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uh sağlığı, sadece bir hastalık durumunun olmaması değil, sosyal ve psiko-
lojik boyutların pozitif yönlerini içeren iyi olma durumudur. İyi olma du-
rumu; enerji, öz yeterlilik, anlam duygusu, umutlu olma gibi geniş bir

yelpazede kabul edilebilmekle birlikte; iyi olma durumu, sağlıklı yaşamın yapılan-
dırıldığı, başarıldığı ve yaşandığı belirli yollar, belirli kültürel değerler, sosyal bağ-
lamlar ve yaşam biçimlerine göre de değişebilmektedir. Ruh sağlığın geliştirilmesi,
ruh sağlığını olumsuz etkileyen faktörlerin azaltılması veya ortadan kaldırmasıyla
birlikte bireylerin sağlık durumunu ve dayanıklılığını arttırmaya yönelik giri-
şimleri içerir. Tüm bunlar toplum ruh sağlığının gelişmesine de katkı sağlar.1 İyi
bir ruh sağlığı, gençlik döneminin olumlu gelişimi ve toplum sağlığı için temel
anahtar bir kaynaktır.2 Toplumların yarını, geleceği, umudu olan adölesanların
fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlığı, pozitif ilişkileri, refahı ve mutluluğu son derece
önemlidir. Adölesanların refahı ve mutluluğu için ruh sağlığını korumaya ve ge-
liştirmeye yönelik özellikle okul öncesi yıllarda ebeveynler ve hükümetler bir-
likte yatırımlar yapmalıdır. Adölesanlar erişkinlik dönemine geldiklerinde bu
yatırımlar sayesinde daha sağlıklı, mutlu bireyler olmakta ve sosyal sorunları
daha az olmaktadır.3 Bu bağlamda adölesanların sağlıklı, duygusal, sosyal, fizik-
sel, bilişsel ve eğitimle ilgili gelişimleri için psikolojik olarak iyi olmaları son derece
önemlidir.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) raporu, dünyada psi-
kiyatrik bozuklukların prevalans ve tedavisi arasındaki
boşluğun olduğunu, her 5 çocuktan birinde bir ruh sağ-
lığı sorunu olduğundan söz etmektedir. Sorunları erken
teşhis etmeye ve doğru zamanda müdahale etmeye yatı-
rım yapılırsa maliyet etkinliği sağlanabilir. Bir hastalığı
önleme tedaviden daha iyidir. Adölesan ruh sağlığını ko-
rumadığımızda ciddi ruhsal sorunlar ortaya çıkabilmek-
tedir.3 Dünya genelinde, adölesanların %10-20’si ruh
sağlığı sorunlarından etkilenmektedir.4 Ruh sağlığı so-
runları, 21. yüzyılda küresel hastalık yüküne önemli öl-
çüde katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle adölesanların
ruh sağlığının korunması son derece önemli bir konu-
dur.3 Çünkü ruhsal sorunlar sadece adölesanlar için değil
ailesi ve yaşadığı toplum için ciddi bir yük teşkil etmek-
tedir.5

Adölesan ruh sağlığının korunmasına yönelik ge-
liştirilen stratejilerin çoğu kapsam olarak benzer olsa da
kültürel farklılığı olan gençlerin maruz kaldıkları çok
farklı sorunlar ve zorluklar da bulunmaktadır. Kültürel
baskılara maruz kalma durumu, tarihsel ve sosyal so-
runlar, sağlığın ve hastalığın belirli sosyal belirleyicile-
rini etkileyebilir.1 Gelir seviyesinin azalması, işsizlik,
eşitsizlik, istihdam edilme olasılığının azalması, yoksul-
luk, sosyal dışlanma, şiddet, akran reddi, izolasyon ve
aile desteğinin eksikliği gibi nedenler adölesanlarda
ruhsal sorunlar gelişmesine neden olabilir.6,7 Adölesan
dönemde sağlıklı yaşam biçimi davranışları kazandırı-
lamadığı, duygusal gelişimine olumlu katkı sağlanama-
dığı durumlarda kronik veya geçici ruhsal sorunlar
gelişebilmektedir.8

Genel olarak adölesan dönemde karşılaşılan yaygın
ruh sağlığı bozuklukları şunlardır: DEHB (Dikkat Eksik-
liği Hiperaktivite Bozukluğu); anksiyete ve basit fobiler-
den sosyal kaygıya, yaygın anksiyete ve TSSB’ye
(Travma Sonrası Stres Bozukluğu) uzanan bir dizi anksi-
yete bozukluğu; otizm ve Asperger sendromu (otizm
spektrum bozuklukları veya ASD); davranışsal problem-
ler; depresyon; yeme bozuklukları (anoreksiya nervoza
ve bulimia dahil); kendi kendine zarar vermek; obsesif
kompulsif bozukluk (OKB); psikotik bozukluklar ve
özellikle şizofreni; ve madde kötüye kullanımı.5,9

ADÖLESAN RUH SAĞLIĞINI KORUMADA 
BİRİNCİL KORUMA HİZMETLERİ

Adölesanların sağlığını koruma ve geliştirmeye yönelik
olarak birincisi, adölesanlarda sağlığın ayrılmaz bir par-
çası olarak olumlu ruh sağlığı bakış açısının benimsen-
mesi gerekir. İkincisi adölesanlara yapılan her türlü

müdahalelerin hastalıkların önlenmesinden ziyade ko-
ruyucu faktörlere ve sağlıklı yaşam tarzlarına odaklan-
masını gerektirmektedir. Üçüncüsü adölesanlar sağlığın
geliştirmesi ve iyileştirilmesinde kilit rol oynayabilirler.
Dördüncüsü okul ve aile stratejilerin geliştirilebileceği
en etkili yerlerdir. Adölesanlarda sosyal ve duygusal ye-
terliliğin geliştirilmesi, yalnızca kendi başına bir amaç
değil, sağlıklı yaşam tarzlarının benimsenmesi ve sürdü-
rülmesi için ana aracıdır. Sosyal alanda ve duygusal
alanda yeterliliğin varlığı adölesanın öğrenme, moti-
vasyon ve daha yüksek özgüven ve öz-yeterlilik dü-
zeylerini geliştirir. Bu nedenle, sosyal ve duygusal
öğrenmeyi teşvik ederek, adölesanların sağlığına ve ge-
nişlemesine, toplumun refahına büyük katkıda bulu-
nulmuş olur. Bugüne kadar yapılan sağlığa yönelik
müdahaleler adölesanların fiziksel sağlığına yönelik ol-
muştur.10 Adölesanların fiziksel sağlığının yanısıra ruh
sağlığına da yeterince önem verilmelidir. Bu bağlamda
adölesan ruh sağlığını korumada kültüre özgü koruyucu
ruh sağlığı hizmetlerinin verilmesi de son derece önem-
lidir.1

Koruyucu ruh sağlığı hizmetleri ise toplumların ko-
ruyucu önlem stratejileri ile olur. Koruyucu önlem stra-
tejileri ile risk faktörleri ele alınarak ruhsal, duygusal ve
davranış bozuklukların azaltıldığı, sağlıklı gelişim sağla-
nabildiği bilinmektedir. Örneğin, sigara, alkol veya
uyuşturucu kullanımından kaçınılması gibi sağlıklı
doğum öncesi davranışlar adölesan ruh sağlığı açısından
kritik öneme sahiptir. Kanıta dayalı yaklaşımlar ile ya-
pılacak olan değerlendirmeler, planlamalar ve girişimler
adölesan dönemi ruhsal, duygusal ve davranışsal bozuk-
lukların yaygınlığını azaltabilir. Okul programlarına sos-
yal ve duygusal öğrenmenin eklenmesi ile okulda ve
hayatta daha başarılı adölesanlar yetiştirilebilecek dola-
yısıyla ruh sağlığı hastalığı riskleri azaltılabilecektir.
Erken fiziksel ve duygusal istismar adölesanlar için ön-
lenebilir bir risk faktörüdür. Adölesanlara verilen bakım,
istikrarlı ve özverili olmalıdır. Nüfus çapında yapılan ko-
ruma hizmetleri sayesinde hastalıkların yaygınlığı azal-
tılarak okul, hapishane gibi pek çok kurumda iş,
ekonomik yük azaltılabilmektedir. Ekonomik dengesiz-
liklerin yarattığı eşitsizliklerin azaltılması, çevrenin iyi-
leştirilmesi (örneğin kafa yaralanmaları azaltmak için
yumuşak çim kullanılması, fiziksel aktivitenin kolaylaş-
tırılması) gibi yaşam alanlarının iyileştirilmesi toplum
için yapılabilecek etkili koruma müdahaleleridir. Ayrıca
ebeveynlere sağlıklı gebelik hakkında ve gebelik döne-
minde kaza vb durumlara karşı alınacak koruyucu mü-
dahaleler ile doğum öncesinden çocuğun zihinsel
gelişimi desteklenebilmektedir. Kanıta dayalı gelişimsel
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dönemlere uygun pek çok koruyucu müdahale bulun-
maktadır. Ruh sağlığı herkesi ilgilendirmektedir. Birlikte
çalışan aileler, okullar, toplumlar ile sağlıklı gelişim des-
teklenebilir. Ruh sağlığı adölesanların yaşadığı, oynadığı,
büyüdüğü her yerde dikkatle ele alınmalıdır. Sınıf yö-
netimi için iyi davranış oyunları gibi bazı önleyici mü-
dahaleler evrenseldir ve ergen gebelikleri için
hemşire/ebe ev ziyaretleri gibi riskli popülasyonlara uy-
gulanan müdahaleler bulunmaktadır. Araştırmalar yapı-
larak hangi koruyucu önlemlerin daha etkili olduğu ve
müdahalelerin zamanlamaları belirlenmelidir.8 Ayrıca
ruh sağlığını geliştirmeye yönelik çağdaş yaklaşımlar,
yaşam koşullarını iyileştirmek için toplumun tüm sek-
törlerini harekete geçirmeyi hedeflemektedir.1

Ailelerle, okullarla ve topluluklarla işbirliği içinde,
gençlere yönelik yürütülen kapsamlı ruh sağlığını geliş-
tirme ve önleme müdahaleleri yalnızca gençlerin ruh
sağlığını değil aynı zamanda genel sağlık davranışları,
sosyal işlevsellik, akademik ve iş performansının iyileş-
tirilmesini üzerinde de katkı sağlayabilir.2

ADÖLESAN RUH SAĞLIĞINI KORUMADA 
SEKONDER VE TERSİYER HİZMETLER

Sekonder ve tersiyer önleme hizmetleri verilirken,
dünya görüşlerine uygun müdahaleler, adölesanların ruh
sağlığı kaynaklarına erişimini ve tedavide kalma oranla-
rını artırabilir.1

Hem tanı koyma hem de tedavi süreci gelişimsel
dönem ve toplumun kültürü göz önünde bulundurularak
planlanmalıdır. Toplum ve ailelerin ihtiyaçları da
aile/bakım verenlerin talepleri de dikkate alınarak ölçü-
lebilir uygulamalarla giderilmelidir. Kanıta dayalı uygu-
lamalar ile adölesanların potansiyellerine ulaşmaları
sağlanarak ailelerin sosyo-demografik değişkenlerine
bağlı oluşan eşitsizlikler azaltılabilir. Bu uygulamalar
adölesanların hayatta başarılı olmalarına yardımcı ola-
rak, riskli davranışlardan uzak durmalarını ve aynı za-
manda ilişkilerini geliştirmelerini sağlamaktadır.8 Sağlık
sistemi de dahil olmak üzere ruh sağlığı problemleri olan
adölesan ve ailesi tedavi alabilmek için pek çok engelle
karşılaşabilir. Bu engeller, donanımlı sağlık hizmeti ve-
renlerin eksikliği, finansman eksikliği, sağlık sigortası
kapsamında sınırlılıklar ve toplumsal/bireysel damgala-
madır.8,11 Etkili, gelişime uygun ve kültüre duyarlı teda-
viler geliştirebilmek ve uygulamaya geçirebilmek için
daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Yapılacak çalışma-
lar, müdahalelerin adölesanların ve ailelerin özel ihti-
yaçlarına göre düzenlenmelidir.8

ADÖLESAN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI VE 
GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Adölesanlar yaşamları boyunca geçiş noktalarını kriz ya-
şamadan etkin bir şekilde ailesi ile birlikte bütüncül bir
yaklaşım ile desteklenmelidir. Adölesan sağlığını de-
ğerlendirmek, risk faktörlerinin erken tanımlanmasını
sağlamak gerekir. Asıl veya potansiyel ebeveynlik so-
runlarının alanlarını belirlemek için ebeveynlik değer-
lendirmesini ve risk faktörlerinin erken tanımlanmasını
yapmak, ör. çocuk yetiştirme konusunda bilgi ve tutum;
anne çocuk etkileşiminin kalitesi; çocuk davranışının
ebeveyn algısı; olumsuz aile etkileşimi deneyimi gibi.
Risk altındaki grupları belirlemek önemlidir. Örneğin
önemli zorluklar yaşayabilen ebeveynler; bakım gerek-
sinimi, ruh sağlığı sorunları, öğrenme güçlüğü, mevcut
alkol/uyuşturucu kullanımı, yoksulluk, evsizlik, genç
ebeveynler/bakıcıların belirlenmesi önemlidir. Ebeveyn
öğrenimi ve aile destek programlarını destekleme, evde
öğrenme ortamı desteği ve eş destekli destek yapılmalı-
dır.5

Duygusal sağlığa ve esenliğe bütünsel bir yaklaşımı
desteklemek için ilk yıllardaki ve okullardaki ortamlarda
çalışmak önemlidir. Akran arabuluculuğu, zorbalık ön-
leme, destekli öğrenmede öğrenci katılımı önemli ko-
nulardandır. Yeşil alan ve kaliteli evlere erişim dahil
olmak üzere ruhsal olarak sağlıklı ortamları teşvik etmek
gerekir. Ebeveynlerin ve bakıcıların ruh sağlığını des-
tekleyen doğum öncesi ve doğum sonrası ebeveynlik
programlarının oluşturulması gerekir. “Konuşma terapi-
lerine” ve ebeveyn desteğine genel erişimi desteklemek
gerekir. Anne ruh sağlığı dahil olmak üzere ebeveyn ruh
sağlığı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bağlanma sorununu erken tespit etmek gerekir. Sağlığı
geliştirme, tavsiye ve destek sağlamak önemlidir. Emzir-
meyi desteklemek, doğum sonrası depresyon ve düşük
maternal duygu durumlu anneler için erken teşhis ve
destek sağlamak önemlidir. Ağlayan bebek, uyku prob-
lemleri, bağlanma ve bağlanma gibi özel ihtiyaçlar için
kanıta dayalı müdahalelerin kullanılması gerekmekte-
dir. Sağlığı geliştirici davranışları desteklemenin yanı sıra
karmaşık gereksinimi olan aileler için uzun vadeli destek
sağlanması (örneğin uyuşturucu, alkol veya aile içi şid-
detden etkilenenler) gerekmektedir. Engelli/hasta bir ço-
cuğa sahip aileler için sürekli destek sağlanması
önemlidir. Aileleri korumak ve çocukları korumak için
kriz müdahalenin sağlanması gerekir. Okul hemşireleri-
nin ve öğretmenlerin işbirliği içinde atölye çalışmaları
ile (öz farkındalık, duygusal zeka, farkındalık, esneklik
gibi) çalışması sağlanmalıdır. Obezite, sigara içme, uyuş-
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turucu ve ilişki sorunları, cinsel sağlık gibi konularda
sağlığı geliştirme ve değişim yönetimi için destek sağla-
mak gerekir. Cinsel sağlık ve kendine zarar verme gibi
durumlarda kanıt temelli müdahaleleri kullanmak, aile
içi ilişkileri güçlendirmek önemli konulardandır.5,9

Sürekli polisle temas halinde olan adölesanlar; tu-
tuklu adölesanlar, hamile adölesanlar; cinsel sömürüye
maruz kalan adölesanlar, kendine zarar veren (intihar
girişiminde bulunan) adölesanlar, kendisi ya da ebeveyn
alkol/uyuşturucu kötüye kullanımı gibi kaotik bir ailede
olan adölesanlarda bozulmayı önlemek için sürekli mü-
dahale ve destek sağlanması gerekmektedir.5 Ayrıca gelir
seviyesinin azlığı, işsizlik, eşitsizlik, istihdam edilme ola-
sılığının azlığı gibi adölesan ruhsal sorunların ortaya çık-
masına neden olan durumları ortadan kaldırmak
gerekmektedir.6 

ADÖLESAN DÖNEMDE GÖRÜLEN 
RUHSAL SORUNLARI ÖNLEMEDE 
HEMŞİRENİN SORUMLULUKLARI

Okul hemşireleri, adölesanların fiziksel, zihinsel, psiko-
sosyal veya duygusal sorunları ile mücadelede ön planda-
dır. Hemşirelerin, adölesanların ruh sağlığı sorunları
hakkında daha fazla bilgi edinmeleri gerekmektedir. Bunu
başarmak için okul hemşirelerine yönelik eğitim prog-
ramları olmalıdır ve bu programların gözden geçirilmesi
gerekmektedir. Okul hemşireleri prensipte tüm adölesan-
lara ulaşması gereken kişidir.5 Adölesan ruh sağlığı ve adö-
lesan ruh sağlığı hemşireliğini etkileyen sosyopolitik
meselelerin doğası konusunda bazı noktalara dikkat çek-
mek önemlidir. Adölesan dönemde adölesan ruh sağlığı
ile ilgili epidemiyolojik çalışmalar yapılmalıdır.12

Adölesanlar ile çalışan hemşireler, adölesanların
ruh sağlığını korumaya yönelik belirledikleri hedeflere
ulaşmak için bireylerin gelişimsel dönemlerine göre mü-
dahalelerini belirlemek durumundadır. Bunun içinde
hemşireler müdahalelerini uygulayabilmeleri, becerile-
rini kullanabilmeleri ve geliştirmeleri için desteklenme-
lidir. Bilişsel temelli problem çözme becerisi eğitimi
verilebilir.13

ADÖLESAN BİREYE YAKLAŞIMDA HEMŞİRELERİN 
DİKKAT ETMESİ GEREKEN UNSURLAR

BBaağğllaannttııyyıı  SSaağğllaayyıınn Adölesanların arkadaşlarıyla ve
aileleriyle vakit geçirmelerini sağlayın.

AAkkttiiff  OOllmmaassıınnıı  SSaağğllaayyıınn Adölesanları kendi başla-
rına veya bir takımda düzenli olarak egzersiz yapmaya
çağırın.

FFaarrkkıınnddaallııkk  SSaağğllaayyıınn Çevre ve duygular hakkında
farkındalık yaratın.

ÖÖğğrreennmmeeyyee  TTeeşşvviikk  EEddiinn Adölesanların dünyasını
mümkün olduğunca geniş tutun, onların doğal merakla-
rını teşvik edin. 

YYaarraattııccııllııkkllaarrıınnıı  OOrrttaayyaa  ÇÇııkkaarrıınn Büyüdükçe adöle-
sanların hayal gücünü ve yaratıcılıklarını teşvik edin.5

Ebeveynlerin ve ailenin adölesan ruh sağlığı üze-
rinde çok önemli etkileri vardır bu bağlamda da hemşi-
reler ebeveyn ve adölesanların evlerine erken dönemde
ev ziyaretleri yaparak, sorunları belirleyerek, taramalar
yaparak, ruhsal sorunlar oluşmadan sorunları önlemede
iyi bir konuma sahiptir. Ruh sağlığı olmadan sağlığın ol-
mayacağı sloganıyla tüm kurumlar ile birlikte ekip iş-
birliği içinde hemşireler çalışmalıdır. Okul hemşireleri
sorunları belirleme, adölesan ve aileye destek olmada iyi
bir konuma sahiptir bu durum ruh sağlığını korumayı
sağladığı gibi ekonomik açıdan da ülke ekonomisine ka-
zanç sağlamaktadır.3 

Okul koşullarının adölesan ruh sağlığı üzerinde et-
kisinin olduğunu belirten bir çalışmada özellikle öğret-
menlerin okullardaki sosyal ilişkileri, öğrencilerin okul
güvenliğini, okula bağlılıkları gibi okul koşullarını yeni-
den düzenlemeleri gerekliliğine vurgu yapılmaktadır.14

Bu bağlamda okul hemşireleri öğretmenler ile birlikte
çalışarak ruh sağlığını korumada kurumlarla ve aile ile
birlikte, herkes için güvenli topluluklar ve daha parlak
gelecekler oluşturmada çok önemli bir role sahiptir.
Adölesan ruh sağlığı politikaları çerçevesinde okul ruh
sağlığı programları ile adölesanların ruh sağlığını geliş-
tirmek gerekir. Adölesanların ruh sağlığını koruyacak
ve geliştirecek olan okul öncesi çocuk ve okul temelli
ruhsal sağlık proğramları olmalıdır. Bu programlar
aynı zamanda, çocuklarda davranış bozukluklarını az-
altılmasını ve yetişkinlik dönemindeki psikopatoloji-
nin önlenebilmesini sağlar. Çocuk ruh sağlığı
müdahale programlarının etkinliği, yetişkinler ara-
sında ruh sağlığı bozukluklarının ele alınmasında son de-
rece önemlidir. Okul öncesi ve okul ortamında davranış
bozukluklarının çoğunun önlenmesi mümkündür. Ge-
reksinim duyulan, adölesan sağlığında uzun süreli ve sü-
rekli iyileşmeyi geliştirmek, doğumdan önceki dönemde
dahil çocuklara yüksek kaliteli entegre sağlık ve sosyal
bakım standartlarını belirleyerek yetişkinliğe doğru iler-
lemelerini sağlamaktır. Bunu yaparken odak noktalar-
dan biri de adölesanların ruh sağlığı ve psikolojik refahı
olmalıdır. İstenilen sonuçlara ulaşmak için sağlık, eği-
tim, sosyal hizmetler veya diğer kurumlar tarafından
sağlanan adölesanların ruhsal sağlık hizmetlerine kat-
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kıda bulunan tüm hizmetleri kapsamalıdır. Ayrıca, bi-
rincil işlevi ruh sağlığı olmayan okul gibi kurumlar ile
ortak hareket etmekte oldukça önemlidir. Daha az ciddi
sorunlar için genel tavsiye ve tedavi sunarak, ruhsal sağ-
lığın korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunarak,
gelişimlerinin erken aşamalarında sorunları belirleyerek
hizmet sunulabilir.3

SONUÇ

Ruh sağlığı, yaşam kalitesinin temelidir. Mutlu ve ken-
dine güvenen adölesanlar mutlu ve kendine güvenen ye-

tişkinlere dönüşür. Bu da toplumların sağlığına ve refa-
hına katkıda bulunur. Adölesanların ruhsal sağlıkları iyi-
lik hallerini, benlik saygılarını, olumlu davranış
sergilemelerini, okula devam etme durumlarını, akade-
mik başarılarını ve sosyal uyumlarını artırır. Ruhsal yön-
den iyi olan gençler, problem çözme becerilerine, sosyal
yeterliliğe ve bir amaç duygusuna sahiptir. Bu nedenle
adölesanların ruh sağlığını korumaya yönelik olarak
hemşireler önemli sorumluluklarının bilmelidir. Hem-
şireler adölesan dönemde verilen ruh sağlığı hizmetleri
ve adölesan bireyin ruhsal sorunlarını azaltmaya yönelik
çalışmalar yapmalı, eğitimler vermelidir.6,7
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