ve
okumasını sunmaktadır. Özellikle çocukluk ve psik0motor davranışlar ve uyaranlar karşısında
çocuk, çocukla ilgilenen tüm meslek elamanlarının yakından takip etmeleri gereken bilgiler
sunmaktadır.

Psikolojide , çocuklukla ilgili hemen hemen ilk çalışmalar önemli bir isim olan Freud’dan
gelmiştir. 18. Yüzyılın sonlarında tıp eğitimi gören Freud, kişilerin iç dünyalarının sırlarını
çözmeye ilişkin önemli kuramsal çalışmalarda bulundu. Freud, bireylerin çocukluk
yaşantılarının, yetişkin kişiliklerini çok etkilediğine inandı ve bu inanç gereği hastalarını
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hipnotik bir süreç içinde çocukluklarını anlatmaya yönlendirdi, tuttuğu notlar, çok önemli bir
kuramsal yığın olarak günümüzde de önemini sürdürmektedir. Freud’un yanı sıra özelikle
Eric Ericson’un “insanın sekiz çağı “olarak bilenen kuramsal yaklaşımı çocukluk çağı ile ilgili
önemli bir bilgi bütünüdür. Klinik psikoloji alanında Carl Gustav Jung ve Analitik psikoloji,
Alfred Adler ve Bireysel Psikoloji, EricH From, Varoluşçu psikoloji, davranışçı psikoloji,
çocuk ve çocukluğa ilişkin de insanın keşfedilmeyi beklenen duygu, düşünce, tutum ve
davranışlarına ilişkin önemli rehberler sunmaktadır.

Sonuç olarak “çocuk” büyük insanların küçüklük halleri değildir. hiç olmamıştır. Bazılarımız
çocukları düşünürken onların küçüklüklerini, henüz büyüyemişlik olarak algılarsa ya da
onların duygulanım, düşünce ve davranışlarını ya da davranışa neden olan faktörlerini
“çocukluk dönemi ve sistemi” dışında düşünürse bir karışıklığın var olduğunu, o yetişkine
henüz çocuklukla ilgili bilgilerin ulaşamamış olduğunu düşünmemizde yarar vardır.

Çocuğun her hangi bir diğeri ile kurduğu temasın ya da her hangi bir insanın çocukla kurduğu
temasın anlam ve içeriği “çocukluk” kavram ve kurgusu içerisinde bakılmak zorunluluğu,
günümüz biliminin bize objektif olarak sunduğu bilgilerde mevcuttur. örneğin inanç, örneğin
namus, örneğin kişilik, örneğin haz duygulanımlarını yorumlamak gerekirse, bu kelimelerin
her birini çocukluktaki anlam ve etkisi içinde gözden geçirmekte mutlak yarar vardır.basit bir
örnek vermek gerekirse, çocuklukta somutla soyut arasında gidip gelen çocuğun her hangi bir
bebekle kurduğu sözel diyalog, günümüze onu gerçek dünyaya yaklaştıran bir süreç olarak
olumlu algılanırken , aynı davranışı bir yetişkin yaptığında , bu onun için sanrısal bir süreç
olarak düşünülebilecek bir ruh hastalığını düşündürebilir bize.
Son söz olarak tekrarlamak gerekirse, “çocuk” ya da “çocukluk”, büyük insanın küçük hali
değildir. kendi başına , kendine özgü bir dönemdir.

12.2. Ergenlik

Ergenlik ise, bir önceki cümlenin hemen ardından , nerdeyse insanın kendiş bedeninde
yeniden doğması sürecidir.

Çocukluk, ergenlik çağına ulaşılmasıyla biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal çok
önemli bir farklılaşma yaşayacaktır. Bu farklılaşmalar en temelde dört grup içinde ele
alınmaktadır.

1. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, ergenin çözmesi gereken en önemli sorunlardan biri,
bilinçdışındaki ana-baba kavramlarında yapmak zorunda olduğu değişikliktir.
2. Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, ergenin önemli çabalarından biri de toplumun
değerlerine uyumlu olabilmeleridir.
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3. Ergen, bir yandan yetişkin erkek ya da kadının bedensel özelliklerini kazanırken, öte
yandan toplumun kendisinden beklediği kadın yada erkek rolünü benimsemekle
yükümlüdür.
4. Ergenin çözmek zorunda olduğu diğer bir sorun ise, öğrenimine ve gelecekteki
mesleğine ilişkin kalıcı bir seçim yapma zorunluluğudur.
Bu dört içsel çatışma ergenin büyüme isteğinin normal sonuçları olarak ortaya çıkar.

Kuşkusuz ki ergenlik, geçici bir rol kararsızlığı dönmemidir. Ergen bu dönemde çeşitli roller
düşünür, yeni değerler oluşturmaya çalışır ancak bunların pek çoğu çok uzun bir zaman kendi
üstünde kalmaz. Bir dönem için çok keskin olarak besimsenen değerler ve uğraşılar çok kısa
bir süre içinde terk edilir.

Bazen yıkıcılığa varabilen kararlı bir bağımsızlık, bir diğer an ise olabildiğince bağımlı hal
ve tavırlar.

Benlik yapısının belirlenmesiyle tutarlı bir nitelik kazanan kişilik çevresini değerlendirmek ve
onunla baş edebilmek için gerekli dayanak noktalarına sahiptir. Yeterli bir benlik gelişimi,
insanın kendine sorduğu üç temel soruya yanıtlayabilmesine bağlıdır.

-

Ben kimim ?

-

Nereye yönelmeliyim ?

-

Neden ?

Ergenlik döneminin geçirdiği yeni içsel ve çevresel gerçeklere uyum sağlama biçimi bir
ergenden diğerine önemli farklılıklar gösterebilir

-

Birçok ergenin geçirdiği psikolojik değişim dıştan gözlenmeyecek kadar yavaştır ve
fark edilmeyebilir. Ancak ergen bunun farkındadır ve bundan tedirgindir.
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-

Bir grup ergen ise, bu dönemde içine kapanır ve ana babası ve öğretmenleri için kaygı
konusu olur. Arada bir yaşamdan zevk aldığı görülürse de, genellikle sıkıntılı ve içe
dönüktür. Kendisini anlayabilmek için soru sorunlara hırçın davranıp, düşüncelerini
kendilerine saklamayı tercih ederler ve içsel sorunlarını yine kendileri çözmek isterler

-

Üçüncü grup ergen ise içsel yaşantısını dıştan gözlemlenen davranışlarına yansıtır ve
çevresindeki yetişkinlerde şaşkınlık ve kaygı yaratır. Aslında bu davranışların
temelinde, deneyimsizlik, saflık ve birbiriyle çelişkili çok sayıda amaca birden
yönelmenin getirdiği kargaşa bulunur.

-

Dördüncü grup ergen ise, yıkıcı davranışlar gösterir. Bu yıkıcılığın içinde önemli bir
psikolojik bozukluğun olup olmadığı zamanla anlaşılır. Ancak genellikle bu ergenlerin
engellenmeye ilişkin aşırı tepkileri gözlenir.

12.2.1. Ergenlik döneminin kendine özgü özellikleri

Ergenlik döneminin kendine özgü bazı özellikleri aşağıda sunulmuştur. Bunlar ;

-

Fenomonolojik olarak gençlik, “dünyaya yabancılaşma” duygusuyla “her şeyi
yapabilecek denli güçlü olma” duyguları arasında bir bocalama yaşar.

-

Her şeyi yapabilecek denli güçlü olma duygusu görünürde yabancılaşma duygusunun
tam karşıtıdır. Bu duygu, sınırsız bir özgürlüğün bulunduğu ve sayısız olanaklarla dolu
bir dünyada, kendini her şeyi değiştirebilecek denli güçlü hissetme biçiminde yaşanır.

-

Gençliğin bir diğer özelliği de toplumsallaşmayı ve kültürü benimsemeyi
reddetmesidir. Genç insan bir seyi kabul etmeden önce iyice anlamaya çalışma
çabasında olduğundan, giderek toplum ve kültürün kendi kişiliği üzerindeki yoğun
etkisini fark etmeye başlar ve bundan tedirgin olur

-

Gençlik döneminde değişime ve devrim hareketlerine (topyekün değişim) büyük
değer verilir, durgunluk ve değişmezlikte bir o kadar soğuk uzak durulan ve oldukça
sert eleştirilen bir durumdur.
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-

Gençliğin bir diğer özelliği de toplumsallaşmayı ve süregelen kültürü benimsemeyi
red etmesidir.

-

Bazı gençler birleşerek, süregiden toplum düzeninden uzak kalma çabasını içeren
karşıt kültürleri oluştururlar. Bu gibi gruplaşmalar her zaman politik eylemler ya da
karşı çıkma gösterileri biçiminde olmaz

-

Ergenlik dönemindeki genç için çatışmanın çoğunlukla adresi ailesidir.

-

Gençlik döneminde cinsel gelişim de önemli bir aşamadan geçer.

-

Gençlk dönemi düşünüye en çok önem verilen dönemdir

Ergenlikle ilgili litartürde sıkılıkla ifade ettiği nokta “normal bir ergenlik” çok da mümkün
değil çünkü, ergenlik aslında tümüyle bir başkalaşma ve çift duygu, düşünce ve davranışların
olabildiğince yoğun yaşandığı bir dönemdir. Tüm bu nedenlerden dolayı ergenlik, genç
insanın kendisi için olabildiği gibi ana- baba içinde zorlanmalı bir dönemdir.

12.3. Çocukluk ve Ergenlik Çağı Ruhsal Sorunları

İnsan yaşamında son derece özel ve önemli birer dönem olma özelliği taşıyan bu iki dönem,
içinde bulunan çağ özellikleri nedeniyle sadece çocuk yada gencin değil başta annae baba
olmak üzere, okul, akran ve arkadaş gruplarının da özellikle incelenip değerlendirilmesi
gereken bir dönemdir.
Çocuk ve gençle ruh sağlığı konusundaki çalışmaların odağında kuşkusuz öncelikle aile
konusu gelmektedir.

Birey hangi yaşta olursa olsun, yaşamda ruhsal olarak en temelde iki gereksinimi
bulunmaktadır.Bunlar;

-

Sevmek ve sevilmek

-

Kendi ve başkaları için değerli olmak
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Bu iki temel gereksinimin en temelde yapılandığı ortamda ailedir. Bazılarına göre bireyin
biyolojisi dışında tümüyle şekillendiği ortam ailedir. Aile dediğimizde de çocuk ya da gençle
aile içi iletişimler, etkileşimler ve tutumlardır söz konusu olan.

Ailenin çocuğa karşı tutumunun iki öğesi vardır. Bunlar;

-

Sevgi

-

Disiplin

Kuramsal olarak en olumlu tutum, gereksinimleri en uygun biçimde karşılayan tutumdur.
Literatürde ana-babaların çocuklarına yönelik tutumları yedi grup içinde ele alınmaktadır.
Bunlar;

-

Aşırı verici, koruyucu ve aşırı disiplinsiz tutum

-

Aşırı itici, ilgisiz ve aşırı disiplinsiz tutum

-

Aşırı verici ve aşırı disiplinli, denetimli tutum

-

Aşırı itici ve aşırı disiplinli, cezalandırıcı tutum

-

Anne ve babanın aralarında tutumlar arasında tutarsızlık

-

Aile içinde çocuklara farklı tutumlar oluşu

-

Aile içi kutuplaşmalar

Aile içi etkileşimlerin, çocuk ve gencin ruh sağlığına ve kişiliğini önemli ölçüde etkilediği
artık bilinen bir gerçek durumundadır.

12.3.1. Çocukluk ve Gençlik Çağı Ruhsal Sorunları

12.3.1.1.Çocukluk Çağına özgü ruhsal sıkıntılar

Çocukluk çağında görülen ruh sağlığı sıkıntıları aşağıda maddelenmiştir
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-

Erken bebeklik otizmi

-

Sembiyotik Psikoz

-

Çocukluk Depresyonları

-

-kısa süreli anne yoksunluğu
-uzun süreli anne yoksunluğu (yuva hastalığı)
Çocukluk Nevrozları
-okul korkusu
-enüresis
-enkopresiz

- kekemelik
-

Tik bozuklukları

-

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

-

Çocuklarda davranım bozukluğu

-

Zeka gerilikleri
12.3.1.2. Gençlik Çağına özgü ruhsal sıkıntılar

-

Gençlik çağı depresyonu

-

Kendine yabancılaşma ve gerçeklere yabancılaşma

12.4. Çocuk ve Gençlerle Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Bu kitabın içinde yer alan diğer ünitelerde psikiyatrik sosyal hizmetin tarihsel gelişimlerini
okuduğunuzda “çocuk ve gençlerle sosyal hizmetin” psikiyatrik sosyal hizmet tarihinde
başlangıcı olduğunu göreceksinizdir.

“çocukla ve gençlerle psikiyatrik sosyal hizmetin” aslında en temel anlamda psikiyatrik
sosyal hizmet uygulamalarından çok farklı bir yanı yoktur. Ancak odaklandığı konular ve
yoğunlukları itibarıyla genel psikiyatrik sosyal hizmetten farklılaşan unsurları mevcuttur,
bunlar aşağıda sıralanmıştır.
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-

Çocuk ve gençlerle psikiyatrik sosyal hizmet çalışmalarında aile odağı son derece
önemlidir, sadece bilgi almak için değil bazen “hedef sistem “olarak ele alınıp, eğitim,
danışmanlık yada beceri kazandırma noktasında “aile “ ile önemli bir yoğunlaşma söz
konusudur.

-

Çocuk ve gençlerle çalışırken başka bir odak noktası da, eğitim kurumlarıdır. Okul,
dershane vb gibi kurumlardan hem bilgi almak hem de işbirliği içinde olmak, çocuk ve
gencin tedavisinde ya da gelişiminde yaşamsal öneme sahiptir.

-

Aile ve okul çevresi kadar bazen akran grupları bazen mahalle bazende arkadaşları ve
akrabaları, çocuk ve gençle çalışırken sosyal hizmet uzmanın “hedef sistem” olarak
yoğunlaşacağı alanlar arasındadır.

-

Ayrıca, zaman zaman “ savunuculuk” faaliyetleri doğrultusunda çocuğun ve gencin
haklarının korunması, gözetilmesi, bu alanda gerekli bir yoğunlaşmadır.

-

Çocuk ve gençle çalışırken klinik içi çalışmalar kadar çocuğun yaşadığı çevrenin (aile,
okul vb) incelenmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir.

Ayrıca kurum bakımı altında tutulan çocuk ve gençlerin ruh sağlığı sorunlarında bu
kurumlarla doğrudan işbirliği içinde olmakta yaşamsal önem sahiptir. ancak bu özel grubun
sorunlarını bu başlık altında çalışmak çok doğru olmaz. Bu çocukların sorunlarını kendi
bulundukları sistem ie birlikte değerlendirerek ele almakta yarar vardır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde önce çocuk ve ergenin kavramsal açılımı yapılmış ve bir dönem olarak çocuk ve
ergenin gelişimsel özellikleri üzerinde durulmuştur. Hem çocukluk hem de ergenlik
döneminin kendine özgü ruhsal sorunları ayrı ayrı çalışıldıktan sonra çocuk ve gençlerle
psikiyatrik sosyal hizmet uygulamasının özellikleri üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1. Çocukluk, ergenlik çağına ulaşılmasıyla biyolojik, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal çok
önemli bir farklılaşma yaşayacaktır. Bu farklılaşmalar en temelde dört grup içinde ele
alınmaktadır. Bunlar nelerdir .

Cevap :
a) Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, ergenin çözmesi gereken en önemli sorunlardan
biri, bilinçdışındaki ana-baba kavramlarında yapmak zorunda olduğu değişikliktir.
b) Çocukluktan yetişkinliğe geçişte, ergenin önemli çabalarından biri de toplumun
değerlerine uyumlu olabilmeleridir.
c) Ergen, bir yandan yetişkin erkek ya da kadının bedensel özelliklerini kazanırken,
öte yandan toplumun kendisinden beklediği kadın yada erkek rolünü
benimsemekle yükümlüdür.
d) Ergenlik sürecindeki en önemli sorunlardan biri de ekonomiktir

2. Benlik yapısının belirlenmesiyle tutarlı bir nitelik kazanan kişilik çevresini
değerlendirmek ve onunla baş edebilmek için gerekli dayanak noktalarına sahiptir.
Yeterli bir benlik gelişimi, insanın kendine sorduğu üç temel soruya yanıtlayabilmesine
bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biridir ?
a) Ben kimim ?
b) Sen Kimsin ?
c) Hayat ne demek ?
d) Evren nasıl oluştu ?
e) Eğitim Nedir ?

3. Benlik yapısının belirlenmesiyle tutarlı bir nitelik kazanan kişilik çevresini
değerlendirmek ve onunla baş edebilmek için gerekli dayanak nokatalarına sahiptir.
Yeterli bir benlik gelişimi, insanın kendine sorduğu üç temel soruya yanıtlayabilmesine
bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biridir ?
a) ne yapmalıyım
b) nereye yönelmeliyim
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c) ne zaman yönelmeliyim
d) ne zaman yapmalıyım
e) neden yönelmeliyim

4. Benlik yapısının belirlenmesiyle tutarlı bir nitelik kazanan kişilik çevresini
değerlendirmek ve onunla baş edebilmek için gerekli dayanak noktalarına sahiptir.
Yeterli bir benlik gelişimi, insanın kendine sorduğu üç temel soruya yanıtlayabilmesine
bağlıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bunlardan biridir ?
a) kim ?
b) ne ?
c) neden ?
d) nerede ?
e) ne zaman ?

5. Kuramsal olarak en olumlu tutum, gereksinimleri en uygun biçimde karşılayan
tutumdur. Literatürde ana-babaların çocuklarına yönelik tutumları yedi grup içinde ele
alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tutumlardan biri değildir ?
a) Aşırı verici, koruyucu ve aşırı disiplinsiz tutum
b) Aşırı itici, ilgisiz ve aşırı disiplinsiz tutum
c) Aşırı verici ve aşırı disiplinli, denetimli tutum
d) Aşırı verici ve aşırı disiplinli, ödüllendirici tutum
e) Aile içinde çocuğa yönelik farklı tutumların oluşu
6. Kuramsal olarak en olumlu tutum, gereksinimleri en uygun biçimde karşılayan
tutumdur. Literatürde ana-babaların çocuklarına yönelik tutumları yedi grup içinde ele
alınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu tutumlardan biri değildir ?
a) Anne ve babanın aralarında tutumlar arasında tutarsızlık
b)Aile içinde çocuklara farklı tutumlar oluşu
c)Aile içi kutuplaşmalar
d)Aile içi dışlanma
e) verici, ilgili, denetimli tutum
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7. “ Her birimizin içinde bir evren vardır “ sözü aşağıdakilerden hangisine aittir ?

a) Carl Sagan
b) Edison
c) Freud
d) Sullıvan
e) Mc Gorıll

8. Çocukluğa bakış, hangi yüzyıldan itibaren değişmeye başlamıştır ?
a) 16. YY
b) 17.YY
c) 19.YY
d) 20.YY
e) 21. YY

9. İnsanın bedeninde yeniden doğması ifadesi hangi gelişim dönemi için söylenmiştir ?
a) bebeklik
b) çocukluk
c) ergenlik
d) yetişkinlik
e) yaşlılık

10.Aşağıdakilerden hangisi Çocukluk çağında görülen ruh sağlığı bozukluklarından
biri değildir ?
a)Erken bebeklik otizmi
b)Çocukluk Depresyonları
238

c)Çocukluk Nevrozları
d) Çocuklarda kişilik bozuklukları
e) kekemelik

2-a 3-b 4-c 5-d 6-d 7-a 8-a 9-c 10d

239

13. ALKOL VE MADDE BAĞIMLILIĞI VE PSİKİYATRİK SOSYAL
HİZMET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Alkol ve Madde bağımlılığı ve Psikiyatrik sosyal hizmet bölümünde, önce kavramsal
çerçevenin tanımlanması yapılmaktadır. Daha sonra bağımlılığın nedenleri aşamalı bir
biçimde aktarılmaktadır. Bağımlılığın önlenmesi ve önleme çalışmalarının çeşitliliği bir
sonraki alt başlıkta incelenmekte olup, son olarakta alkol ve madde bağımlılığında psikiyatrik
sosyal hizmet mesleğinin işlevselliği üzerinde madde madde bilgi verilmektedir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşadığınız yerleşim yerinde alkol ve madde kullanan insanları hiç gözlemleme imkanı
buldunuz mu ? ne yapmaktadırlar, nasıl davranmaktadırlar ?
2. Sizce alkol ve madde bağımlılığı nedir ? nedenlerinin ne olduğunu düşünüyorsunuz ?
3. Alkol ve Madde bağımlılığı tedavi edilebilir mi ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Alkol ve madde bağımlılığı
ve psikiyatrik sosyal hizmet

Kazanım

Alkol ve madde
bağımlılığının kavramsal
tanımlanması, bağımlılığın
nedenleri ve önlenmesi ile
tedavisi ve alkol ve madde
bağımlılığında psikiyatrik
sosyal hizmetin işlevleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, interaktif
materyaller ile konuların
daha kolay anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Alkol

•

Madde

•

Alkol bağımlısı

•

Madde kullanım bağımlısı
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GİRİŞ

Alkol ve Madde bağımlılığı yalnız bireysel değil aynı zamanda sosyal sorunlar yaratması
nedeniyle toplum sağlığını tehdit eden en ciddi sorunlardan biridir.
Yapılan araştırmalarda özellikle madde kullanma alışkanlığının tüm dünyada giderek
artmakta olduğu, özellikle genç nüfus kesimini etkilediği anlaşılmaktadır. Bu artış normal
nüfus artış hızından çok daha yüksektir. Madde kullanımına başlama yaşı da giderek
küçülmektedir. Ülkemizde son yıllarda madde bağımlılığı nedeniyle ölümler hızlı bir şekilde
ve belirgin olarak artmaktadır. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisinin yaptığı
araştırma yukarıdaki yargıyı destekler niteliktedir. Araştırma sonuçlarına göre ilk uçucu
madde kullanım yaşı yaklaşık 11, esrar ve ecstasy kullanımının ise sırasıyla 16 ve 17’dir

Uçucu maddelerin ucuz olması, hızlı etki göstermesi ve bu tür maddelere kolay ulaşılabilmesi
nedeniyle uçucu maddeler çocuklar tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Uçucu
madde bağımlılığı sorunu özellikle sokaklarda yaşayan, her türlü ihmal ve istismara açık
çocuklar için büyük bir risk oluşturmaktadır. Sosyal ve ekonomik koşulları yetersiz ailelerin
çocukları arasında da uçucu madde kullanma oranı giderek artmaktadır. Yoksulluk, kente göç
eden ailenin kentsel yapıya uyum sağlayamaması aile yaşamını sarsmaktadır.

Alkol ve Madde bağımlılığı sorunu birey, aile ve toplum üzerinde çeşitli sorunlara neden
olmaktadır. Bu sorunların önlemesi ve çözümlenmesi sosyal hizmet mesleğinin müdahalesini
gerektirir. Sosyal hizmet uzmanları madde kullanımının etkileri üzerinde odaklaşır birey ve
ailelere danışmanlık hizmeti sunar, onların yararına toplum kaynaklarını harekete geçirir,
koruyucu ve önleyici çalışmalar yaparlar.

13.1. Alkol ve madde kullanımına ilişkin tanımlar

a) Bağımlılık: Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına
rağmen bırakamaması, giderek madde dozunu arttırması, kullanmayı bıraktığında
yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı
sürdürmesi, zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile belirli bir
durumdur
b) Maddenin Zararlı Kullanımı: Kişinin kendine, hayatına ve çevresine zarar verecek
tarzda madde kullanmasıdır. Madde kullanımı kişiye zarar verdiği halde madde
kullanımı devam etmektedir. Bunlar arasında okul başarısızlığı ,ailesel ve yasal
sorunlar sayılabilir
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c) Yoksunluk: Uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı
zaman ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlardır. Yoksunluk belirtileri,şiddeti ve
süresi kullanılan maddenin cinsine göre değişir
d) Tolerans: Kullanılan madde miktarının giderek artmasıdır. Her zaman kullanılan
miktar istenen etkiyi yaratmamakta ve kişi kullandığı madde miktarını aynı etkiyi
sağlayabilmek için arttırma gereksinimi duymaktadır
e) Zehirlenme: Kullanılan maddenin etkisini göstermesidir. Uygunsuz davranış ya da
psikolojik değişiklikler ortaya çıkar. Bir tür sarhoşluk hali olarak tanımlanabilir
f) Uçucu ve Yapıştırıcı Maddeler :Boyalar ve boyalarda kullanılan tiner , bali , uhu gibi
yapıştırıcılar , çakmak gazı olarak kullanılan bütan gazı , kuru temizlemede kullanılan
maddeler , benzin , yazı yazılırken yapılan hataları silmekte kullanılan maddeler
yaygın olarak kullanılan uçucu maddelerdir. Bu tür maddeler kolaylıkla bulunabilen,
satılması yasal ve ucuz olması nedeniyle kullanımı yaygın olan maddelerdir.

13.2. Bağımlılığın nedenleri

Bağımlılığın nedeni olarak tek bir etkenden söz etmek çok güçtür. Birçok etken bir arada
olabilir. Aşağıda yer alan etkenler dışında da bağımlılık gelişebilir. Aşağıda yer alan etkenler
bağımlı insanlarda sıklıkla gözlenmiş etkenlerdir. Yoksa bağımlılığın nedeni mutlak olarak
belirlenmiş değildir.

-

Psikolojik Etkenler:
Engeller ve sorunlar karşısında kolaylıkla kırılan ve olumsuz duygular yaşayan
insanlar bu özelliklerinden dolayı daha da fazla engellenme yaşarlar. Çünkü toplumsal
çevre de engellenme yaratacak etkenler çok fazladır. Bu tür kişiler isteklerinin derhal
yerine gelmesini isterler. İstekleri geciktiği takdirde yıkım yaşarlar.Yaşadıkları
duygular ile giderek bir kısır döngüye girerler.

-

Kalıtımsal Etkenler:
Alkol bağımlılığının kalıtımsal etkenler ile ilişkisi olduğuna dair ciddi veriler vardır.
Bu veriler ikiz ve evlat edinme çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Ancak diğer uyuşturucu
madde kötüye kullanımında ya da bağımlılıklarının gelişiminde kalıtımsal etkenlerin
rolü üzerine yerince bilgi yoktur.
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-

Sosyokültürel Etkenler:
Bir toplumda madde kullanımı kabul görüyorsa , madde kullanan kişi sayısı da
artacaktır. Diğer kullanıcılar yeni başlayanlara nasıl kullanılacağını öğretebilirler.
Toplum yaşamında bu normal olarak kabul edilmiştir. Kullanmayan bir kişi madde
kullanmaya başlayarak , kullanan kişilerin grubuna girmeye , sosyal kabul ve destek
görmeye çalışacaktır. Bir toplum içinde yaygın madde kullanımı varsa, kişi bu
maddelerin nasıl kullanıldığını kolayca öğrenecek , kullanarak sosyal kazançlar elde
edecektir.

-

Aile:
Aile insan yaşamında ve gelişiminde çok önemli bir yer tutar. İnsanın gelişim
dönemlerinde etkilendiği, sevgi ve güven duygularını geliştirdiği kurumdur. Bu
noktada çıkacak aksaklıklar , tüm kişiliği etkileyebilir.

Alkol ve Madde bağımlılığı aileyi her yönden etkileyen bir hastalıktır. Ailede bağımlı
bir üyenin varlığı aileyi ekonomik ve sosyal yönden olumsuz olarak etkilemekte
ailenin işlevlerini bozmaktadır. Bağımlılık aileyi ekonomik ve sosyal tüm alanlarda
etkilemektedir. Etkiler aynı zamanda derin ve şiddetlidir. Bu etkilenme diğer kronik
hastalıklardan çok daha fazladır. Bağımlılığın aileye ve dolayısıyla topluma , diğer
hastalıklarla karşılaştırıldığında , ağır yük getiren bir hastalık olduğu kabul
edilmelidir.

-

Kişilik :
Kişilik kavramı , bireyin kendine özgü olan ve bireyi başkalarından ayırt ettiren uyum
özelliklerini içerir. Bu özellikler bireyin bilme – düşünme – algılama biçimi , belli
durumlarda belli duygusal tepki gösterebilme yetisi , engellenme ve çatışmalar
karşısında başa çıkma ve savunma düzenekleridir

-

Başka Hastalıklar:
Alkol bağımlılarının önemli bir kısmının yaşadıkları anksiyete yi bastırmak için alkol
kullanmaya başladıkları gösterilmiştir. Bunların çoğunlukla panik atakları olan
kişilerden ya da sosyal fobisi olanlardan oluştuğu gözlenmektedir. Opiyat
bağımlılarında ise % 90 oranında başka bir psikiyatrik bozukluğun eşlik ettiği
saptanmıştır. Bunlar arasında depresyon, antisosyal kişilik bozukluğu, alkol kullanım
bozuklukları ve anksiyete bozuklukları en sık görülenlerdir. Ayrıca madde
bağımlılarının % 15 oranında bir kez intihar girişimleri olduğu saptanmıştır.Bu
nedenlerden dolayı madde bağımlılığının tedavisine geniş bir açıdan yaklaşmak
gereklidir
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-

Madde Kullanmaya Başlamada Önemli Diğer Etkenler:
Yapılan araştırmalar gençlerin en sık olarak merak nedeniyle madde kullanmaya
başladığını göstermektedir. Arkadaş baskısı ikinci önemli etkendir. Bir arkadaş
ortamında yapılan ısrara çoğunlukla dayanılamamaktadır. Arkadaş grubunun dışında
kalmak , onlarda farklı olma korkusu yaşanmaktadır. Ayrıca sorunlarını çözmek için
başka yol kalmadığına inandıkları anda madde kullanımı sıktır. Bir başka değişle
çaresizlik başka önemli bir etkendir. Gençleri madde kullanmaya iten diğer bir etken
ise gencin madde kullanarak kendini kanıtlama davranışı gösterme eğilimidir. Farklı
ve değişik gözükerek beğeni toplamak amaçlanmaktadır. Ani tepki veren , saldırgan
veya asi davranışları olan , her şeyi red eden , davranış bozukluğu gösteren , aykırı
davranışlar içinde bulunan , erken yaşlarda davranış problemleri olan , çabuk
heyecanlanan , içe dönük olan , itaatkar olan ve yaşıtlarından aşırı etkilenen gençler ;
madde kullanma riski fazla olan gençlerdir

13.3. Bağımlılığın önlenmesi

Önleme , insanların alkol ve madde kullanmasını ve eğer kullandıysa bağımlı hale gelmesini
engellemeye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerine verilen addır. Tüm dünyada önleme
programları giderek önem kazanmaktadır. Bunun nedeni bağımlılığın geliştikten sonra
tedavisi güç olan bir durum olmasıdır. Bağımlılık gelişmeden önce yapılacak müdahaleler
her zaman daha başarılı , ekonomik ve sosyal açıdan daha yaralı olmaktadır. Bu nedenle
önleme programları aşağıdaki unsurlar açısından her zaman için ayrı bir öneme sahiptir. Bu
unsurlar ;

-

Bağımlılık geliştikten sonra tedavisi oldukça güç olan bir hastalıktır. Kişilerin
bağımlılıktan kurtulma istediği tedavinin başarısını etkileyen en önemli faktördür.
Ancak buna rağmen tam temiz kalmayı başarma oranı oldukça düşüktür.

-

Bağımlılığın başlangıcından tedavisine kadar geçen sürede topluma yansıyan olumsuz
yanları çok büyüktür. Bağımlılığın getirdiği sosyal ve ekonomik zorluk sonucunda
insanlar yasal olmayan eylemler yapabilmekte ve suç işlemektedirler.

-

Uygulanan uzun süreli tedavilerin topluma maliyeti çok yüksektir.Altı ay ve daha
uzun süren tedavilerin madde bağımlılığında daha etkili olduğu gösterilmiştir. Bu
kadar uzun süreli tedaviler için fiziksel mekanlar yaratmak , personel çalıştırmak ,
reabilitasyon alanları açmak , iş bulmak oldukça yüklü bir organizasyondur.

-

İyileştikten sonra yineleme olasılığı çok yüksektir. Kişinin tekrar madde kullanmaya
başlamasını etkileyen birçok faktör vardır. Tüm bu faktörleri minimal düzeye
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indirmek oldukça ciddi bir uğraş gerektirmektedir. Tüm bunlar yerine getirilse bile
beklenmeyen olaylardan dolayı tekrar kullanımın görülmesi seyrek değildir.
-

Öte yandan her türlü önleme programı maliyetinin , tedavi maliyetinden daha düşük
olduğu gözlenmiştir

13.4. Önleme Çalışmalarının Biçimleri :

-

Bilgilendirme :
Bunlardan birincisi ve en sık kullanılanı caydırıcı yöntemdir. Burada amaç ;
kişiyialkol ve uyuşturucu madde kullanımının tehlikelerine karşı uyarmak , olumsuz
bir tutum geliştirmek ve madde kullanmaktan korkmasını sağlamaktır. Bu yönteme
örnek olarak “uyuşturucu öldürür” sloganı verilebilir. Uyuşturucu kullananların
yakalandıkları zaman yasal olarak cezalandırılması ve cezaevlerine gönderilmeleri de
bir tür caydırma amacını taşır. Gerçekçi bilgilendirme yöntemi madde kullanımını
etkileri ve sonuçları hakkında insanları bilgilendirmek , merakı gidermek , yanlış
inançları düzeltmek ve madde kullanan insanlara karşı olumsuz tavrı gidermek
amaçlarını taşır.

-

Eğitim :
Programlı eğitim yaklaşımı standart biçimde hazırlanmış paket eğitim programlarının
uygulanmasını içerir. Birleştirilmiş eğitim yaklaşımı ise diğer dersler içinde
uyuşturucu maddeler hakkında bilgi verilmesidir. Örneğin ; kimya , biyoloji ,
yurttaşlık dersleri uyuşturucu ile ilgili yeri geldikçe ulaştırılmasıdır. Uyuşturucu
madde konusunda eğitim , genel sağlık eğitimi içinde yer alması çok daha etkili
olduğu bildirilmektedir. Ancak ülkemizde sağlık bilgisi dersleri henüz yerleşmiş
değildir. Bireysel geliştirme yaklaşımında amaç ; bireyin kendine olan güvenini ve
sosyal becerilerini artırmak karar verme yetisini geliştirmek , sorunlarıyla başa
çıkabilmesini öğretmek , insanlar arası ilişkilerini düzenlemektir

-

Toplumsal Çalışmalar : Toplumsal çalışmalar tüm topluma yönelik etkinlikleri
kapsamaktadır. Bunlar içinde , kamuoyuna yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları
, kamuoyunda madde karşıtı bir değer geliştirmek sayılabilir. Danışma merkezlerinin
kurulması da toplumun bilinçlendirilmesinde büyük önem taşır. Özel kuruluşların ,
sivil toplum örgütlerinin desteğinin sağlanması
,yardım ve bakım evlerinin
oluşturulması , bilgi ve alternatif aktivitelerin geliştirilmesi uyuşturucunun toplumda
yayılmasını önleyecek çalışmalardır. Bu çalışmaları yönlendirebilecek dökümantasyon
merkezlerinin kurulması şarttır
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13.5. Bağımlılığın Tedavisi

Alkol ve madde kullanan bağımlı olan kişilerin tedavisi , kullanılan maddenin cinsine ,
kullanım süresine , bireysel özelliklere göre değişiklik gösterir. Tedavi toplum içinde değişik
öğelerden oluşan bir bütün olarak ele alınmalı , tedavinin başlangıcından toplumsal uyuma
kadar bütün olanaklar sağlanmalıdır. Tedavi programı içinde biyolojik ilaç tedavisi , ruhsal
tedavi , bağımlının toplumla birleşip bütünleşmesini , uyumunu , çalışmasını düzenleyen
uyarlama girişimleri yer alır. Bunlar bir bütün olarak sürdürülür ve izlenir

-

İlaç Tedavisi:
Alkol ve madde kullananların , bağımlıların ilaç tedavisi kısa süreli ve uzun süreli
olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. Kısa süreli ilaç tedavisi ya alkol ve madde
zehirlenmesine bağlı olarak bedensel , ruhsal bozukluklarda ya da bağımlılık yapan
maddenin birden bire kesilmesi sırasında ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin denetim
altına alınması , düzelmesi amacıyla yapılır

-

Ruhsal – Toplumsal Tedavi İlkeleri:
Madde bağımlılığı tedavisinde başarı sağlamak için iki önemli etken vardır. Bunlardan
birincisi kişinin tedavi olmak istemesidir.Eğer kişi tedavi olmayı kendisi istemiyor ise
, kimse ona zorla bıraktırmayı başaramaz.Diğeri ise kişiyi maddeyi bırakmaya kendini
hazır hissetmesidir.Çünkü , kişi maddeyi bıraktığı zaman alışkanlıklarını ,
arkadaşlarını , yaşadığı ortamı değiştirmek zorunda kalabilecektir.Eğer tüm bunlara
hazır değil ise , yapılacak çok fazla bir şey yoktur

Alkol ve madde bağımlılığının oluşmasında benzer nedenler bulunmasına ve ortak
tedavi yaklaşımının gerekli olmasına karşın , bağımlıların kişilik özellikleri de gözden
uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle ortak tedavi yaklaşımını elden geldiğince bireysel ve
kişisel özellikleri göre uygulanması, bağımlıların tedavisinde temel ilke olmalıdır.
Bağımlıların tedavisi birbirinden ayrı ve kopuk yöntemlerle değil birbirini bütünleyen
tamamlayan yöntemlerle yapılmalıdır. Böylece olumlu sonuç alma olasılığı yükselir.
Bütünleyici ve tamamlayıcı tedavi aynı zaman da ruh hekimi , psikolog , sosyal
hizmet uzmanı , hemşire ve uğraş tedavisi uzmanıyla tedaviye katkısı olan çeşitli
devlet , kurum ve kuruluşların işbirliğini gerektirmekte , bunların ortak çalışmasını
zorunlu duruma getirmektedir

Alkol ve madde bağımlılarının ruhsal ve toplumsal tedavisinde temel amaç onların
yeniden topluma kazandırılmasıdır. Bu amacın gerçekleşmesi için önce bağımlı
olduğu maddeden arınması ,sonra bağımlılığa neden olan bedensel, ruhsal, toplumsal
etkilerden kurtulması, daha sonra bağımlılığı nedeniyle yitirdiği toplumsal rolünü
yeniden kazanması gerekmektedir. Ayrıca alkol ve madde bağımlılarına yapılacak en
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önemli toplumsal yardım onların alkol ve madde alt kültüründen uzak bir ortamda
yaşamlarını sürdürmelerini sağlamaktır. Bu nedenle bağımlıların aileleriyle işbirliği
yapılarak bağımlının aileye uyumu,ailenin bağımlıya desteği ve yardımı sağlanmalıdır.
Bağımlıların çalışma ve iş ortamı bulması,bu ortama uyum sağlaması için
destekleyici,yol gösterici girişimler yapılmalıdır.

13.6. Alkol ve Madde Kullanımı ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet

Alkol ve madde bağımlılığı için yapılacak mücadele de sosyal hizmet uzmanları birlikte
çalıştığı ekip içinde koruyucu-önleyici, eğitici-destekleyici ve tedavi-rehabilite edici
düzeylerde mesleki müdahalelerini gerçekleştirirler.
Bu kitap içinde “psikiyatrik sosyal hizmet uzmanın rol ve sorumululları adı altında
düzenlenen ünite içindeki her bir aşama aslında “alkol ve madde kullanımı” konusunda sosyal
hizmet uzmanlarının mesleki rol ve sorumlulukları doğrultusunda yapabileceklerini
açıklamaktadır. Bu ünitede detaylı olarak anlatılan “alkol ve madde kullanımına “ ilişkin
yaklaşım, öz itibarıyla diğer ünitelerde anlatılan rol ve sorumluluklardan başka unsurlar
taşımaz ancak konu özelinde bazı odaklanmaları, yoğunlaştırmaları gerekli kılabilir.
Bunlardan en önemlisi alkol ve madde kullanımında “ koruyucu- önleyici” yaklaşımlardır.

Önleme ve tedavi amacıyla eğitici nitelikteki ya da eğitim kurumlarına yönelik olarak yapılan
çalışmalar şu şekilde özetlenebilir:

1. Okullarda, öğrencilerin madde kullanmaya yönelme durumun öğretmenler, okullarda
görev alan rehberlik ve psikolojik danışmanlar ve Türkiye de henüz olmamasına
rağmen okul sosyal hizmeti alanında çalışan sosyal hizmet uzmanları tarafından fark
edilmesi önemlidir. Okullardaki SHU’nun görevleri arasında gençlerin özel
problemleri ile ilgili olarak kişisel çalışma ve grup çalışması yapma anne-baba
öğretmen ve okuldaki diğer meslek elemanları arasında uyum sağlama v.b. görevler
yer almaktadır. Okullarda yapılacak çalışmaların başarıya ulaşması öğrencinin ve
ailenin okuldaki psikolojik danışman ya da SHU’nun görev ve rolünün ne olduğu
konusunda bilgi sahibi olmasına bağlıdır. Okullarda, gençlere ve ailelere yönelik
yapılacak eğitici çalışmaların okuldaki eğitici kadrosu ile okul çalışmalarını
kapsaması, anne-baba, öğretmen ve diğer personel arasında işbirliği sağlayacak
biçimde planlanması başarıya ulaşılması için önem taşımaktadır.
2. Yurtdışındaki çalışmalarda alkol ve madde bağımlılığını önlemede en etkili
yaklaşımın eğitim olduğu kabul görmekte bunun devlet, medya ve gönüllülerin
işbirliği içinde başlatılacak maddelere karşı verilecek savaşla olacağı
vurgulanmaktadır. Bu eğitimde radyo, televizyon, gazeteler, video kasetler, dikkat
çekici afişler ve bilgisayar oyunlarının araç olarak kullanıldığı, telefon hatları
oluşturulduğu böylece ailelerin dikkatleri uçucu madde kullanmanın riskleri konusuna
çekilerek çocuklarıyla daha fazla ilgilenmelerinin sağlandığı ve çocuk eğer uçucu
madde kokluyorsa nasıl davranacakları konusunda uyarıldıkları belirtilmektedir
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3. Alkol ve madde bağımlılarıyla çalışan sosyal hizmet uzmanları tedavi odaklı
kurumun ya da kliniğin verdiği hizmetlerin tanıtımını yaparak, düzenlenecek eğitici
çalışmaların organizasyonlarını üstlenerek, bağımlı geçleri tedaviye yöneltmede katkı
da bulunabilir.

4. Sosyal hizmet uzmanı klinik tedavi esnasında da alkol ve madde bağımlısının
tedaviye motivasyonunu artırma, klinikteki ekiple ilişkilerinin geliştirilmesi, ailesi
hakkında bilgi toplama ( ev ziyareti) ailesine yönelik eğitici çalışmalarda bulunma ve
aile kurum ilişkisinin kurulup geliştirilmesini sağlama da rol alabilir.
5. Sosyal hizmet uzmanının tedavinin başlangıç aşamasından tedavi sona erene kadar,
özellikle gencin madde bağımlısı olmasının sosyal ilişkileri üzerindeki olumsuz
etkilerini giderme; tedavi ekibi hasta ve ailesi arasındaki ilişkinin kurulması; hastanın
ailesiyle ilişkilerini güçlendirerek sosyal destek sağlanması; taburculuk sonrası toplum
içinde izleme çalışmalarında bulunması gibi tedavi başarısını etkileyecek önemli bir
rol üstlenir.
6. SHU, Müracaatçının madde kullanımını etkileyen
faktörler (risk faktörleri)
müracaatçı ve sistemiyle birlikte keşfedilebilir. Acaba bağımlının içinde bulunduğu
sistemlerin (aile, arkadaş grupları, okul, işyeri ve hatta sosyal ve ekonomik politikalar)
madde kullanımına etkisi nedir. Bu soruya verilecek yanıt çalışmaların başarıya
ulaşmasında anahtar role sahip olabilir.
7. Alkol ve madde bağımlılarıyla çalışan SHU, müracaatçıları ve aile yönünde
savunuculuk yapabilir. Ailesi tarafından fiziksel şiddete uğrayan madde bağımlısı bir
çocuk korunma altına alınabilir. Tedavi merkezinden kaçan bir çocuğun tekrar kuruma
alınması için harekete geçebilir. Tedavi ekibinin stigmacı tutumlarına karşı mücadele
verebilir. Çocuk hakları konusunda personeli eğitebilir. Toplum kaynaklarını uçucu
madde bağımlısı çocukların yararına harekete geçirebilir.
8. Sosyal hizmet uzmanı uçucu madde bağımlısı çocuk ve gençlerin yüksek yararı için
sosyal hizmet mesleğinin sosyal eylem yöntemini kullanabilir. Sosyal hizmet
uzmanları sosyal eylem kapsamında yasalar çerçevesinde parlementoya baskı
yapabilir. Halkın bu yönde örgütlenmesinde rol alabilir. SHU, Ulusal örgütler
(Üniversiteler, sivil toplum örgütler,SHÇEK,vs) ve Uluslararası örgütlerle işbirliği
zemini oluşturulması için çaba harcayabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Alkol ve Madde bağımlılığı ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet bölümünde, önce kavramsal
çerçevenin tanımlanması yapılmaktadır. Daha sonra bağımlılığın nedenleri aşamalı bir
biçimde aktarılmaktadır. Bağımlılığın önlenmesi ve önleme çalışmalarının çeşitliliği bir
sonraki alt başlıkta incelenmekte olup, son olarak alkol ve madde bağımlılığında psikiyatrik
sosyal hizmet mesleğinin işlevselliği üzerinde bilgi verilmektedir.
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Bölüm Soruları

1. “ Kişinin kullandığı maddeyi birçok kez bırakma girişiminde bulunmasına rağmen
bırakamaması, giderek madde dozunu arttırması, kullanmayı bıraktığında yoksunluk
belirtilerinin ortaya çıkması, zararlarını görmesine rağmen kullanmayı sürdürmesi,
zamanının büyük bölümünü madde arayarak geçirmesi ile belirli bir durumdur”.
Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) bağımlılık
b) maddenin zararlı kullanımı
c) yoksunluk
d) tolerans
e) zehirlenme

2. “Kullanılan madde miktarının giderek artması” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine
aittir ?
a) bağımlılık
b) maddenin zararlı kullanımı
c) yoksunluk
d) tolerans
e) zehirlenme

3. “ uzun süre madde kullanımı sonrasında, madde kullanımı bırakıldığı zaman ortaya
çıkan fiziksel ve ruhsal sorunlardır” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) bağımlılık
b) maddenin zararlı kullanımı
c) yoksunluk
d) tolerans
e) zehirlenme
254

4. “kullanılan maddenin etkisini göstermesidir” Bu tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) maddenin zararlı kullanımı
b) yoksunluk
c) tolerans
d) zehirlenme
e) artırım

5. “ kişinin kendine, hayatına ve çevresine zarar verecek tarzda madde kullanması”
Yukarıda ki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir ?
a) bağımlılık
b) maddenin zararlı kkullanımı
c) yoksunluk
d) tolerans
e) artırım

6. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılığın nedenleri arasında değildir ?
a) kalıtımsal etkenler
b) sosyo-kültürel etmenler
c) aile
d) ilişki
e)psikolojik etkenler

7. Aşağıdakilerden hangisi bağımlılık nedenlerinden biridir ?
a) Ekonomik sıkıntı
b) geçimsizlik
c) karşılıksız sevgi
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d) psikolojik etmenler
e) sosyalizayon

8. Aşağıdakilerden hangisi
çalışmalarından biridir. ?

“alkol

ve

madde

kullanımına

ilişkin

önleme

a) Fiyat artışı
b) emniyet tedbirleri
c) ceza tedbirleri
d) bilgilendirme
e) adli kontrol

9.

Aşağıdakilerden hangisi “alkol ve madde kullanımına ilişkin önleme çalışmalarından
biridir. ?
a) eğitim
b) öğretim
c) sivil savunma
d) güçlendirme
e) savunuculuk

10. Aşağıdakilerden hangisi “alkol ve madde kullanımına ilişkin önleme çalışmalarından
biridir. ?
a) yerel çalışmalar
b) toplumsal çalışmalar
c) bölgesel çalışmalar
d) grup çalışmları
e) klinik çalışmalar
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1-a 2-d 3-c 4-d 5-b 6-d 7-d 8-d 9a 10-b
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14. KRİZ- KRİZE MÜDEHALE VE PSİKİYATRİK SOSYAL HİZMET

258

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Psikiyatrik sosyal hizmet kitabının bu son bölümünde, ruh sağlığı alanında çok özel
bir konu olan “kriz” kavramı üzerinde durulacaktır. Çalışmanın giriş bölümünde kavramsal
tanımlama yapılmaya çalışılırken daha sonra krizin rıh sağlığı alanında kullanılması, kriz
sürecinin aşamaları üzerinde bilgi sunulacaktır.
Bu bölümün ikinci kısmında gelişimsel ve durumsal krizlerin özellikleri hakkında bilgi
verildikten sonra son olarak krize müdahalenin özellikleri ve kriz tedavisi konusunda bilgi
verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

11.1.Sizce kriz ne demek ?
11.2.Günlük hayatta içinde kriz geçen cümleler aslında neyi anlatmaktadır ?
11.3.Ruh sağlığınız noktasında kendinizi bir krizin eşiğindeyim diye düşündüğünüz
zamanlar oldu mu ?
11.4.Bu durumda ne yaptınız, ne yapılmasını beklediniz ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kriz , krize müdehale ve
psikiyatrik sosyal hizmet

Kazanım

Kriz kavramı,kriz sürecinin
aşamaları, gelişimsel ve
durumsal krizler ile krize
müdehale ve kriz tedavisi
konusunda bilgi ve
farkındalık kazanma

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Metinler, materyaller ile
konuların daha kolay
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Kriz

•

Krize müdehale

•

Gelişimsel kriz

•

Durumsal kriz
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GİRİŞ

Biyolojik, psikolojik, sosyal bir bütünlük halinin “sağlıklılık” olarak ifadesi aynı zamanda
insanın; biyolojik, psikolojik ve sosyal bir bütün olduğunu da vurgulamaktadır. Bu
etkileşimsel bütünlük, kültürel, politik, ekonomik, coğrafik süreçlerle de insan yaşantısına etki
eden faktörleri daha kapsamlı bir hale getirmektedir. Bu kadar çok faktörün etkisi altında
sürekli farklılaşma yaşayan insan, yaşamda var olma savaşında kendi içinde ve çevresiyle pek
çok faktörü dengeleyerek yaşamını devam ettirme çabasında olmaktadır.

Yaşamın ölçülebilen ve tahmin edilebilen tarihsel sürecinde insan yaşantısı, her zaman pek
çok zor süreç içinde gerçekleşmiştir. Bu zor süreç yukarıda sözü edilen pek çok sürece göre
ve her bir bireye göre farklı boyutlar alsa da , yaşamın zorluğu her coğrafya da her birey için
her kültürde, her ekonomik yapıda var olagelmiştir.

Kuşkusuz günümüzde, tüm dünya da “travmatik olaylar” insan yaşamını ciddi boyutlarda
zorlamaktadır. Bireyler bir hastalık, sevilen birinin ölümü, boşanma ve benzeri yaşam
süreçlerinde olağan ancak bireysel düzeyde kolay olmayan, dönemlerden geçerler.

Bir başka açıdan insanlar gelişme süreci içinde ergenlik, orta yaş ve yaşlılık gibi dönemlerde
de yeni gelişen duruma uyum için zorlanırlar.

Bu ünitede; insanların yaşamları boyunca karşılaşmaları olası kriz durumları, kriz kavramı,
durumsal ve gelişimsel krizler, krize müdahale modelleri içinde sunulacaktır.

14.1. Kriz kavramı

“kriz” sözcüsü, her birimizin gün içinde sıkça duyduğumuz kavramlardan bir tanesidir.
Yaşamda farklı alanlarda olağanüstü bir durumu anlatmak için kullanılan kriz kavramı
çoğunlukla kalp krizi, hipoglisemik kriz, ekonomik kriz, ulaslar arası kriz ve siyasi kriz gibi
pek çok konuda geniş bir kullanıma sahiptir.

Kriz kavramı ruh sağlığı alanında ise bir olay ya da duruma bağlı olarak ortaya çıkan, bireyin
başa çıkma becerilerini geçici olarak yetersiz kılan, yoğun bir belirsizliğin yaşandığı karmaşık
bir dönem olarak açıklanmaktadır.
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Hangi kültürde, ne tür bir coğrafya da yaşarsa yaşasın, çok rahat ifade edebiliriz ki her insan
yaşamı boyunca, baş etmede zorluk çektiği (hastalık, sevilen birinin ölümü, boşanma vb) pek
çok fırtınalı dönemler yaşar. Kişiler yaşamlarını alt üst eden böylesi durumlara uyum becerisi
kişiden kişiye farklılık gösterir.

Sosyal bir varlık olarak insan, yaşam boyunca hastalık, boşanma, sevilen birinin ölümü gibi
yaşamını alt üst eden “zor” dönemler yaşarlar. Kişilerin, yaşamını alt üst eden böyle
durumlara yönelik uyum becerileri birbirinden farklılık gösterebilir. Pek çoğumuz kişi kendi
ve çevresinin olanaklarını kullanarak bu “zor” durumun içinden çıkar. Ancak bazı
durumlarda, bazı sorunların , kişiyi çaresiz bıraktığı görülür, O anda insanlar kendilerini
yetersiz hissederler. Kişiler bugüne kadar kullandıkları çözüm yollarını, bu durumda işe
yaramadığını, bildikleri yol ve yöntemlerle bu işin içinden çıkamadıklarını görürler. Bu
durum bir tür devam ede gelen yaşamında bir alt üst olma halidir. bunu çoğunlukla “ kendimi
karanlık bir tünelin içinde hissediyorum, hiçbir çıkış yolu göremiyorum” diye tanımlarlar. Bu
tümüyle bir çaresizlik durumudur. Kişiler korku içindedirler. Artık değişmeyeceğini ve her
şeyin daha kötüye gideceğini düşünürler. kişilerin içinde bulundukları bu durumun duygusal
karşılığı “kriz” durumunu işaret eder. Bu duruma yönelik uygulanan müdahale modeli de
“krize müdahale” olarak isimlendirilmektedir.

14.2. Psikiyatride Kriz

Psikiyatri literatüründe kriz çoğunlukla “ çeşitli duygusal zorlanmalar sonunda meydana gelen
akut ve süresi sınırlı bir denge bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Kişilerin yaşamında
kararlı, devam edegelen denge, yitirilmiştir. Duygusal bir dengesizlik söz konusudur. Var
olan durum bireyin kendisini tehlikede hissettiği bir durumdur, yaşam süreci içinde öylesine
zorlu bir değişiklik söz konusudur ki, kişi bunun nasıl çözümleyeceğini bilemez, pek çok
zorlu duyguyu bir anda yaşamaya başlarlar, bu duygular;

-

Kaygı

-

Kontrolünü kaybetme korkusu

-

Kırılganlık

-

Çaresizlik

-

Gerilim

-

Suçluluk

-

Öfke genellikle görülen duygulardır.

Davranış olarak ise abartılı ve yıkıcı davranışlar görülebilir. Bunlar;

-

İntihar
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-

Saldırganlık

-

Cinayet davranışları olabilir.

Duygusal anlamda kriz en temelde kişide 2 farklı yönde gelişir. Bunlar;

1. Kriz durumu öncelikle bir tehdit şeklinde yaşanıyorsa çoğunlukla kişi bu süreci
kaygılarıyla birlikte yaşayacaktır.
2. Kriz durumu öncelikle kayıp duygusu ile yaşanıyorsa depresif belirtiler ve buna eşlik
eden yas görülür.
Psikiyatride kriz kavramı ve krize müdahale olgusu ikinci dünya savaşını izleyen yıllarda
gündeme gelen bir konudur. Ancak kriz teriminin bugünkü anlamıyla yerleşiklik kazanması
çok eski değildir.

Ruh sağlığı alanında “insanın yaşamını zorlayan” süreçlerle ilgili pek çok bilim insanının
çalıştığı bilinmektedir. S. Freud, Eric Lindeman, Gerald Caplan, Rapoport, Hill, Sachs,
Sifneos ilk akla gelenlerdendir.

Yukarıda sayılan bilim insanları içinde özellikle Gerald Caplanın çalışmaları günümüz kriz
kavramına ışık tutması açısından da önemsenmiştir.

Gerald Caplan’ın kriz kavramı ile “ homeostasis kavramını ilk eşleştiren kuramcıdır.
Caplan’a göre insan organizması sürekli olarak dış çevre ile homeostatik bir denge sürdürme
çabası içindedir. Söz konusu denge fizyolojik ve psikolojik kuvvetler tarafından tehdit
edildiğinde, kişi bilinçli yada bilinçli olmayan bir tavırla var olan dengeyi korumak yada
yeniden kurmak için sorunla başa çıkmaya çalışacaktır. Ancak kişi, var olan sorun çözme
yöntemleriyle sorunla başa çıkamadığında olası bir kriz durumuyla başa başa kalacaktır.

Bu haliyle kriz, kişide biyolojik, fizyolojik, psikolojik var olan bir denge durumunun
bozulması, dağılması, altüst olması olarak ifade edilebilir. Caplan bu dağılma sürecini
çoğunlukla 1 ile 5 hafta arasında süren bir dengesizlik dönemi olarak tanımlamaktadır.

Caplan’a göre yaşamı tehdit eden bir duruma alışagelmiş sorun çözme yöntemleriyle çözüm
bulunamamış ise bir kriz süreci içindedir ve “kriz” olan , kişinin dengesini alt üst edecek olan
tehdit edici durumun kendisi değil, bireyin bu duruma ilişkin (çaresizliği) duygusal tepkisidir.
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Caplana göre krizin tetikleyicisi raslantısal (durumsal ) veya gelişimsel olabilir.

Durumsal yaşam olayları, sevilen birinin kaybı, boşanma, iş kaybı, iş değişikliği, göç,
hastalık, kaza, saldırıya uğrama gibi yaşamın doğal akışını değiştiren, kişinin baş etme
kapasitesini aşan her durumu içerir.

Gelişimsel yaşam olayları ise ergenlik, orta yaş, yaşlılık gibi yaşamsal dönemleri ve bu
dönemlerdeki değişimlerle kişinin baş etme kapasitesini aşan durumları içermektedir. Bu
noktada gelişimsel yaşam krizleri kişinin bir dönemden diğer döneme geçişte meydana gelen
denge durumunun bozulması (dezorganizasyon) dönemlerini anlatmaktadır.

14.3. Kriz Sürecinin Aşamaları

Caplan kriz sürecinde bireylerin dört birbirinden farklı dönemsel özellikler gösterdiğini ifade
etmektedir. Bunlar

-

Birinci dönemde kişi, belirli gereksinimlerinin karşılanmasını tehdit eden bir sorunla
karşılaşmıştır, birey karşılayamadığı ihtiyacı nedeniyle gittikçe gerginliği artar, bu
durumdan kurtulmak için bundan önce denediği ve yanıt bulduğu sorun çözme
tekniklerini kullanır,

-

İkinci dönemde kişi, daha önce sorun çözmede kullandığı ve isabet bulduğu
yöntemlerin, bu sorunla başa çıkmada başarısız kaldığını fark eder, bu durumda
kişinin dengesini tehdit eden durumda varlığını bir biçimde koruyor ise, kişinin içinde
bulunduğu gerginlik giderek artar, buna birde yetersizlik duyguları eklenir, bu
durumda kişi denge durumunu kaybetme aşamasındadır. Bu bir dezorganizasyon
durumudur. Kişi bu noktada sorunu çözmek için daha önce denemediği yollara
başvurur. Deneme – yanılma yoluyla içinde bulunduğu noktadan bir an önce sıyrılmak
istemektedir,

-

Üçüncü dönemde kişi, kendisini zorlayan sorunu çözme konusunda başarısızlığı
sürmektedir. Gerginlik daha da artmıştır. Kişi tüm iç ve dış kaynaklarını sorunu
çözmek için sonuna kadar kullanmaya çalışır. Bu aşamada kişilerde 4 farklı durum
ortaya çıkabilir .Bunlar ;
1. Bazen kişi sorununu çözer
2. Kişi sorununu geçmiş deneyimlerle benzerliğini bulmak amacı ile yeniden
tanımlar
3. Kişi, yüksek beklentilerinin tümünden vazgeçer ve kişi aşamadığı sorununa
ilişkin kendini organize etme çabası içindedir.
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4. Kişide gerilim öylesine büyük bir boyutlara ulaşmıştır ki, akut bir depresyon
süreci söz konusudur.
-

Dördüncü dönemde kişi, sorunun devam etmesi ve çözülememesi nedeniyle gerilim
son aşamaya ulaşır, kişilik dezorganizasyonu şiddetle kendini gösterir. Bu dönemde 2
durum söz konusudur;
1. Kişi büyük bir duygusal yıkıma uğrar, ya da
2. Kişi, krizi kötü uyumlu davranış formlarıyla (kabul ederek) uyumlanarak,
gerilimi azaltırken, gelecekteki sosyal işlevselliğini sekteye uğratılabilir. ( bu
aşamada kişide; saldırgan davranışlar, depresyon, intihar teşebbüsleri,
antisosyal davranışlar görülebilir)

Kriz terminolojisinde ve krizin ruh sağlığı süreçlerinde konumu düşünüldüğünde bilinmelidir
ki, patolojik olan kriz değil, sorunları yenebilmek için gösterilen çabanın, sorunu
yenememesi ve soruna uyum sağlama mücadelesidir. Bu içeriğiyle krizin başka bir bakış
açısından, kişilik gelişimi için bir fırsat oluşturduğu da söylenebilir, kişinin krizi yenmek için
verdiği mücadele sonunda başarılı olması,

1. hem o sorunun yenilmesine,
2. hem o sorunun yenilmesini başarılmış olmasına
3. hem de benzeri sorunları yenebilecek bilgi ve deneyim ulaşılmış olması nedeniyle
önemli bir fırsat ve kazanç olarak görülebilir.
Kriz durumu kişiye hem kişiliğini geliştirme şansı veren ancak aynı zamanda bir ruh
hastalığına yakalanabilme tehlikesini de içinde barındıran bir durumdur. Süreçte önemli rol,
kişinin durumu ele alışına bağlıdır. Kişilik yapısı ve deneyimler sonucu direkt etkileyen
unsurlar arasındadır.
Kriz hemen hemen her bir kişi için, yaşamının bir aşamasında bir dönüm noktası ve yaşamına
ilişkin bir karar verme süreci olarak yorumlanabilir.

Caplan’a göre krizler 1-5 haftalık dönemler içinde iyi ya da kötü bir biçimde tamamlanacak
bir süreci ifade eder. Bu süre içinde yapılacak müdahale çok etkili olabilir, çünkü bu tür bir
durumda krizi yaşayan kişi ve yakınları yardım alamaya hazır bir durumdadır ve işbirliğine
olabildiğince açıktırlar.

Kriz ruh sağlığı alanında da birbirinden farklı biçim ve içeriklerde tanımlanmış ve
yorumlanmıştır. Örneğin Rapoport krizi, bireyin kendini tehlikede hissettiği kararlı deneğe
durumunun bozulması olarak tanımlanmıştır. Rapoport’a göre; bir kriz durumunda dengeyi
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(homeostazis) kurmak için bireyin normal sorun çözme mekanizmalarının yeterli olmadığını
bunun bireyi zorladığını ve bir biçimde dağılmaya sürüklediğini ifade etmiştir.

Rapport birbiriyle ilişkili 3 faktörün sıklıkla kriz durumu oluşturduğunu ifade etmektedir.
Bunlar ;

1. Tehlikeli bir olay
2. Yaşam hedeflerine yönelik bir tehdit
3. Yeterli başa çıkma mekanizmaları ile tepki vermede beceriksizlik
Rapoport, krizde üç evre tanımlamaktadır. Bunlar;

1. Başlangıç
2. Orta evre
3. Son evre
Başlangıç evresinde bireyin alışageldiği sorun çözme mekanizmaları ile hafifletilmeye
çalıştığı zorlu bir dış çevre olayına bağlı bir gerilim artışı vardır. Kişi alışageldiği sorun
çözme mekanizmaları ile bu sorunu aşamazsa krizin orta evresine girer. Bu durumda kişi
çoğunlukla inkar ederek bir savunma mekanizması oluşturmaya çalışır. Tüm kriz
reaksiyonlarının bir son evresi vardır ki, burada denge yeniden tanımlanır ve yeniden kurulur.

Pek çok kriz kuramcısı (Quilera, Rapaport, Brandon, Parad, Caplan, Lindeman gibi) krize
yönelik iyi bir müdahalenin bireyi en azından kriz öncesi işlevsellik düzeyine kavuşturmayı
ve hatta daha da ötesi bu durumunda üstünde bir iyilik hali hedeflediğini belirtmişlerdir.
Ancak unutulmamalıdır ki kriz sonrası bu yeni denge düzeyi kriz başlamadan önceki denge
düzeyinin çok altında da olabilir.

Sifneos, krizin dört bileşeni olduğunu ifade etmektedir. Bunlar ;

1. Tehlikeli talihsiz bir olay
2. İncinebilir bir durum
3. Dış (Presipitan) faktörler
4. Aktif kriz durumu
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Kriz literatüründe “kriz” oluş ve gelişme itibariyle birbirinden farklı sınıflamalar içinde ele
alınmıştır. Bu sınıflamalar içinde en belirgin olan ve en çok kabul bulan sınıflandırma da
krizler;

1. Gelişimsel krizler
2. Durumsal krizler olarak sınıflandırılmaktadır.
14.4. Gelişimsel Krizler

İnsanoğlu çoğunlukla, içinde yaşadığı toplumda yaşamını ailesi, yakın çevresi ve iş
çevresiyle etkileşim içindedir. Her insanın yaşamda baş etmesi gereken pek çok sorunla karşı
karşıya kaldığı gerçek bir durumdur. kişiler karşılaştığı bu sorunların çoğunu yenmeyi
başararak yaşamda gelişimlerini devam ettirirler. Ancak bazen kişiler yaşamlarında kabul
etmekte zorluk çektikleri dönemleri ve yaşam stresleri oluşur, bu kişinin var olan dengesini
yitirmesini ve bir kriz durumu oluşmasına neden olur.

Tüm canlılar gibi insanlarda yaşamları boyunca sürekli bir gelişim ve değişim gösterirler.
Ancak bazı kişiler yaşamlarının bazı dönemlerinde gelişimleri ile toplumsal rol ve beklentileri
birlikte karşılamakta zorlanırlar. Bu kişiler için aşılması zor ve travmatik bir durumu
oluşturur.

Bilindiği gibi insanoğlu yaşamı süresince bebeklik, çocukluk, ergenlik, gençlik, genç
yetişkinlik, yetişkinlik, orta yaş gibi birbirinden farklı biyolojik, fiziksel, psikolojik, toplumsal
ve kültürel unsurlar içeren dönemlerden geçerler, bu geçiş aşaması çoğunlukla gelişimsel bir
değişim sürecidir. Ancak bazen bu süreçlerde gelişim beklenen düzeyde ve süreçte
olmayabilir.

Bireyler gelişim basamakları üzerinde ilerlerken, her yeni dönem kendinden önce varolan
düzeni ya da dengeyi alt üst eder. Bireyin o güne kadar var olan dengesi, ilişkileri, rolleri
değişime uğrar. Bir dönemden diğerine geçişler bireyi zorlayan dönüm noktalarıdır ve
potansiyel kriz alanları oluşturur.

Kuşkusuz gelişim yaşam krizleri, çocukluktan yaşlılığa kadar insanoğlunun yaşamı süresince
bir dönemden diğerine geçiş yaşantılarıyla ilişkilidir. Her bir gelişim dönemi belirli gelişimsel
görevlerle bağlantılıdır ve bu görevlerin başarıyla tamamlanmasında bir engellenme, bir
tıkanıklık yaşandığında “kriz”ler oluşur.
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Gelişimsel yaşam krizlerinde , kriz durumunu oluşturan en temel etken kişinin gelişimsel
öyküdür. Bu noktada fark edilmesi gereken durum kişinin dengesini bozan olay ya da
durumların kişinin bir gelişimsel dönemden diğerine geçiş aşamasının bir görüntüsü
olduğudur.

Bireyin sosyal çevresinde gerginlik yaratan durumlar genel olarak normal olgunlaşma
sürecinde yaşananlarla birleşerek yoğun duygulara yol açabilir. Böyle durumlarda var olan
zorlanmanın gelişimsel bir zorlanma ve kriz durumu mu yoksa var olan olayın ağırlığımı
olduğunun iyi tespit edilmesi gerekir. Çünkü bazı olgularda bu iki durum iç içe de olabilir ya
da birbirlerini tetikleyen süreçlerde olabilir.

Tam bu noktada da kriz her iki sınıflamasına tümüyle hakim olmak bir profesyonel için çok
önemli bir gerekliliktir.

14.5. Durumsal Krizler

İnsan yaşamında krizlerin pek çoğu önceden ne olacağı belli olmayan, aniden oluşan bazı
olaylarla ilgilidir. İnsanoğlu yaşamının belli bir döneminde kontrol edilemeyen acı verici ani
beklenmedik olaylarla karşılaşabilir. Bu olağan dışı olay ya da durum bireyin, ailenin ya da
bir grubun biyolojik, psikolojik ve sosyal işleyişini ve işlevselliğini tehdit edebilir.

İnsanoğlu yaşamı boyunca hastalanma, bir yakını ölümle kaybetme, sakatlanma, flaş,
tutuklanma, saldırıya uğrama, işkenceye maruz kalma ya da doğal afetlerde çok yönlü
kayıplara uğrama gibi fırtınalı dönemler yaşayabilir. Bunlar nereden bakılırsa bakılsın kişinin
pikolojik iyilik halini, sosyal güvenliğini tehdit eden acı verici , zor durumlardır.

Bu zorlayıcı yaşam olayları, bireylerin yaşamını alt –üst eder onları yeni durumlarla karşı
arşıya getirir. Bu yeni duruma tüm kişiler aynı tepkiyle yaklaşmaz, tüm bireylerin , her olaya
yaklaşmalarında bir kendilikleri vardır, doğal olarak her duruma yönelik herkesin uyum
becerisi farklı olabilir. Bazıları çeşitli potansiyel , yetenek ve deneyimlerle bu sarsıcı durumun
üzerinden gelirlerken bazıları ise daha önce denedikleri sorun çözme becerilerinin bu aşamada
yetersiz kaldığını görürler. Bu kişiler umutsuzluk ve sıkıntı içindedirler. Artık hiçbir şeyin iyi
yönde değişmeyeceğini düşünür, giderek artan bir gerginlik ve kaygı yaşarlar. Bir duygusal
çıkmaz girer, çözüm olanaklarını yitirir ve kendilerini engellenmiş hissederler.

Kriz literatüründe sıklıkla bahsedildiği gibi, durumsal krizlerde tetiği çeken olaylar, yaşam
süresince herhangi bir zamanda bireyin aniden karşılaştığı dengesini sarsıcı ya da bozucu bir
etkide bulunabilir.
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Durumsal krizlerin başlıca nitelikleri aşağıda özetlenerek verilmiştir. Bunlar

1. Başlangıçları anidir
2. Beklenmedik olaylardır
3. Acil durum niteliğindedirler
4. Büyük insan topluluklarını aynı anda etkileyebilirler
5. Tehlikeli oldukları kadar daha iyi bir işlevsellik içinde bir fırsattırlar
Durumsal krizler 4-6 hafta içinde farklı yoğunluklar, aşamalardan geçerek sonuca ulaşırlar.
Bu aşamalar Cullberg ‘e göre dört ayrı episode içerir. Bunlar aşağıdaki gibidir.

1. Şok
2. Tepki
3. İşleme
4. Yeniden uyum
Kriz kuramı ile çalışan diğer bilim adamları ise Cullbergin modelindeki şok ile tepki
aşamasını çoğunlukla birleştirerek 3 lü bir aşamadan bahsederler bu aşamalar şunlardır.

1. Tepki
2. Başa çıkma
3. Geri çekilme
Bu ünitede bu aşamaya kadar aktarılan bilgiler ışında kriz kavramsallaştırmasının ana pek çok
özelliği aktarılmış olmakla birlikte “kriz “kavramsallaştırması kadar önemli olan bir diğer
kavramsallaştırma “krize müdahale” dir. Çünkü ruh sağlığı alanında çalışan profesyoneller
için (psikiyatrist, psikolog, Sosyal hizmet uzmanı, hemşire vb) krizin hem kendini tanıma
hem de müdahale aşamalarının içerik bilgisi ve bu yöndeki bir deneyimi yaşamsal öneme
sahiptir.

14.6. Krize Müdahale – Kriz Tedavisi

Krize müdahale, genel olarak kriz aşamasında kişiye uygulanan mesleki, bilimsel teknikler
içeren müdehale modeline verilen ad olarak ifade edilmektedir.
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Kriz kuramı konusunda çeşitli çalışmaları olan Paul (1966) kriz ve tedavsinde çalışan her
profesyonelin dört ödevi yerine ggetirmesinin gerekli olduğunu ifade eder.

1. Dış (Presipitan) olayı belirle
2. Presipitanolayya verilen tepkilere karşı kkullanılann savunma mmekanizmalarını
sapta
3. Bu tepkileri hissetme ve tanımsya karşı bireyin kullandığı temel savunmaları bireye
göster
4. Bireyin presipitan olayı ve buna karşı geliştirdiği tepkileri, bu tepkilere karşı
oluşturduğu (bilinç dışı) savunmalarını tanımasını sağla
Pek çok akademisyen bu aşamalara bir beşincisinin eklenmesinin gereklli olduğu konusunda
görüş birliği içindedir. Bu aşama ise;

5. Bireyle beraber, krizin çözümlenmesine ilişkin psikolojik ödevleri belirle ve
bunların yerine getirilmesi için bireyle birlikkte çalış.
Krize müdehale bir biçimde; stresin etkisiyle yetersiz kalan uyum kapasiteleriniş, pskolojik
becerileri, sosyal potansiyelleri, mevcut duygusal döneminde acilen harekete geçirerek krizin
olumsuz etkilerini azaltma uğraşıdır.

Literatürde krize müdehalede iki temel amacın söz konusu olduğu sıklıkla belirtilmektedir.
Bunlar ;

1. Duygusal ve çevresel alandaki acil ilk yardımla bireyin ve çevrenin acısı azaltılmaya
çalışılır.
2. Kriz esnasında bireyin uyum ve mücadele gücü kuvvetlenndirilmeye çalışılır
Krize müdehale birkaç basamaklı olarak yürütülür. Uygulamalarımızda bunun üç basamaklı
bir plan içinde gerçekleştirmekteyiz. Temel ilkeler doğrultusunda yürütülen tedavi sürecinde
özel durumlar dikkate alınarak uygulamada değişiklikler yapılabilir.

14.7. Krize müdahale’de tedavi süreci

Krize müdehalede tedavi, üç aşamada gerçekleştirilmektedir. Bu aşamalar ve içerikleri
maddeler halinde aşağıda özetlenmiştir. Bunlar ;
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I.ilk Aşama

1. Başlangıç aşaması
-

Şimdi ve burada ilkesi doğrultusunda öykü alınır, bu öykü içinde krizi tetikleyen
(presipitan)faktöre odaklanılır,

-

Danışana emapti yapılarak, duygusal zorluğunu ifade etmesi noktasında kişi
cesaretlendirilir

-

Olayın nasıl başladığı, nasıl geliştiği belirlenir

-

Kişiyi hırpalayan durumun tanımı yaptırılır. Olayı yoluna koymak için o ana kadar
yapılanlar, yardım arayışları konuşulur

-

Durumun bireyi ne denli yaşamdan kopardığı araştırılır. Belli bir alanda mı, yoksa tüm
yaşamı etkileyen bir sorunmu yaşanmaktadır. Bu sorunun yanıtı aranır.

2. Gözden geçirme
-

Terapist ne anladığını, krizde ki bireye özetler

-

Tarapsit ve danışan en önemli sorun nedir ve nereden başlamak gerekir? Sorularına
birlikte cevap ararlar

-

Birlikte üzerinde çalışılacak sorun üzerinde netleşilir

3. Açık, net, spesifik bir çalışma planı yapılır. Bu konuda krizde ki birey ile anlaşma
halinde olunmalıdır.
II. İkinci Aşama

1. İl görüşme özetlenerek başlanr
-

Unutulanlar, son durum ve yakın bir geçmişte olayın, durumun ilişkileri üzerinde
durulur

-

Olayın etkileri üzerinde durulur, benlik saygısının ne denli zedelendiği araştırılır

2. Davranışlardaki değişiklikler gözden geçirilir
-

Fikir birliğinde olduğunuz alanlar hatırlanır

-

Kısa zamanda uygulanmak üzere görevler belirlenir

-

Krizdeki birey çözümler için cesaretlendirilir

-

Çözümün krizdeki bireyde olduğu fikri destekenir. Somut çözüm yolları belirlenir

III. Üçüncü Aşama (sonçlandırma) 1-2 görüşmede tamamlanır
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1. Karar dönemi
-

Geçmiş görüşmeler gözden geçirilir

-

Danışanın , süreci tamamlanmaya ilişkin dirençleri üzerinde çalışılır

2. Değerlendirme, gözden geçirme
-

İlk günden bu güne kadar kaydedilen gelişmelere bakılır

-

Ana konu ve etkin yaklalımlar gözden geçirilir

-

Görevler, ulaşılan amaçlar, uygulama süreci, değişiklikler, tanımı yapılmamaış işler
konuşulur

3. Geleceği planlama
-

Çalışmada ulaşılan durumun koşulları ve gelecek planları tartışılır

-

Bu çalışmanın sonuçlandığı ancak ihtiyaç halinde bu kapının her zmana kendisine açık
olduğu mesajı verilir, oturum tamamlanır.

Yukarıdaki tedavi planının ana hatları özetlenecek olursa krize müdahale yaklaşımında
yapılan müdahalenin bilgi ve deneyimle, sıcak bir yaklaşım içinde, bireyi dinlemek ve soruna
açıklık kazandırmak olduğu görülecektir. Bu aşamada aktif bir değerlendirme ve tedavi
planına ihtiyaç duyulacaktır.

Krize müdahalede amaç; gerginliği azaltmak, kişinin kriz öncesi işlevsellik düzeyine geri
dönebilecek gücü kazanmasına ve şimdiki durum ile baş edebilmesi için daha etkin
düzenekler geliştirmesine yardımcı olmaktır. Tedavi destekleyici bir yaklaşım içinde
sürdürülür, terapist amacına ulaşmak için aile tedavisi, grup tedavisi role playing ve gevşeme
teknikleri gibi çeşitli yöntemler kullanabilir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Psikiyatrik sosyal hizmet kitabının bu son bölümünde, ruh sağlığı alanında çok özel
bir konu olan “kriz” kavramı üzerinde durulacaktır. Çalışmanın giriş bölümünde kavramsal
tanımlama yapılmaya çalışılırken daha sonra krizin ruh sağlığı alanında kullanılması, kriz
sürecinin aşamaları üzerinde bilgi sunulmuştur..
Bu bölümün ikinci kısmında gelişimsel ve durumsal krizlerin özellikleri hakkında bilgi
verildikten sonra son olarak krize müdehalenin özellikleri ve kriz tedavisi konusunda bilgi
verilecektir.
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Bölüm Soruları

1. Aşağıdakilerden hangisi kriz kavramı içinde bir unsur değildir.
a) Bir olay ya da durumu bağlı bir süreçtir
b) Bireyin başa çıkma becerileriningeçici yetmezliği oluşturur
c) Yoğun belirsizlik yaşanır
d) Şok yaşanır
e) Geçici bir durumdur

2. Kriz sürecinde aşağıdaki duygulardan hangisinin görülmesi beklenmez
a) Kaygı
b) Kontrolünü kaybetme korkusu
c) Çaresizlik
d) Kıskançlık
e) Çözüm arayışı

3. Gerald Caplan kriz kavramı ile hangi kavramı eşleştirmiştir

a) Denge
b) Dengesizlik
c) Gerilim
d) Şok
e) depresyon

4. Kriz Terminolojisinde “kriz süreci” ne kadar sürer ?

a) 1-2 hafta
b) 1-5 hafta
c) 1-8 hafta
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d) 1-10 hafta
e) 1-11 hafta

5. Aşağıdakilerden hangisi bir kriz durumunun tetikleyicisidir ?
a) Kızgınlık
b) Raslantısal bir durum
c) Öfke nöbeti
d) Açlık
e) şok

6. Aşağıdakilerden hangisi bir kriz durumunun tetikleyicisidir ?
a) İletişim bozukluğu
b) Aşırı gerilim
c) Gelişimsel süreçler
d) Kaygı
e) depresyon

7. Aşağıdakilerden hangisi Sifneos’un tanımladığı krizin dört bileşeninden biri
değildir

a) Tehlikeli talihsiz bir olay
b) İncinebilir bir durum
c) Dış faktörler
d) İç faktörler
e) Aktif kriz durumu
8. Aşağıdakilerden hangisi bir gelişimsel kriz süreci değildir
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a) Ergenlik
b) Yetişkinlik
c) Orta yaş
d) Yaşlılık
e) bebeklik

9. Aşağıdakilerden hangisi bir durumsal krizin başlıca nitelikleri arasında değildir.
a) Başlangıçları anidir
b) Beklenmedik olaylardır
c) Acil durum niteliğindedir
d) Büyük insan topluluklarını aynı anda etkileyebilir
e) Şok yaşatır
10 .Durumsal krizler aşamalar Cullberg ‘e göre dört ayrı episode içerir. Aşağıdakilerden
hangisi bunlardan biri değildir.

a)Şok
b)Tepki
C)İşleme

d)Yeniden uyum
e) Dışlama

1-d 2-d 3-a 4-b 5-b 6-c 7-d 8-d 9d 10-e
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