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Mens
Sana in
Corpore
Sano

Yapılan bu çalışma aracılığıyla önleyici etkileri yeniden keşfettik.
Akıl Sağlığı alanında aktif yaşam ve sunduğu tedavi edici faydalar, dileriz bu
dertten muzdarip tüm insanlara yarar sağlar…

Avrupa Komisyonu'nun bu yayının üretimine yönelik desteği, yalnızca yazarların görüşlerini
yansıtan içeriklerin onaylanmasını teşkil etmez ve Komisyon, burada yer alan bilgilerin herhangi bir
şekilde kullanılmasıyla ilgili sorumlu tutulamaz.
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ÖNSÖZ
"M.E.N.S." kısaltması için ilham ünlü latin alıntıdan geldi: "Mens Sana in Corpore Sano" sadece cümlenin
kendisi değil, içeriği de doğrudan bu inisiyatifin özünü ifade eder. Bu temel, Zihinsel Refah ile Spor ve Fiziksel
Egzersiz arasındaki bağlantıyı yansıtır. Eğer bağlantının kendisi ortak ya da apaçık görünmüyorsa, ne yazık ki ilgili
politika ve eylemlerin evrimi, buentegrasyonundan ne kadar uzak olduğumuzun kanıtıdır.
Temel hakikat, günlük yaşantımıza ve daha geniş terapötik yaklaşımlara dayanmaktadır. Bu insiyatif ortaya
çıktığı zaman , zihinsel zağlık ile ilgili (olaylar, bilimsel belgeler vb.) zayıf ilişkili ya da ilişkili olmayan bağlamlar
daha yaygındı. Bu inanış, bir stratejik tasarımın oluşmasına ve Avrupa düzeyinde gerçekleştirilmesine yönelik
gerekli tüm bileşenleri geliştirecek şekilde tetiklendi.
Felsefemiz ile gelişen bu çalışma , ERASMUS + Spor Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından
finanse edilmiştir. Projemizin temeli şunlara dayanır:
1. Fiziksel aktiviteyi ve sporu ruh sağlığına etkin bir şekilde bağlamayı amaçlayan bir yapısal politika
altyapısının geliştirilmesi.
2. Bu bağlantının değerini kanıtlamak için paydaşlar, profesyoneller ve halk arasında farkındalığın artırılması.
3. Ana hedefe ulaşmak için kurumsal bir aracın temelinin atılması.
Elinizdeki kaynak, fiziksel egzersiz ve ruh sağlığı ile spor arasındaki bağlantı etrafında araştırılması gereken ilk
yön olarak, bireysel konulara işlevsel olarak dağıtılan, on yedi proje ortağının çalışmalarının bir sonucudur. Ancak
belirtmek gerekir ki içerik tümüyle bilimsel araştırmaların sonuçlarını karşılamamaktadır. Bunlar, esasen, daha
fazla bilimsel araştırmanın gerekliliğini değil, Avrupa düzeyinde belirli politikaların geliştirilmesine yönelik talebi
ve aynı zamanda hem ulusal hem de yerel düzeyde etkili uygulamaların acil olarak desteklenmesini sağlayan
güçlü donelere sahip tavsiye belgeleridir. Bununla birlikte, bibliyografik referansların kapsamlı listesini, Avrupa
politikalarının kapsamlı sunumunu ve ilk kez haritalanan çok sayıda ilgili uygulamanın burada toplandığının da
altını çizmek gerekir. Bunların tümü, araştırmacıları ve alandaki profesyonelleri destekleyen faktörlerdir.
Tabii ki, bir gerçek olarak değişim sadece bilimsel bilginin yayılması sonucu olamaz. Bu bilginin kamuoyuna ve
özellikle de bu süreçte işlevsel olarak yer alan herkese açık hale getirilmesi gerekmektedir. "Hayat bir bisiklet
gibidir" Ele aldığımız Avrupa Kampanyası’nın mantığı budur.
Bir projenin sınırlı bir süre ve mekansal kapsamı olduğu inkar edilemez. Bu sınırların aşıldığından emin olmak
için herhangi bir araç yoksa, en yüksek çaba dahi beklentileri karşılayamaz. Bu nedenle, projenin stratejik
planlaması, Avrupa düzeyinde bu girişimin amaçlarının sürekli olarak teşvik edilmesinde kurumsal bir rol oynayan
Avrupa Ruh Sağlığı İçin Aktif Çalışma Ağı'nın (ENALMH) kurulmasıyla tamamlanmıştır.
Hiçbir teorik işlem, iletişim müdahalesi veya kurumsal güçlendirme, tek başına istenen sonucu veremez ve bu
yeni yaklaşımın dinamiklerini açığa çıkarabilen doğrudan deneyimin iç gücü ve değeri ile karşılaştırılamaz. En
belirleyici sonucu, “MENS” in ikiz kardeşi olan “EVENTS” projesi kapsamında Eylül 2018'de Atina'da düzenlenecek olan
1. Avrupa Atletizm Ruh Sağlığı Örgütü'nün çalışmaları belirleyecektir.
Bu ilk adımlardan, Ruh Sağlığı ve Aktif Yaşam için daha geniş bir hareketin (www.activelivingmentalhealth.eu)
doğduğu, tüm grupların katılmaya ve hazırlanmaya davet edildikleri , mesleki ve amatör sporcular, özel sporlar, spor
salonu ve sağlık kuruluşları ve nihayetinde toplumun bütününün katılımının sağlandığı bir oluşum nihai hedefimizdir.
Dürüstçe, iyi bir başlangıç yaptığımızı umuyoruz…

MENS Projesi Müdürü
Nicos Andreopoulos
ENALMH Ağı Genel Sekreteri Vekili

TEŞEKKÜRLER
Bu makalelerin yazımı için ciddi emek harcayan yazarlar, her makalenin başında listelenmiştir. Bununla
birlikte, bu çalışmadaki katkılarından bahsetmeye değer birkaç kişi daha mevcuttur.
Her şeyden önce, on iki politika makalesinin sistematik ve sürekli bilimsel desteği ve değerlendirmesi için Atina
Üniversitesi Doçentlerinden Emmnanouil Skordilis'e içtenlikle minnettarlığımızı sunmak isteriz.
Ayrıca, bu çalışmanın biçimlendirmesini sağlayan, her küçük ayrıntıya dikkat eden ve bu süreçte büyük bir sabır
gösteren Antonis Zannikos'a şükranlarımızı ifade etmek isteriz.
Ayrıca, aşağıdaki arkadaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız :
• Evaldas Kancelkis, Sport specialist at Siauliai Municipality Care Home.
• Dr. Gilberto Maiolatesi, Psychologist at COOSS Marche, Italy
• Laimonas Milinavicius, President of Association Olimpikas, Lithuania
• Michalis Papachatzis, Psychologist at K.S.D.E.O. "EDRA", Greece
• Dr. Marzia Pennisi, Psychologist at COOSS Marche, Italy
• Claudia Erco, Translator
Herkese içten teşekkürler.
MENS Projesi ekibi
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GİRİŞ

PROJE
Mental European Network of Sport events- "MENS", Latince'de "Mentis" şu anlama gelir: Zihin, düşünce, niyet
ve akıl.
"MENS" Projesi, spor ve fiziksel egzersizin, Avrupa düzeyinde Zihinsel Hastalığın önlenmesi, tedavisi ve
rehabilitasyonuna özel katkısı için güçlü kurumsal prosedürler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dört temel nedenden ötürü bu prosedürler şu an sıfır seviyesindedir:
•
•
•
•

Sorunun halen mevcut prosedürler ve terapötik müdahale kursları ve zihinsel hastalarla ilişkili olması.
Zihinsel hastalığın rehabilitasyonunda sporun önemi ve etkilerinin yaygın bir şekilde belgelenmemesi.
Spor faaliyetlerinin mevcut tedavi konseptlerine entegrasyonu için sağlık çalışanlarının uzmanlık eksikliği.
Akıl hastalarının rehabilitasyon süreçlerinde spor faaliyetlerinin entegrasyonunu teşvik etmek için belirli sektörler
arası politikaların olmaması.

Genel Amaç
Fiziksel egzersiz, Spor ve Ruh Sağlığı arasındaki ilişkiye yeni bir yaklaşım kazandırmak.
Projenin amacı, sporda gönüllü faaliyetlerin teşvik edilmesi, sosyal içerme, eşit fırsatlar ve herkes için spora daha
fazla katılım ve eşit erişim yoluyla sağlığın artırıcı fiziksel aktivitenin önemi hakkında farkındalık yaratmaktır.

Eylemler
• Spor ve zihinsel sağlığı birleştiren ulusal politikaları ve iyi uygulamaları kaydetmek için masa başı
değerlendirmesi.
• “Herkes için Spor” hareketinin bir parçası olarak ve bir Avrupa Akıl Sağlığı Spor Etkinliğine doğru adım adım
olarak yerel bir ulusal düzeyde akıl hastası olan spor olayları için modellerin oluşturulması.
• Aşağıda belirtilen ruhsal sağlığın rehabilitasyonunda sporun kullanımıyla ilgili kritik bilimsel konular için politika
dokümanları düzenlenmesi.
• Sporun Akıl Sağlığı ile bağlantısı için tanımlanmış bir çerçeve oluşturmayı amaçlayan Avrupa düzeyinde bir
Farkındalık Kampanyası'nın uygulanması.
• Etkinliğin yaygınlaştırılması için faaliyetler yapılması.
Projenin temel hedefi, Akıl Sağlığı ve Spor Fiziksel Egzersizinin birleşimini amaçlayan bir Avrupa Ağının
kurulması olmuştur.
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Ortaklık
Ortak

Organizasyon

PP1
K.S.D.E.O. "EDRA"
Coordinator

ülke

Website

Greece

www.edra-coop.gr

PP2

National and Kapodistrian University of Athens Greece
School of Physical Education
and Sport Science (PESS)

http:IIold.phed.uoa.grIindex_en.php

PP3

University of Kent
School of Physical Sciences

UK

https:IIwww.kent.ac.ukI

PP4

COOS Sociale Onlus

Italy

http:IIwww.cooss.itI

PP5

Foundation INTRAS

Spain

http:IIwww.intras.esI

PP6

E.U.F.A.M.I. European Network

Belgium

http:IIwww.eufami.orgI

PP7

Golbasi Sporium Spor KulUbU ve Dernegi

Turkey

http:IIwww.ankaragolbasi.gov.tr

PP8

Asociacija Olimpikas

Lithuania

https:IIwww.facebook.comIOlimpikasI

PP9

OZARA Zavod Maribor

Slovenia

http:IIwww.ozara.siIozara-zavod-mariborI

PP10

SSOI - Rijeca, Disability sports Association

Croatia

http:IIwww.ssoi-rijeka.hrI

PP11

Centro Studi Di Villa Montesca

Italy

http:IIwww.montesca.euI

PP12

ANARP Organization

Portugal

http:IIwww.anarp.org.ptI

PP13

First Fortnight

Ireland

http:IIfirstfortnight.ieI

PP14

Merseyside Expanding Horizons

UK

http:IIwww.expandinghorizons.co.ukI

PP15

Municipality of Galatsi

Greece

http:IIwww.galatsi.gov.grI

PP16

CESIE

Italy

http:IIcesie.orgI

PP17

Fokus Praha

Czech Republic http:IIwww.fokus-praha.czI
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AĞ

Ağ, Uluslararası Kar Amacı Gütmeyen Birliğin (AISBL) yasal biçimine sahiptir, Belçika/ Brüksel'de yasal olarak
yer alır ve Belçika Hukuku kapsamında çalışır .Faaliyetlerinin coğrafi kapsamı Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri içerir.
Ağın ana hedefleri şunlardır:
Ruh sağlığı hizmetlerinin terapötik prosedürlerinin, kullanıcılar için spor ve fiziksel egzersizlerin iyi kullanımı
ile zenginleştirilmesi.
Zihinsel hastalığın damgalanması ile sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi.
Ruh sağlığı problemlerinin önlenmesinde temel bir parametre olarak Spor ve Fiziksel Egzersizin ortaya
çıkması.
Ruh Sağlığı ile ilgili spor etkinliklerinin ve fiziksel aktivitelerinin desteklenmesi ve gerçekleştirilmesi
Spor ve Fiziksel Egzersiz ve Ruh Sağlığı alanları arasındaki bağlantıları netleştirmeyi ve genişletmeyi
amaçlayan araştırma ve eğitim süreçlerine katkı.
Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlananların haklarını, misyonundan kaynaklanan araçlar ile destekleme.
Avrupa ve Ulusal Düzeylerde Spor ve Fiziksel Egzersiz ve Ruh Sağlığı alanları arasındaki bağlantı ile ilgili
politikaların teşvik edilmesi.
Ruh Sağlığı alanında gerekli bütünleşmiş bir disiplinle bütüncül bir yaklaşımın sadece entegre bir şekilde
verilebilmesi nedeniyle, söz konusu alanlarda aktif olan diğer özelleşmiş kuruluşlarla işbirliği yapılması.

Politika Makaleleri
Nr.

Politika Makaleleri

Sorumlu Üyeler

1

Spor derneği, f i z i k s e l a k t i v i t e , e g z e r s i z
ve
r u hruh
s asağlığı
ğ l ı ğ ı i ile
l e :ilgili
physical activity and exercise
Avrupa Birliği'nde mevcut politikalar ve uygulamalar

KSDEO EDRA
Greece

2

Fiziksel aktivite modellerinin geliştirilmesi
spor etkinlikleri ve egzersiz programlarıof models of

UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES
Greece

3

Zihinsel Göstergeler ve fiziksel aktivite

UNIVERSITY of KENT
SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES
United Kingdom

4

Fiziksel aktivitenin önleyici rolü
ruh sağlığındarole of physical activity

COOS Marche Cooperativa Sociale Onlus
Italy

5

Akıl sağlığı olan kişilerin spor yoluyla dahil edilmesi

FOKUS
Czech Republic

6

Avrupa'da ruh sağlığı ve damgalanma

FIRST FORTNIGHT
Ireland

7

Yerel makamlarda spor yoluyla damgalanmayı ele almak MUNICIPALITY OF GALATSI
Greece

8

Aktif yaşam ve ruh sağlığı: Kamu ve özel sektör
arasında sosyal olrtaklık

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
United Kingdom

9

Akıl hastalığı için ilaç dışı tedavi aracı spor

INTRAS FOUNDATIONS
Spain

Hastaların tedavisi için fiziksel aktivite

CENTRO STUDI E INIZIATIVE EUROPEO
Italy

10

akıl hastalığı ile: Profesyonellerin eğitim ihtiyaçları
11

Tipik spor ve ruh sağlığı
eğitim sistemleri

12

Akıl sağlığı için sporda karşılaştırmalı yaklaşım
fiziksel veya zihinsel engelli sporlar

CENTRO STUDI VILLA MONTESCA
Italy
SSOI - RIJECA DISABILITY SPORTS
ASSOCIATION, Croatia I GOLBASI SPORIUM
SPOR KULUBU VE DERNEGI, Turkey I OZARA
ZAVOD MARIBOR, Slovenia I ASOCIACIJAS
OLIMPIKAS, Lithuania
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KİŞİ SAĞLIĞI İLE İLGİLİ SPOR,
FİZİKSEL ETKİNLİK VE
EGZERSİZ DERNEĞİ :
AVRUPA BİRLİĞİ’NDE
MEVCUT POLİTİKALAR VE
UYGULAMALAR
YAZARLAR:
Eleonora Markou, Msc, Psychologist, Mental Health Expert
Pantelis Sarakiniotis, Msc, Social Scientist

GİRİŞ
Amaç
Ruh sağlığı ve fiziksel aktivite arasındaki
bağlantı son yıllarda aşırı ilgi görmüştür. Bu ilgi,
akıl sağlığı sorunlarından muzdarip insanların
sayısının artmasından kaynaklanmaktadır. Bu
durum, Avrupa'daki kamu gündeminin ilk
öncelikleri
arasında
ruh
sağlığını
konumlandırmaktadır. Son yıllarda yapılan
çalışmalar , AB nüfusunun% 38,2'sinin ruhsal bir
bozukluktan muzdarip olduğunu tahmin
etmekte, 2005 yılında bildirilen bir raporda ise
bu % 27.4'lük bir oranla gösterilmektedir.
(Wittchen ve diğerleri, 2011). Daha spesifik
olarak, Wittchen ve arkadaşları (2011), toplam
AB
nüfusunun
üçte
birinin
ruhsal
bozukluklardan
muzdarip
olduğunu
belirtmişlerdir. Ayrıca, Ruh Sağlığı ve Refah
Raporu'na (2016) göre ruhsal bozukluklar,
AB'nin
engellilik
yükünün%
22'sini
oluşturmaktadır.

Ruh sağlığı hizmetlerinin ekonomik maliyeti,
Avrupa
Ülkelerinin
zaten
zorlanmış
ekonomisinde artmış görünmektedir. (Liopis&
Anderson, 2005). Gabriel ve Liimatainen (2000),
Avrupa ülkeleri arasında Ruh Sağlığı
hizmetlerinin tahmini maliyetinin, diğer
sektörlerin ilgili maliyetlerini dahil etmeden,
Gayri Safi Milli Hasıla'nın yaklaşık% 3 ila 4'ünü
oluşturduğunu ileri sürmüştür. Daha spesifik
olarak, ruh sağlığı yalnızca bir kişinin duygusal
ve aynı zamanda maddi ve sosyal statüsünü de
etkilemekle birlikte, 2016 yılında Ruh Sağlığı ve
Refah Raporu, her yıl Avrupa Birliği'nde yaklaşık
450 milyar avro harcandığını tahmin etmiştir.
Ruhsal bozukluklar için doğrudan ve dolaylı
maliyetler olarak, AB üyesi devletlerde sağlık
sisteminin sürdürülebilirliğini zihinsel sağlık
sorunlarının ele alınması ile ilişkilendirir. Ayrıca,
Dünya Bankası 2002 raporunda önerilen
Fikirlere göre
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dezavantajlı görülen bir ekonomi daha iyi bir
zihinsel sağlık planı ile geliştirilebilir ve genel
verimliliğin geliştirilmesi stratejisinin bir parçası
olarak düşünülebilir. Tüm bu önemli raporlar ve
Avrupa'daki ruh sağlığı sorununun artması, AB
ve Üye Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü (WHO),
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)
gibi uluslararası örgütlerle işbirliği yapmaya
itmiştir. Amaç Avrupa vatandaşları arasında ruh
sağlığını
iyileştirmenin
yollarını
bulmak
olmuştur. Bununla birlikte, tüm çabalara
rağmen, tedavi boşluğunun üstesinden
gelebilmek, hizmet kalitesini yükseltmek,
desteklemek, güçlendirmek, akıl sağlığı
hastalıklarının önlenmesini yaygınlaştırmak ve
sağlıklı bir geçim kaynağı sağlamak için hâlâ çok
ihtiyaç duyulmaktadır (AB için Mental Ortak
Eylem) Sağlık ve Refah, 2016).
Ruh sağlığı sorunuyla uğraşan insanların
yaşamını ve refahını artıracak alternatif
terapilere duyulan ihtiyaç, ek tedavi fırsatlarının
gelişimine odaklanma gereği ile birlikte acildir.
Pek çoğu, ruhsal sağlık sorunlarından muzdarip
insanların yaşam kalitesini iyileştirme ile fiziksel
aktiviteyi birleştirmiştir (Firth ve diğ., 2015;
Rosenbaum ve ark., 2014; European Week of
Sport, 2015). Bununla birlikte, Avrupa Birliği ve
üye ülkelerdeki iki ve bağlanma politikaları
arasında bir ilişki kurmak için çok daha fazlasına
ihtiyaç vardır.
Bu çalışmanın amacı, Avrupa Birliği
genelinde Ruh Sağlığı, Spor ve Fiziksel
Faaliyetler arasındaki ilişkiyle ilgili mevcut
politika ve uygulamaları incelemektir. Veriler,
ilgili Avrupa Kurumlarından, Üye Devletlerden
ve sahada aktif olan kuruluşlardan geri
alınacaktır. Ayrıca, politika metni AB
devletindeki Ruh Sağlığı, Spor ve Fiziksel
Aktivite alanındaki mevcut uygulamalardan
daha derinlemesine bir kavrayış sağlamayı,
Respiyasyon
uygulamalarından
sonuçlar
çıkarmayı ve öneri ve gelecekteki tavsiyelerde
bulunmayı amaçlamaktadır.

Genel Çerçeve
Fiziksel engelli sporlar ile zihinsel engeller
arasındaki
bağlantı
iyi
kurulmuş
ve
belgelenmiştir. Ancak bu, ruhsal sağlık
sorunlarından dolayı spor yapamayanlar için
geçerli değildir. Nedeni bir ruhsal bozukluğun
yeterli düzeyde kabul edilmemesidir.

Ruhsal sağlık sorunları ile ilgilenen pek çok
hastanın sosyal yaşamın daha geniş bağlamında
tamamen işlevsel olabilmesi düşünülebilir.
Dahası, bir ruhsal bozukluk genellikle geçici
olabilir. Bir diğer önemli fark, akıl hastası
insanların,
genellikle
onları
toplumdan
çekilmeye ve sosyal yaşamdan dışlanmaya
yönlendiren damgalama ve ayrımcılığın kurbanı
olduğu gerçeğidir. Aksine, diğer engellerden
muzdarip insanlar genellikle engellilikleri
nedeniyle topluma katkıda bulunabilirler. BM
Engelli Hakları Sözleşmesi (UNCRPD) (2006)
ve ilgili yasalar, engelli insanların topluma ve
çalışma ortamlarına katılımını güvence altına
alarak,
toplumda
kabulü
ve
katılımı
iyileştirmektedir. Toplum temelli psikiyatrinin
en güçlü eğilimlerinden biri, genellikle zihinsel
sağlık sorunları olan kişilerin tedavisinde yer
alan sosyal yapılardır. Bu yapıların gelişimi,
insani farkındalık ve dayanışma çerçevelerinin
ötesine uzanan olumlu kurumsal ve gayri resmi
rollerin benimsenmesine yol açmaktadır.
Yukarıdaki sözler, Özel Olimpiyatlar veya
Paralimpikler gibi başka bir yerleşik sürecin
yaratılmasını değil, sporun tanınmasını
hedefleyen “Akıl Sağlığı İçin Aktif Yaşam”
hareketinin
(http:
IIwww
activelivingmentalhealth.eu)
gelişimini
tetiklemiştir. Metal sağlık hastalıklarının
önlenmesi, hastanın rehabilitasyonu, kişisel
gelişiminin temeli ve sosyal içermesi için
egzersiz ve fiziksel aktivite gereklidir. Ruh
sağlığındaki bu “aktif yaşam” hareketi, Avrupa
Birliği genelinde politika geliştirmede baskın
model haline gelen bütünsel bir müdahalenin
bir parçasıdır.
Bu bütünsel yaklaşım, akıl sağlığını, türümüzün
evrimini, var olan sosyal ve ekonomik çevreyle
birlikte bireyin psikolojik, zihinsel ve fizyolojik
koşullarını birleştiren çevresel faktörlerle
doğrudan ilişkili olan bölünmez bir bütün
olarak ele alır. Ayrıca, kapsamlı ve önleyici
tedaviler, rehabilitasyon ve sosyal entegrasyon
yöntemlerini içerir. Bu yaklaşımın ana özelliği
disiplinlerarası olmasıdır; yani sanat, spor,
istihdam, hakların korunması ve bölgesel
kalkınma, planın başarısına katkıda bulunur.
Ayrıca bu yaklaşım,

ulusal sistemler, topluluk, bilimsel topluluk, özel
sektör, sivil toplum örgütleri ve en önemlisi
hastaların kendileri ve aileleri arasında sinerji
sağlar. Bu nedenle, yukarıda belirtilen
çerçevenin, Akıl Sağlığı ile doğrudan bağlantılı
olan spor aktivitelerinin bilimsel bir bağlamını
oluşturmak için uygulanması, bir akıl
hastalığından muzdarip olanlar arasında hiçbir
ayrımın olmayacağı bir “Aktif Yaşam”
hareketinin
oluşmasına
yol
açabilir.
Damgalamadan
muzdarip
ve
zihinsel
hastalıkları olan kişilerin sosyal içermelerini
geliştirebilir. Ayrıca, bu çerçeve, önleme
boyutunu ve düşük maliyetli parametrelerin
entegrasyonunu güçlendirerek Ruh Sağlığının
mali yükünün hafifletilmesine büyük ölçüde
katkıda bulunacaktır.

TEMEL TANIMLAR
Politika
Politikanın
tanımı,
birçok
bileşeni
gerektirdiğinden kolay bir iş değildir ve birçok
farklı durumda kullanılabilir. Hukuk Sözlüğüne
göre (https: IIthelawdictionary.orgI politikası)
politikalar “Bir devletin kamu işlerinin
yönetiminde veya onun önlemlerindeki
yasamada rehberlik ettiği genel ilkelerdir. Bu
terim, bir yasaya, yasaya, yasaya ya da kural
kuralına uygulandığı şekliyle, politikaya yönelik
olarak kabul edilen genel amacını ya da
eğilimini belirtir ”.
Buna ek olarak, Merriam-Webster sözlüğü,
aşağıdakiler gibi politikalar için sayısız ilgili
tanımlar sağlar: a) Alternatifler arasından ve
belirli koşulların ışığında rehberlik etmek için
seçilen belirli bir kurs veya eylem yöntemi
(hükümet, kurum, grup veya birey tarafından)
ve genellikle, mevcut ve gelecekteki kararları
belirlemek için ", b)" Bu tür bir eylemi
sürdürmek için tasarlanan belirli bir karar veya
kararlar "veya c)" Uygulanması için tasarlanan
ilgili eylemlerle birlikte bu tür belirli bir karar
veya kararlar bütünü".
Yukarıdakiler
tanımlar
politikanın
karmaşıklığını ve farklı bağlamda kullanımını
göstermektedir. Ancak, Birleşmiş Milletler'in
Gıda ve Tarım Örgütü, bir politikanın amacını
gerçek dünyayı etkilemek ve politika
oluştururken ilgili politik gerçekler dikkate
almak (ILRI, 1995). Olarak açıklamıştır.

Mevcut girişimde, politika kavramı ile ilgili
Avrupa Komisyonu’nun (2007) ifadesini
benimsedik : “Politika nihai olarak öncelikle
nüfusun ihtiyaçlarını belirlemeye, sonra mevcut
yapı ve hizmetlerin neler olduğunu anlamaya
ve nihayete erdirmeye bağlıdır. (s. 108).

Ruh Sağlığı
Politikası
Dünya Sağlık Örgütü (2007) 'ne göre, bir akıl
sağlığı politikası, bir vizyon, değerler, ilkeler ve
amaçlar tanımlayarak ve elde etmek için geniş
bir eylem modeli oluşturarak ruh sağlığı için
genel yönü sağlayan bir sağlık otoritesinin
resmi bir ifadesidir. Bu vizyon Mevcut politika
belgesi, ortak bir vizyonla, akıl sağlığıyla ilgili
tüm program ve hizmetleri koordine etmeyi
amaçlamaktadır. Bu makale, akıl sağlığının
iyileştirilmesi için gerekli olan birbiriyle ilişkili
eylem alanları veya yönleri için resmi bir rehber
olmayı hedeflemektedir.

Ruh Sağlığı /
Akli Dengesizlik
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2001 yılında
ruh sağlığını “Fiziksel, zihinsel ve sosyal refah
durumu değil, yalnızca hastalık veya sakatlığın
olmaması” olarak tanımlamıştır (s. 1). Daha
sonra tanım şu şekilde zenginleştirilmiştir:
“Bireyin kendi yeteneklerini gerçekleştirdiği,
yaşamın normal stresleriyle başa çıkabileceği,
verimli çalışabileceği ve katkıda bulunabileceği
bir refah durumu.” (WHO, 2004, s. 10).
Dahası, ICD-10 (1992) ruhsal bozuklukları
“çoğu durumda sıkıntıya ve kişisel işleve
müdahale ile ilişkili klinik olarak tanınabilir bir
semptom veya davranış kümesinin varlığı”
olarak tanımlamıştır (s. 11). Diğer yandan DSMIV (1994) sınıflandırması, ruhsal bozukluğun
daha somut bir tanımını verir: Bir bireyde
ortaya çıkan ve mevcut sıkıntı (örneğin ağrılı bir
semptom) veya sakatlık ile ilişkili olan klinik
olarak anlamlı bir davranış veya psikolojik
sendrom veya örüntüdür. (yani bir veya daha
fazla önemli işlevsellik alanında bozulma)
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Ek olarak, bu sendrom ya da örüntü, belirli bir
olaya, örneğin sevilen birinin ölümünden sonra
beklenen ve kültürel olarak onaylanmış bir
cevap niteliğinde olmamalıdır. Orijinal nedenleri
ne olursa olsun, şu anda bireyde davranışsal
veya biyolojik işlev bozukluğunun bir tezahürü
olarak görülmelidir. Sapkınlık ya da çatışma,
yukarıda açıklandığı gibi, bireyde bir işlev
bozukluğunun belirtisi olmadığı sürece,
öncelikli olarak birey ve toplum arasında sapkın
davranışlar (örneğin, politik, dini ya da cinsel) ya
da çatışmalardır. (p.xxi).

Fiziksel Aktivite ve Egzersiz
DSÖ, fiziksel aktiviteyi “enerji harcaması
gerektiren iskelet kasları tarafından üretilen
herhangi bir bedensel hareket” olarak
tanımlamaktadır - çalışırken, oyun oynarken, ev
işlerini yürütürken, seyahat ederken ve
rekreasyonel uğraşlarda bulunurken yapılan
faaliyetler de dahildir. Planlanan, yapılandırılan,
tekrarlayan fiziksel aktivitenin bir alt kategorisi
olan "egzersiz" ile karıştırılır ve temel amacı
kişinin fiziksel zindeliğini geliştirmektir. (WHO,
2018).

Ruhsal Mutluluk
DSÖ, Zihinsel-iyi oluşu “Fiziksel, zihinsel ve
sosyal refah durumu” olarak tanımlamakta ve
yalnızca
kişinin
kendi
yeteneklerini
gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresleriyle
başa çıkabileceği bir hastalık ya da sakatlık
olmaması anlamına gelmektedir. , verimli ve
verimli bir şekilde çalışabilir ve kendi
topluluğuna katkıda bulunabilir ” (WHO, 2001,
p. 1).

Uygulama
Oxford sözlüğüne (2018) göre uygulama,
"Bir teori, onunla ilgili teorilerin aksine, bir
alışkanlığın, alışkanlığın, ya da beklenen bir
prosedürün ya da bir şeyin yapılma yolunun
gerçek uygulaması ya da kullanımıdır." .

Metodoloji
Amaç, Avrupa Birliği (AB) devlet
ülkelerinin Ruh Sağlığı ve akıl sağlığı ve
fiziksel aktiviteler arasındaki ilişkiyi konu alan
genel politika ve uygulamalarını tespit
etmeleri ve sunmalarıdır. Bu hedefe ulaşmak
için politikaların genel bir haritası

AB ve Üye devletler tarafından üstlenilmiştir.
Anahtar kelimeler (örneğin 'akıl sağlığı
politikası', 'ruh sağlığı ve fiziksel aktivite,' ruh
sağlığı ve refahı '' spor politikası '' fiziksel
aktivite ',' egzersiz ',' sağlık ', gibi bir araya
getirilmiş bir arama stratejisi geliştirilmiştir. akıl
sağlığı, egzersiz, spor ve fiziksel politikaları
belirlemek ve tanımlamak için ilgili akademik
veritabanlarına (Bilim, Psikoloji, Scopus, Google
Akademik, Spor Discus) ve Avrupa Komisyonu
veritabanlarına 'akıl sağlığı', 'refah', vb. aktivite.
Ayrıca, bu gözden geçirmede uygulamaların
dahil edilmesi için dört kriter belirlenmiştir: a)
Spor, fiziksel aktivite, Ruh sağlığı için etkinlik
veya Festival, b) Terapötik şemalar Spor ve
Fiziksel Aktiviteleri kullanan süreçler (ruh sağlığı
yapıları, hastanelerde vb.). ) c) Konuyla ilgili
farkındalık kampanyaları - iki alanı birleştirmek
ve d) Ruh Sağlığı, Spor ve Fiziksel Aktiviteyi
birleştiren eğitim programları.
Ayrıca, Şubat ayından Eylül 2017'ye kadar 28
AB Üye Ülkesinde ve Türkiye'de gerçekleştirilen,
akıl sağlığı birimlerindeki olası spor ve fiziksel
aktivite
uygulamalarına
sahip
çeşitli
kuruluşlardan bilgi ve veri arayan bir haritalama
süreci, araştırma için bir başlangıç noktası
olarak kullanılmıştır. Mevcut uygulamaların Bu
haritalamanın hedef grupları şunlardır: 1) Ruh
Sağlığı alanında faaliyet gösteren Kamu veya
Özel Kuruluşlar, 2) Fiziksel Aktivite I Spor
sektöründe faaliyet gösteren kurum ve
kuruluşlar, 3) Araştırma ve Eğitim kurumları, 4)
Yerel Yönetimler, 5) Politika ve Karar vericiler ve
son olarak 6) Devlet Yetkilileri. Bulunan tüm
organizasyonlar tarandı ve projenin hedefleri ve
amaçları ile bağlantılı olarak belgelenen
uygulamalar yapılmıştır. Haritalama sonuçları
ile ilgili kısa bir tablo aşağıdaki linkte
bulunabilir:
http:
IImensproject.euI
wpcontentIuploadsI2018I03IMAPPING-FINALRESULTS.pdf.
Son olarak, ilgili anahtar kelimeler (örneğin
'akıl sağlığı ve spor aktiviteleri', 'Akıl sağlığı
hastalıklarında spor ve egzersiz', 'akıl sağlığı için
bir tedavi olarak spor' vb.) Ile ilgili veri tabanları
ve internet üzerinden kapsamlı bir araştırma
yürütülmektedir. kaynaklar (AB komitesi
veritabanı
vb.).

AB KURULUŞLARI VE ÜYE
DEVLETLERİNDEN
POLİTİKALAR VE POLİTİKA
ÖNERİLERİ

Akıl sağlığı konusundaki ilgi, Avrupa ve
uluslararası örgütlerin ve politika yapıcıların akıl
sağlığı hastalıkları olan bireyleri doğrudan
etkileyen politikaları geliştirme konusundaki
ilgilerinin yanı sıra, son yıllarda artmıştır. Bu
makale Avrupa Birliği’nde ve AB Üye Ülkelerinde
Ruh
Sağlığı
Politikalarının
sunumuna
odaklanmaktadır. Genel halk için ve sağlığın
geliştirilmesi adına akıl sağlığının önemi
çalışmaları AB vatandaşlarına ilk olarak Dünya
Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. "Stop
Exclusion - Dare to care" başlığıyla sorunun
görmezden gelme ihtimali ortadan kaldırılmış
ve toplumdan akıl sağlığı sorunları olan kişileri
dışarıda bırakma ihtimalini giderilmiştir. Dünya
Sağlık Raporu "Ruh Sağlığı: Yeni Anlayış, Yeni
Umut" (2001), akraba ve fiziksel sağlık ile
birbirleri arasındaki etki arasındaki ayrılmaz
ilişkiyi anlamaya yardımcı olmak için tüm akraba
aktörlere yardımcı olmanın önemli bir hedefi
olmuştur. Raporun, 2001 yılında ülkelerin%
40'ının akıl sağlığı politikası olmadığını ,
ülkelerin% 90'ından fazlasında çocukların ve
ergenlerin dahil olduğu herhangi bir akıl sağlığı
politikasının bulunmadığını öne sürdüğünü
belirtmek gerekir (s. 3). Ancak raporda, akıl
sağlığı politikalarının geliştirilmesinin, 1991
yılında bir akıl sağlığı sorunu yaşayan kişilerin
korunmasıyla ilgili yeni Birleşmiş Milletler Genel
Kurul Kararına göre yapılması gerektiği öne
sürülmüştür. Bu raporda, ilk defa, zihinsel sağlık
ve fiziksel sağlık arasında bir bağlantı
kurulduğundan da bahsetmek gerekir (s. 115).
Ayrıca, bu girişimin etki göstermeye devam
edeceğinden emin olmak için Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ), Dünya Sağlık Raporu'nun
tavsiyelerini uygulamak için ana hedef olan
Zihinsel Sağlık Açığı Eylem Programını (mhGAP)
oluşturmuştur (WHO, 2003). Akıl sağlığı
konusuna odaklanan ilk iki bildiriyi takiben, DSÖ,
ruh sağlığına dikkat çekmek için raporlar
yayınlamaya devam etti ve 2005 yılında Avrupa
Komisyonu tarafından resmi bir ruh sağlığı
politikası oluşturulmasına yol açtı.

DSÖ, 2002 yılında "Akıl Sağlığını Teşvik
Etme" başlıklı bir rapor yayınladı, ardından 2003
yılında bir rapor daha hazırladı ("Akıl Sağlığına
Yatırım") ve 2004'te ("Akıl Sağlığının Teşviki").
Bu raporlar, ruh sağlığı, akıl sağlığı
hastalıklarının
önlenmesi
ve
'genel'
popülasyonlarda
zihinsel
sağlığın
geliştirilmesine
odaklanmanın
önemini
vurgulamaktadır. Ayrıca bu makalelerde ruh
sağlığı, toplumda refah ve etkili işleyişin bir
temeli olarak tanımlandığından ve bu nedenle
de öneminin vurgulanmıştır. Yukarıdaki eğilimi
takiben ve politika yapıcıların zihinsel sağlık
politikaları ve eylem planları geliştirmelerine
yardımcı olma girişiminde bulunan WHO (2004)
“Akıl Sağlığı politikası, planları ve programları”
nı yayınladı.
Belirtildiği gibi, 2005 ruh sağlığı için önemli
bir yıldır. DSÖ, “Avrupa İçin Akıl Sağlığı Eylem
Planı” nın onaylanmasıyla birlikte “Avrupa İçin
Ruh Sağlığı Beyanı” başlıklı bir konferans
düzenledi. Temel amaç, Avrupa'daki ruh
sağlığıyla ilgili politikalar üretmekti. Avrupa
Komisyonu, bu girişime derhal açıklamada ve
eylem çağrısı olarak, “Nüfusun Zihinsel
Sağlamanın İyileştirilmesi: Avrupa Birliği için akıl
sağlığı stratejisi doğru” başlıklı bir “Yeşil Kitap”
yayınladı. Çerçeve konferansta kuruldu. Avrupa
Komisyonu, Akıl Sağlığı için bir AB
platformunun başlatılmasını önerdi ve bu da
farklı aktörler ile sektörler arası işbirliğini teşvik
etti (s. 13). Ek olarak, DSÖ, sağlık yönelim
yolunda sosyal faktörleri, sağlık ve zihinsel
sağlık eşitsizlikleri ile kadın ve erkeklerin sağlığı
için sosyal sağlıklaştırıcı oluşturuldu. (CSDH,
2008).
2007 yılında, DSÖ ile işbirliği içinde, Avrupa
Sağlık Sistemi ve Politikaları Hizmetleri üzerine
Avrupa Gözlemevi, Avrupa çapında ruh sağlığı
politikaları ve uygulamaları hakkında bir rapor
yayınladı. Temel bulgulardan biri, zayıf zihinsel
sağlığın zarar verici etkisinin belirgin olduğu idi.
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Politika yapıcılar, zarar verici etkiyi önlemek için
ruh sağlığı politikalarının geliştirilmesine
odaklanacaktı. Araştırmacılar bu politikaların
gelişiminin zayıf olduğunu tespit ettiler. (O
zamana kadar (2007) Avrupa ülkelerinin%
37'sinin hiçbir akıl sağlığı politikasının
olmadığını da belirtmek gerekir (s. 241). Ayrıca,
DSÖ ruh sağlığının teşvik edilmesini
güçlendirmek ve ruh sağlığının refahın temeli
olduğunu öne sürmek için 2007 yılında bir “Bilgi
Notu” yayınlamıştır. Amaç, tüm ülkelerden
katılımı teşvik etmek ve akıl sağlığını
desteklemek için tüm ilgili aktörleri meşgul
etmekti. Ayrıca, Akıl Sağlığı Avrupa ülkeleri ve
politika yapıcılarını zihinsel sağlık ve zihinsel
rahatsızlıkların önlenmesini teşvik eden destek
mekanizmalarının geliştirilmesi ve sağlanması
için yatırım yapmaya çağırmıştır. Aynı zamanda,
Avrupa ülkeleri akıl hastalıklarından muzdarip
olanlar için tüm haklara ve fırsatlara erişim
sağlamaya da davet etti. (s. 1).
2008 yılında Brüksel'de bir AB Yüksek
Düzeyli Konferans düzenlenmiş ve ruh sağlığı
için beş öncelikli alanın ana hatlarıyla birlikte
sunulduğu bir Akıl Sağlığı ve İyi Yaşam için
Avrupa Paktı oluşturulmuştur. Önemli olan
kesin bir politik adımın ortaya çıkmasıydı. Bunun
Akıl
sağlığı
iyileştirme
süreci
haline
getirilmesinde kilit öncelikler gerekliydi (s. 3)
.Aynı yıl (2008) sırasında AB'nin fiziksel
faaliyetlere
ilişkin
kılavuzları
yayınlandı.
Kılavuzlar, fiziksel aktivitenin, bilişsel işlevi
sürdürmek, depresyon ve kaygı riskini azaltmak,
kendi imajını ve benlik saygısını geliştirmek ve
sadece fiziksel kaliteyi değil, aynı zamanda
zihinsel yaşam kalitesini de desteklemenin
önemini vurgulamıştır (s. 3). ). Buna ek olarak,
DSÖ ve Avrupa Komisyonu, Avrupa'daki Üye
Devletlerin 2005'teki beyan ve eylem planındaki
ilerlemeyi değerlendirmek amacıyla Avrupa'daki
Ruh Sağlığı politikaları ve uygulamaları hakkında
bir rapor yayınladı. (Ruh sağlığı için Eylem
planının beyan ettiği eylemlerin geliştirilmesi ve
uygulanması.) Daha spesifik olarak, sonuçlar,
araştırmaya katılan 42 ülkeden 21'inin ayrı bir
akıl sağlığı politikası oluşturduğunu, 42 ülkenin
yarısından fazlasının 2005 yılından beri yeni ruh
sağlığı politikalarını benimsediğini ve yalnızca 4
ülkenin akıl sağlığı politikasının olmadığını
bildirmiş olduğunu gösterdi. (s. 11-15).
DSÖ 2009 yılında bir rapor yayınladı.

Raporda, toplumların refahına odaklanan
zihinsel sağlık faaliyetlerine yapılan vurgu,
“mevcut
hastalıkların
tedavisinin
iyileştirilmesinin yanı sıra terfinin ve önlenmenin
faydalarını tanımak için önemli bir değişimdir”
(s. 6). DSÖ, iyileştirilmiş zihinsel sağlığın kişinin
kişisel ve sosyal yaşamının kalitesini önemli
ölçüde artırabileceğini öne sürmüştür. Ruhsal
sağlığın sosyal bağlamında verilen öneme bağlı
olarak, DSÖ Avrupa 2011'de ekonomik krizin
ruh sağlığına etkisi hakkında bir rapor
yayınlayarak, Avrupa Ekonomisinin başarılı bir
şekilde iyileşmesinde ruh sağlığının oynadığı
önemi vurguladı. (s. 2).
2011'de DSÖ, Avrupa Birliği ülkelerinde
sporun
teşvik
edilmesi
ve
sağlığın
güçlendirilmesi
politikasını
yürürlüğe
koymuştur. Bu çerçevede, sağlık artırıcı
faaliyetlere ve sporun genel nüfusun refahına
verdiği önem vurgulanmıştır. Politika ayrıca
engelli kişilerin sporda yer almasına da atıfta
bulunmuş, ancak temel olarak fiziksel engelleri
ele almıştır.
2013 yılında raporların hacmi yasa koyucular
arasında ruh sağlığına ve refahına olan ilgiyi
artırdı. Birincisi, Dünya Sağlık Örgütü genel
sağlık sigortası kapsamında oynadığı önemli
rolün farkında olarak ruh sağlığı için bir eylem
planı yayınlamış ve genel sağlık kapsamı ile
eşitliği sağlama amacını ve önlenmenin önemini
vurgulamıştır. İkincisi, akıl sağlığına yatırım
yapan rapor 'Eylem kanıtı', WHO tarafından
yayınlandı. Rapor yoluyla, ruh sağlığının
geliştirilmesi, korunması ve restorasyonu
sadece birey için değil, aynı zamanda
topluluklar ve toplumlar için de hayati bir rol
almaya devam etti (s. 5). Ayrıca, rapor, ruh
sağlığına yatırım yapmanın birey ve nüfus
sağlığını ve refahını artırabileceğini, insan
haklarını koruyabileceğini ve ekonomik
verimliliği artırabileceğini ileri sürdü. Yazarların,
Avrupa ülkelerinin zihinsel sağlık mevzuatlarının
ya yoksun ya da modası geçmiş olduğunu iddia
etmeleri, (ki bunlara göre, akıl sağlığı
sorunlarından muzdarip kişilerin haklarını ihlal
ettiklerini belirtmek gerekir) (s. 16). Üçüncüsü,
2013 yılında Litvanya'da, genel nüfusun iyiliği
için akıl sağlığının öneminin tekrar kabul
edildiği bir konferans düzenlendi. Konferans
sırasında, nüfusun refahını iyileştirmek ve
Avrupa ülkeleri arasında ruh sağlığı sorunlarını
önlemek için etkili eylemlerin bulunmadığı ve
cesaretlendirildiği
kabul
edildi.

Ek olarak, iyi bir zihinsel sağlığın
sürdürülebilirliği
ve
fiziksel
refahın
desteklenmesinde fiziksel aktivitenin önemi
Konseylerin,
sektörler
arasında
fiziksel
aktivitelere katılmanın teşvik edilmesi tavsiyesi
ile desteklenmiştir.
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'ne üye
devletlerde Ruh sağlığı sistemlerinin gözden
geçirilmesini sağlayarak, genel nüfusun ruh
sağlığını destekleyen politikalara daha fazla
vurgu yapıldı. Dahası, rapor için yapılan
araştırma, Avrupa'daki ruh sağlığı politikalarının
gelişimi hakkında çok ilginç bilgiler verildi. Daha
spesifik olarak, tüm yirmi dokuz ülke bir tür zihin
sağlığı mevzuatına sahip olduğunu bildirdi.
Bununla birlikte, Estonya, genel sağlık
programlarının ruh sağlığına atıfta bulunmasına
rağmen, bir akıl politikasına sahip olmadığı ve
İsveç ile Estonya'nın tek başına ruh sağlığı
politikalarının bulunmadığı bildirildi. Bazı ülkeler,
(Slovenya gibi) akıl sağlığı politikaları
geliştirmeye yeni başlamışlardı, diğerleri ise akıl
sağlığını öncelikli olarak kabul etmediklerini
bildirmiştir (Bulgaristan ve Çek Cumhuriyeti).
Ancak, raporun yapıldığı zamanda, akıl sağlığı
ve refahının katılımcı illerin üçte ikisi için bir
öncelik olarak belirlendiğini belirtmek gerekir. (s.
456).
Son olarak, akıl sağlığı konusundaki ilginin ve
dikkatin artmasına bir yanıt olarak, AB ülkeleri
2013 yılında 25 üye devlet, İzlanda ve Norveç
işbirliği ile Ruh Sağlığı ve Refahı Ortak Eylemi
başlattı. Ortak eylemin amacı, ruh sağlığı ve
refahının teşvik edilmesi, ruhsal bozuklukların
önlenmesi, bakımın iyileştirilmesi ve ruhsal
bozukluğu olan kişilerin sosyal içermesinin teşvik
edilmesine
katkıda
bulunmaktır
(https:
IIec.europa.euIhealthI
mental_healthIeu_compassIjamhwb_en).
Avrupa spor haftasını izleyen 2015
değerlendirme raporunda, tüm vatandaşların
spor faaliyetlerine katılımını teşvik etmek
amacıyla, fiziksel aktivitenin ve Avrupa
vatandaşlarının refahı üzerindeki etkisinin
önemi kaydedilmiştir. Ek olarak, DSÖ, ruh
sağlığı sağlığının Avrupa ülkeleri arasında halk
sağlığı için en büyük zorluklardan biri olarak
kabul edildiği ruh sağlığı eylem planı ile ilgili
raporu yayınlamıştır.
Dahası, ruh sağlığı ve refahına ilişkin Ortak
Eylemin kurulmasını takiben, Akıl sağlığı ve
eylemi için AB pusula adı verilen web tabanlı bir
mekanizma,

-refah, üye ülkeler arasında akıl sağlığı ve refahı
ile ilgili politika geliştirme, faaliyetler ve iyi
uygulamaları toplamak, paylaşmak, analiz etmek
ve
izlemek
içinkurulmuştur
(https:
IIec.europa.euIhealthImental_healthI
eu_compass_en).
2016 yılında, Akıl Sağlığı ve Eylemi için
Avrupa çerçevesi, kültürel ve sosyal
faaliyetlere erişim ve katılımın yanı sıra açık
hava eğlence aktivitelerine ve yeşil alanlara
ruh
sağlığını
ve
refahını
artırmayı
destekleyerek yayınlanmıştır (s. 7). Avrupa
çerçevesi, ruh sağlığının “tüm seviyelerde,
yani uluslararası, ulusal, bölgesel ve yerel tüm
politikalara dahil edilmesi” gerektiğini
önermiştir (s. 16). Son olarak, Ruh Sağlığı ve
Refahı Yıllık Raporu (2016) için AB Pusula Eylem
Planı (2016), AB üye devletlerindeki en önemli
sorunlardan biri olarak ruhsal bozukluğu olan
kişilerin ihtiyaçlarına yetersiz cevap vermiştir (s. 5).
Dahası, yazarlar toplum temelli hizmetlerin “daha
fazla kullanıcı memnuniyeti, sosyal yaşama daha
iyi katılım, artan ihtiyaçlar ve tedaviye uyum” ile
ilişkili olduğunu öne sürmüştür (s. 5). Geçtiğimiz yıl
(2015-2016) üye devletlerin geliştirdiği faaliyetlerin
analizinde, Avrupa Paktı ve Eylem Çerçevesi'nin
oluşturduğu hedef doğrultusunda önemli bir
ilerleme kaydedildiğini belirtmek gerekir. Bazı
ülkeler ruh sağlığı mevzuatlarını geliştirmiş veya
güncellemişlerdir ancak yazarlar yasama
zorluklarının hala bulunduğunu öne sürmüştür (s.
6). Daha spesifik olarak, bazı ülkelerde
değerlendirme, mevcut ruh sağlığı mevzuatının
(ör. Finlandiya, Danimarka, Slovenya, İtalya,
Hollanda)
reformunda,
yeni
mevzuatın
hazırlanmasında diğerlerine odaklanmıştır. (ör.
Slovakya) ve diğerlerinde mevcut mevzuatta yeni
kavramların entegrasyonunda (örneğin Litvanya,
Estonya, Portekiz, İspanya ve Türkiye). Avrupa
Birliğinde politika gelişiminin grafik bir temsili
aşağıdaki
Grafik
1'de
bulunabilir.
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Yukarıdaki sunumun odak noktası Avrupa
kurumlarında politikaların geliştirilmesiydi. Üye
devletlerde ruh sağlığı ve refah politikalarının
gelişimini sunmak, bu makaleyi uzatacak çok
daha karmaşık ve zorlu bir görevdir. Ancak, üye
devletlerin ruh sağlığı politikalarının bir listesi
Ek'te sunulmaktadır.
Ayrıca, yukarıdaki sunumdan, sporun,
antrenmanın ve fiziksel aktivitenin zihinsel
sağlık ve genel halkın refahına olan ilgisinin ve
faydalarının çok fazla olmasına rağmen, çok
fazla şey yapılmadığı da açıkça görülmektedir.
Bununla birlikte, bazı Avrupa ülkeleri rehberler
geliştirmişlerdir ve bazıları da akıl sağlığı
hastalıkları yaşayan kişiler için tedavi planının
bir parçası olarak fiziksel aktiviteyi birleştirmiştir.

AB KURULUŞLARI VE AB
ÜYE
DEVLETLERİNDEN
UYGULAMALAR
Bu bölümün amacı, metodoloji bölümünde
belirtilen kriterlerin bir veya daha fazlasını
kapsayan fiziksel aktivite ve zihinsel sağlık
alanındaki mevcut uygulamaları bulmak ve
toplamaktır. Amaç, Avrupa'da kurumlar veya
uygulayıcılar
tarafından
geliştirilen
ve
uygulanan
mevcut
uygulamaları
değerlendirmek değildir. Hedef, Avrupa
Birliği'nin farklı üye ülkelerinde yer alan
uygulamaların kapsamlı bir listesi olan Beden
Eğitimi ve Ruh Sağlığı gibi her iki alanın
profesyonellerine
sunmaktır.
Mevcut
uygulamaların evrimi, değerlendirmesi veya
daha da geliştirilmesi, çok daha zorlu ve iddialı
bir görevdir ve birçok farklı bilim dalından
profesyonellerin birliğini ve uzmanlığını
gerektirir.
Ayrıca, çoğu politikada fiziksel engeller ve
akıl sağlığı engelleri arasındaki ayrımın olmayışı
nedeniyle, metodoloji bölümünde belirlenen
dört ölçütü kapsayan zihinsel sağlık birimlerinde
fiziksel aktivite ve egzersiz ile ilgili uygulamaların
belirlenmesi çok zor olmuştur. Örneğin,
Avusturalya veya Kanada gibi Avrupa dışındaki
ülkelerde, ruh sağlığı hastalığı olan hastaların
uygulamaları arasında net bir ayrım olduğu
belirtilmelidir. Avrupa'da bu ayrım hala
mevcuttur.

Bu incelemenin amacını gerçekleştirmek için,
yalnızca Avrupa Devleti'nde yer alan
uygulamalar araştırılmıştır ve Ek 2'de
sunulacaktır.
Ek 2'de yer alan tablodan da görüldüğü
üzere 97 uygulama yapılmıştır, Birleşik Krallık
(13) ile İspanya (9) ve İrlanda (8), bunu İtalya (7),
Hollanda (7) takip etmektedir. Portekiz (6),
Almanya (5) ve Danimarka (5). 5 ülkede (Kıbrıs,
Estonya, Lüksemburg, Malta ve İsveç)
uygulamalar tespit edilememiştir. Geri kalan
ülkeler 4 ile 1 arasında uygulama yapmıştır. Ruh
sağlığı uzmanları ve doktorların tedavi şemasına
fiziksel aktiviteyi dahil etmeleri için rehberler
geliştiren birkaç ülkeden biri olması nedeniyle
Birleşik Krallık'ta birçok uygulamanın yer
almasının sürpriz olmadığına değinmek gerekir
(örn. Royal College of Psikiyatrist, Nisan 2018
“Fiziksel aktivite ve Ruh Sağlığı; Sağlık Bakanlığı
(2018) Rehberlik İyilik ve Ruh Sağlığı;
Sağlığımızın Uygulanması”). Ayrıca, Norveç'te
Sağlık Bakanlığı'nın ruh sağlığı sorunları olan
insanların tedavisinde sanat terapisi ile birlikte
fiziksel egzersiz ve aktiviteyi kullanma ihtiyacını
ifade ettiğini de belirtmek gerekir (Witacker,
2017). Böyle bir örnek, akıl sağlığı hastaları için
tedavi olarak ilaç kullanmayan Norveç psikiyatri
hastanesidir, ancak organize fiziksel aktivite ve
sanat terapisi ile hastaları tedavi etmektedirler.
Bu, zihinsel sağlığın fiziksel aktivite ve egzersiz
ile bağlantısını destekler ve önemine dikkat
çeker. Dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir
unsur da, güney ülkeleridir. Bu ülkelerin ruhsal
sağlık konularında daha iç içe geçmiş toplumlar
olduğu göz önüne alındığında, (İspanya, İtalya,
Portekiz, Yunanistan) her türlü orta ve üst düzey
uygulamalara sahip olmaları normaldir. Bu
noktada, bu bulguların, kriterler kısıtlamaları
ve diğer sınırlamalarla ilgili araştırma
bulgularımızı temsil ettiğini de not etmek
önemlidir. Bu, yöntem bölümümüzde
belirlediğimiz ölçütlere uymayan başka
uygulamaların olabileceği anlamına gelir.

SONUÇLAR VE
ÖNERİLER
Hem politikalarda hem de uygulamalarda
elde edilen yukarıdaki bulgulara dayanarak, ruh
sağlığını fiziksel aktivite, egzersiz ve sporla
resmen ilişkilendirmek için her alanda yapılması
gereken çok şey olduğu açıktır. Avrupa devlet
üyelerindeki zihinsel sağlık hizmetleri ile fiziksel
aktivite arasındaki sınırlı bağlantı, politikalar
bölümünde, bu linki destekleyen rehberlere
veya programlara sahip olan az sayıda devletle
aşikâr hale gelmiştir. Bu nedenle, günümüzde
tüm ilgili sektörlerin, ruh sağlığının teşviki için
fiziksel
aktivitenin
önemini
vurgulayan
politikaların oluşturulması üzerine odaklanılması
gerekmektedir. Dahası, Avrupa Birliği tarafından
ilgili tavsiyelerin iletilmesi ve bu politikaların üye
devletler tarafından benimsenmesi ortak
hedefleri
teşvik
etmek
için
gerekli
görünmektedir.

Gözden geçirmenin ikinci noktası, zihinsel
sağlığı fiziksel aktiviteye bağlayan ve
destekleyen Avrupa devlet üyelerindeki
uygulamaların sınırlı olmasıdır. Böylece odak,
ruh sağlığı ve fiziksel aktivite alanındaki
uygulamaların geliştirilmesine ve iletilmesine
dayanmalıdır. Örneğin bir veritabanının
geliştirilmesi,
profesyonellerin
çeşitli
uygulamalara erişmesini destekleyebilecek,
etkilerini değerlendirebilecek ve alandaki farklı
uzmanlarla iletişim kurabilecek bir mekanizma
düşünmek için yararlı olabilir. Ancak, bir kapanış
açıklaması olarak, DSÖ ve Avrupa Birliği'nin akıl
sağlığı konusundaki son vurgusunun çok verimli
bir ortam yarattığını belirtmek gerekir. Bu çevre,
tüm Avrupa vatandaşları ve Avrupa ekonomisi
için bu çok önemli konuda yeni işbirliklerinin ve
yeni bağlantıların geliştirilmesini destekleyebilir.

EK 1. POLİTİKALAR TABLOSU
NE

KİM

Link

Mental health: new understanding, new
Hope. The World Health Report

World Health
Organization

http:IIwww.who.intIwhrI2001IenI
whr01_en.pdf?ua=1

Stop Exclusion - Dare to care.

World Health
Organization

http:IIwww.who.intIworld-health-dayI
previousI2001IfilesIwhd2001_dare_to_
care_en.pdf

Prevention and Promotion in Mental Health.

World Health
Organization

http:IIwww.who.intImental_healthImediaIenI545.pdf

Investing in Mental Health

World Health
Organization

http:IIapps.who.intIirisIbitstreamIhandleI10665I87232I9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

Mental Health Gap Action Program

World Health
Organization

http:IIwww.who.intImental_healthI
mhgapIenI

Promoting Mental Health: Concepts,
Emerging Evidence, and Practice.

World Health
Organization

http:IIwww.who.intImental_healthIevidenceIenIpromoting_mhh.pdf

Mental Health Policy, Plan and Programmes.

World Health
Organization

http:IIwww.who.intImental_healthI
policyIenIpolicy_plans_revision.pdf

Mental Health Declaration for Europe:
Facing Challenges, Building Solutions

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataIassetsI
pdf_fileI0013I100822Iedoc07.pdf

Mental health: strengthening mental
health promotion.

World Health
Organization

https:IImindyourmindproject.orgIwpcontentIuploadsI2014I11IWHO-Statement-on-Mental-Health-Promotion.pdf
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Mental health policy, Planning & Service
Development info Sheet

World Health
Organization

http:IIwww.who.intImental_healthI
policyIservicesI1_MHPolicyPlan_Infosheet.pdf

Closing the gap in a generation: Health
equity through action on the social
determinants of health : Commission on
Social Determinants of Health final report

World Health
Organization

http:IIapps.who.intIirisIbitstreamIhandleI10665I43943I9789241563703_
eng.pdf;jsessionid=D9BA7894B79DCF6
8249D48E5D9F70944?sequence=1

Policies and practices for mental health in
Europe - meeting the challenges.

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataIassetsI
pdf_fileI0006I96450IE91732.pdf

Integrating mental health into primary
care: a global perspective

World Health
Organization
WONCA

http:IIwww.who.intImental_healthIresourcesImentalhealth_PHC_2008.pdf

Mental health, resilience and Inequalities

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataIassetsI
pdf_fileI0012I100821IE92227.pdf

Impact of economic crises on mental health.

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataIassetsI
pdf_fileI0008I134999Ie94837.pdf

Promoting sport and enhancing health in
European Union countries: a policy content
analysis to support action

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http:IIwww.euro.who.intIdataIasset sI
pdf fileI0006I147237Ie95168.pdf

Mental health action plan 2013-2020

World Health
Organization

http:IIapps.who.intIirisIbitstreamIhandleI10665I89966I9789241506021_
eng.pdf?sequence=1

The European Mental Health Action Plan
2013-2020. (2013)

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataI
assetsIpdf_fileI0020I280604I
WHO-Europe-Mental-Health-Acion- Plan2013-2020.pdf

Investing in Mental Health: Evidence for
Action

World Health
Organization

http:IIapps.who.intIirisIbitstreamIhandleI10665I87232I9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

The European Mental Health Action Plan
2013-2020. (2015)

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataI
assetsIpdf_fileI0020I280604I
WHO-Europe-Mental-Health-Acion- Plan2013-2020.pdf

Physical Activity, Key facts.

World Health
Organization

http:IIwww.who.intInews-roomIfactsheetsIdetailIphysical-activity

Physical activity and health in Europe:
evidence for action

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http:IIwww.euro.who.intI dataIasset
sIpdf_fileI0011I87545IE89490.pdf

Recommendation on policies promoting
health-enhancing physical activity across
sectors

Council of Europe

http:IIeur-lex.europa.euILexUriServI
LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2013
%3A354%3A0001%3A0005%3AEN%
3APDF

Recommended Policy Actions in Support
of Health-Enhancing Physical Activity

European Union
Guidelines- EU
Working Group "Sport
& Health"

http:IIec.europa.euIassetsIeacIsportI
li braryIpolicy_documentsIeu-physicalactivity-guidelines-2008_en.pdf

European Pact for Mental health and Wellbeing

European Commission

http:IIec.europa.euIhealthIph_determi
nantsIlife_styleImentalIdocsIpact_
en.pdf

Joint action on Mental Health and Wellbeing

European Commission

https:IIec.europa.euIhealthImental_
healthIeu_compassIjamhwb_en

European Week of Sport- Evaluation Report

European Commission

http:IIec.europa.euIassetsIeacI
sportIlibraryIdocumentsIewos-2015evaluation-report_en.pdf

European Framework for Action on Mental
Health and Wellbeing

Join Action - Mental
health and Wellbeing
- European Union

https:IIwww.
mentalhealthandwellbeing.euIassetsI
docsIpublicationsIFramework%20
for%20action_19jan%20(1)20160119192639.pdf

EU Joint Action on Mental Health and
Wellbeing

Join Action - Mental
health and Wellbeing
- European Union

https:IIwww.
mentalhealthandwellbeing.euIassetsI
docsIpublicationsIMHiAP%20Final.pdf

Green Paper - Improving the mental health
of the population: Towards a strategy on
mental health for the European Union

European Commission

https:IIec.europa.euIhealthIph_
determinantsIlife_styleImentalIgreen_
paperImental_gp_en.pdf

Council conclusions on 'The European Pact
for Mental Health and Well-being:
results and future action

Council Of The
European Union

https:IIwww.consilium.europa.euI
uedocsIcms_dataIdocsIpressdataIenI
lsaI122389.pdf

Mental health Systems in the European
Union Member States, Status of Mental
Health in Populations and Benefits to be
Expected from Investments into Mental
Health European profile of prevention and
promotion of mental health (EuroPoPP-MH).

European Commission

https:IIec.europa.euIhealthIIsitesI
healthIfilesImental_healthIdocsI
europopp_full_en.pdf

White Paper on Sport

European Commission

http:IIeur-lex.europa.euIlegal- contentI
ENITXTIPDFI?uri=CELEX:52007
DC0391&from=EN

European Disability Strategy 2010- 2020:
A Renewed Commitment to a Barrier- Free
Europe

European Commission

http:IIeur-lex.europa.euILexUriServI
LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A
0636%3AFIN%3Aen%3APDF

Developing the European Dimension in
Sport

European Commission

http:IIeur- lex.europa.euILexUriServI
LexUriServ.do
?uri=COM:2011:0012:FIN:EN:PDF

Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and Optional Protocol

United Nations

http:IIwww.un.orgIdisabilitiesIdocume
ntsIconventionIconvoptprot-e.pdf

The role of sport as a source of and a driver
for active social inclusion

Council of Europe

http:IIeur- lex.europa.euILexUriServI
LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:326:0005:0008:EN:PDF
%20
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Mental Health Policy and Practice across
Europe The future direction of mental
health care

European Observatory

http:IIapps.who.intIirisIbitstreamI
handleI10665I107811IE89814.
pdf?sequence=1

Austria
Health policy in Austria

OECD

Health targets for Austria

Federal Ministry of
Health Family and
Youth

Public Health in Austria

European Observatory

Health Policy in Belgium

Belgium

The Belgian National Strategy for
Wellbeing at Work 2016-2020
Bulgaria Health 2020

https:IIwww.oecd.orgIelsIhealthsystemsIHealth-Policy-in-AustriaMarch-2017.pdf
https:IIgesundheitsziele-oesterreich.
atIwebsite2017Iwp-contentI
uploadsI2017I05Ihealth-targetsaustria.pdf
http:IIwww.euro.who.intI dataI
assetsIpdf_fileI0004I153868Ie95955.
pdf
http:IIwww.oecd.orgIbelgiumIHealthPolicy-in-Belgium-February-2016.pdf

file:IIIC:IUsersIuserIDownloadsI05_
NatStrat_finaal_EN.pdf
Bulgaria

https:IIgateway.euro.who.intIenI countryprofilesIbulgariaI

Croatia

"Sports for all" program

National strategies for health protection
and support and disease prevention

Healthcare In Denmark

Cyprus
Cyprus Sports
Organization
Czech Republic

Denmark

http:IIago.org.cyIarchiki-selidaIagoI

http:IIwww.mzcr.czIAdminI_uploadI
filesI5Iak%C4%8Dn%C3%AD%20
pl%C3%A1ny%20-%20
p%C5%99%C3%ADlohyIAP%2003_
dusevni%20zdravi_.pdf

https:IIwww.sum.dkIEnglishI-I
mediaIFiler%20-%20Publikationer_i_
pdfI2016IHealthcare-in-dk-16-decI
Healthcare-english-V16-dec.ashx
file:IIIC:IUsersIuserIDownloadsI
DNK--Denmark_GR_Ministry_of_the_
Interior_and_Health_2003-2003.pdf

Estonia
Estonian Mental Health and Well-Being
Coalition (VATEK)

Sport Policy
Sports Club for Health (ACforH) - updated
guidelines for health-enhancing sports
activities in a club setting.
Policies and development.

http:IIwww.kul.eeIenIactivitiesIsport
Finland

Ministry of Education
and Culture
France

Mental Health in France.

State of Health in the EU France

National Recommendations for Physical
Activity and Physical Activity Promotion.

Government Report on Wellbeing in
Germany.

4JuxtKn & �n�6 ta YyEfa
E8vtK6 I:x(6to �p6 n� yta n �n�6 ta YyEfa
- 2008 - 2012

https:IIwww.scforh.info
http:IIminedu.fiIenIpolicies-anddevelopment-sport

https:IIsantefrancais.caIwp-contentI
uploadsIArgumentaire-sant---mentaleSK-EN.pdf
https:IIec.europa.euIhealthIsitesI
healthIfilesIstateIdocsIchp_fr_english.
pdf

Germany
Federal Ministry of
Health

German Government

https:IIwww.sport.fau.deI
filesI2015I05INationalRecommendations-for-PhysicalActivity-and-Physical-ActivityPromotion.pdf
https:IIbuergerdialog.gut-lebenin-deutschland.deISharedDocsI
DownloadsIENILBIGovernmentReport-on-Wellbeing-in-Germany.
pdf? blob=publicationFile
https:IIwww.rki.deIENIContentI
Health_MonitoringIHealth_ReportingI
HealthInGermanyIHealth-in-Germany_
most_important_developments.pdf?
blob=publicationFile

Health in Germany - the most important
developments.

"Sports for all"

http:IIvatek.eeIwp-contentI
uploadsI2016I05IWHO_et-en_05689_
Vaimse-tervise-strateegia_en_ED_C.
pdf

Greece
University of Thessaly

http:IIwww.athlisigiaolous.grIuploadsI
Odigos%20diaxeirisis%20PAGO.pdf

Ministry of Labor,
Social Security and
Welfare

http:IIwww.epanad.gov.grIdefault.
asp?pID=37&

Ministry of Health and
Social Solidarity

file:IIIC:IUsersIuserIDownloadsI
ethniko%20drasis.pdf

Hungary
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Ireland

Get Ireland Walking - Strategy & Action
plan 2017-2020

Sport Ireland

Mental Health in Ireland: Awareness and
Attitudes

Health Service
Executive

"Hi Healthy Ireland" A framework for
improves health and wellbeing.

Get Ireland Active! National Physical
Activity Plan for Ireland

Ministry of Health and
Ministry of Transport,
Tourism and Sport

https:IIwww.getirelandwalking.ieI_
filesI2017103145513_626b84f6.pdf
https:IIwww.healthpromotion.ieIhpfilesIdocsIHSP00612.pdf
https:IIhealth.gov.ieIwpcontentIuploadsI2014I03I
HealthyIrelandBrochureWA2.pdf
https:IIhealth.gov.ieIwp-contentI
uploadsI2016I01IGet-Ireland-Activethe-National-Physical-Activity-Plan.pdf

Italy
Latvia
Sports Policy Guidelines 2004-2009

Republic of Latvia

http:IIvvc.gov.lvIindex.
php?route=productI
search&search=Sports%20Policy%20
Guidelines%20&category_id=60&sub_
category=true&description=true

Lithuania
Luxemburg

Malta
Netherlands
National policy document on health Health
close to people

Ministry of Health,
Welfare and Sport
(VWS)

file:IIIC:IUsersIuserIDownloadsIhealthclose-to-people.pdf

Norway
Wellbeing and public mental health on local
level Norwegian policy.
Working together for physical activity

Norwegian Ministry
of Health and Care
Services

http:IIwww.
nordiskfolkesundhedskonference.dkI
mediaI1471Iw1-arne-marius-fosse.pdf

Ministries

https:IIwww.regjeringen.noI
globalassetsIuploadIkildeIhodI
redI2006I0002IdddIpdfvI269037hod_kortversjon_engelsk.pdf

Poland

Portugal
Romania

Slovakia

National Health Enhancing Physical Activity
Programme 2007-2012

Physical activity for health

Plan Integral para la Actividad Fisica Y El
Deporte

Slovenia

Ministry of Health

http:IIwww.mz.gov.siIfileadminImz.gov.
siIpageuploadsIangleska_verzija_MZI
HEPA-Slovenia-prevod_ang.pdf

http:IIwww.mz.gov.siIenIareas_of_
workIpublic_healthIhealthy_lifestyleI
physical_activity_for_healthI
Spain

http:IIwww.csd.gob.esIcsdIestaticosI
plan-integralILIBRO-PLAN-AD.pdf

Sweden
Public health and Sport objectives

Government Offices
of Sweden

http:IIwww.government.seI governmentpolicyIpublic-health- and-sportIpublichealth-and-sport- objectivesI

Switzerland
Federal Office of
Public Health FOPH

http:IIwww.migesplus.chIfileadminI
PublikationenIeng_GWW_web_1_.pdf

Enhancing Physical
Activity in Adults
Recommendations for Switzerland

Federal office of
Sports

file:IIIC:IUsersIuserIDownloadsIhepa_
Merkblatt_Gesundheitswirksame_
Bewegung_Erwachsene_EN.pdf

Non commutable disease and physical
activity

Swiss Tropical and
Public Health Institute

A manifesto for better mental health

United Kingdom
The Mental Health
Policy Group

https:IIwww.mind.org.ukI
mediaI1113989Ia-manifesto-forbetter-mental-health.pdf

Mental Health Charter for Sport and
Recreation

United Kingdom
U.K. Deputy Prime
Minister's Office,
U.K. Department
for Culture, Media
& Sport, U.K.
Department of Health

https:IIwww.gov.ukIgovernmentInewsI
deputy-prime-minister-launchesmental-health-in-sport-initiative

Health Guide to Switzerland Health-

https:IIwww.swisstph.chIdeItopicsI
non-communicable-diseasesIphysicalactivityI

https:IIwww.nhsinform.scotIhealthylivingImental-wellbeingIfive-steps-tomental-wellbeing
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Mental Wellbeing

U.K. National Health
Service

https:IIwww.nhsinform.scotIhealthylivingImental-wellbeingIfive-steps-tomental-wellbeing
https:IIwww.gov.ukIgovernmentI
consultationsIchanges-to-mentalhealth-act-1983-code-of-practice

Wellbeing and mental health: Applying All
Our Health

U.K. Public Health

https:IIwww.gov.ukIgovernmentI
publicationsIwellbeing-in-mentalhealth-applying-all-our-healthI
wellbeing-in-mental-health-applyingall-our-health

Physical Activity and Mental Health

U.K. Royal college of
Psychiatrists

https:IIwww.rcpsych.ac.ukI
mentalhealthinfoItreatmentsI
physicalactivity.aspx

Five steps to mental wellbeing

U.K. NHS Scottish
Government

https:IIwww.nhsinform.scotIhealthylivingImental-wellbeingIfive-steps- tomental-wellbeing#get-active-formental-wellbeing

Towards a Mentally Flourishing Scotland:
Policy and Action Plan 2009-2011

U.K. Scottish
Government

http:IIwww.gov.scotI
PublicationsI2009I05I06154655I0

Mental Health in Scotland: Improving the
Physical Health and Well Being of those
Experiencing Mental Illness

http:IIwww.gov.scotI
PublicationsI2008I11I28152218I16

Introduction to the Mental Health Charter
for Sport and Recreation

U.K. - Sport and
Recreation Alliance

https:IIwww.sportandrecreation.org.
ukIpolicyIthe-mental-health-charterI
introduction-to-the-mental-healthcharter-for

Exercise for depression

U.K.- NHS

https:IIwww.nhs.ukIconditionsIstressanxiety-depressionIexercise-fordepressionI

Constitution Article 59 "Development of
sports and arbitration"

Turkey
The Turkish
Constitution

https:IIglobal.tbmm.gov.trIdocsI
constitution_en.pdf
http:IIwww.turkishculture.orgI
lifestylesIsports-228.htm

EK 2: UYGULAMALAR TABLOSU
Not: Bu sınırlı basılı bir sürümüdür. Uygulama açıklaması ve ilgili köprüler ile ayrıntılı versiyon proje web sitesinde
(www.mensproject.eu) bulunabilir.

ÜLKE

ORGANİZASYON

Uygulama Başlığı - Kategori

Austria

Pro Mente

Charity Football Tournament - Sport Event

Belgium

Department of Movement and Sports
Sciences, Ghent University, Ghent

Interrelation of Sport Participation, Physical
Activity, Social Capital and Mental Health in
Disadvantaged Communities:
Research

Te Gek!

From prison to CARE campaign internment
Awareness Campaign

Ups&Downs

Walks - Physical Activity

Parantee- Psylos

Move it -Physical Activity

Parantee- Psylos

Provincial Football competition - Sport Event
Calendar & Other Practices

Bulgaria

My World

Sport Event for people with mental disabilities Sport Event

Croatia

PK Forca

Therapy Swimming - Physical Activity

Cyprus

Cyprus Sports for all (AGO)

Sport Programme for People with Special Needs
- Sport Activities

Czech R.

Bohnice Psychiatric Hospital.

Urban Challenge 2018 - Physical Activity

Bohnice Psychiatric Hospital.

Color Run - Physical Activity

Vida

"How to go with us" - Physical Exercise Workshop

Czech Union of Sport

Come and Sport with Us - Sport Events

Opus

Use the Body in Psychiatry - Physical Exercise
program

DAI-Sport

Several Practices- Sport activities & Physical
Exercise program

DAI-Sport in cooperation with Municipalities

Sport for the Mind-Awareness Project

Sports Festival for the Mind

Sports Festival for the Mind - Sport & Physical
Exercise program

IFK98IFighters Idrcetsfestiva

Several practices - Sport & Physical Exercise
program

Finland

Finnish Confederation of Mental Health

Mental Health Championship - Sport Event

France

UNAFAM

Psycyclette - Sport Event

French Federation of Adapted Sport

Sport Calendar- Sport & Physical Exercise program

Schizo Espoir

The Strides - Sport Event

Bicyle

Bicycle in the region - Physical Exercise Program

Denmark

Estonia
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Don Bosco Aschau am Inn

Sport Therapy Groups - Sport as complimentary
treatment

VGS

Coping with Stress - Physical Exercise workshops

Disabled Rehabilitation Sports Club
L:ilrrach

Sports for mentally disabled people - Sport Activities

KSDEO EDRA

Panattica Sport Event for Mentally Ill- Sport
Event

EPAPSY

Three-point Shot against Stigma - Sport Event

Greece

NGO "Regeneration & Progress," with
the exclusive support of the Stavros
Niarchos Foundation

Sport Paths Program - Sport & Educative Awareness Activities

Hungary

A Revolution Hospital

Sport Therapy - Sport as complimentary treatment

Italy

Psychologists and Psychotherapeutes in
Vicenza and Thiene.

Sport & Mental TrainingIEMDR Method - Sport
activities

Italian Sports Centre

Commission for Sport and Marginality - Sport
Activities

Francesko Pisco

Awareness in Motion - Physical Exercise program

Psychiatric Users Association in
Ferrara, in collaboration with public
Mental r Department, the Municipality
of Ferrara and UISP, the Italian Union
Promoting Sport for All

Sport: A Possible Road toward Social Inclusion
and Quality of Life
Sport Activities as part of study and research

Italian Union of Sport for All - UISP

Matti per il calcio - Sport Event

Italian Union of Sport for All (UISP) Volleyball, and UISP Valle d'Aosta

Palio di Sant'Orso - Sport Event

Servizio Sanitario Regionale (EmiliaRomagna)

MAT - Settimana della Salute Mentale - Sport
Activities as part of Mental Health week

Mental Health Ireland

Woodlands for Health - Physical Exercise program

The Gaelic Athletic Association

Healthy Clubs Project (HCP) -Sport & Awareness
Activities

The Irish Sports Council

Sports Council Challenge - Physical Exercise
program

the National Centre for Youth Mental
Health

"Think Big" - Awareness project

The Irish Rugby Football Union, Rugby
Players Ireland

Tackle Your Feelings- Awareness project

State of Mind Ireland

State of Mind - Education & Awareness project

Cycle Against Suicide

Cycle Against Suicide- Sport Event

Ulster University, in partnership with
leading charity State of Mind Ireland

Sport &Mental Health program - Sport Activities

Several Authors

Mental Health and Wellbeing Interventions in
Sport - Peper

Germany

Ireland

Latvia

Solvita ZemTte

Spiritual Growth or Meditation for the Movemement - Physical Exercise Session

Lithuania

Zarasai Social Care Home

Sporting Activities - Sport as complimentary
treatment

SportGGZ

I am a Mindrunner- Physical Exercise program

Stap Uit De Burnout

Get out of your Burn-Out- Physical Exercise program

Bewegen voor je Brein

Moving for your brain - Communication and
Awareness Platform

Various Rotterdam Organizations

Move your fit, become visibly active - - Physical
Exercise program

Dennis Timp

Better in the saddle - Physical Exercise as complimentary therapy

GGz Centraal

Limitless - Sport Activities

Professional Association Running
Therapy Netherlands

Running to feel better - Physical Exercise program

Poland

Foundation "Disabled and Awaiting
Help"

IX Integrative Sports Competition - Sport Event

Portugal

ANARP

Project "Tackle Stigma" - Sport Event

AFUA

Socio-Occupational Units - Sport as a Complimentary therapy

National Federation of Mental Illness
Rehabilitation Entities

Walk for Mental Health - Physical Exercise program

Association for the Support of Depressive and Bipolar Patients

Activities Espa<o d'Arte - Physical Exercise Sessions

GIS - Irmas Hospitaleiras

"Stigma out of play" - Sport Event

Funda<ao S. Joao de Deus - Casa de
Saude do Telhal

Golf Activities - Sport Activities

Romania

National University of Physical Education and Sport

'Design and planning of leisure
activities' - Education Course

Slovakia

ZPP Radost

Dance and movement elements - Physical Exercise as complimentary therapy

ZPP Radost

Ping pong Tournament - Sport Event

Slovenian Association for Mental
Health

Sport Activities - Sport as complimentary therapy

ALTRA-Committee for Mental Health
News

Sport Activities- Sport as complimentary therapy

Society for Mental Health and Creative
Spent Free Time "VEZI"

Sport-Recreational Activities- Sport as complimentary therapy

Luxemburg

Malta
Netherlands

Slovenia
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Spain

Fundacion INTRAS

CLUB DUERO - Sport Activities

FAISEM

Andalusian Sports and Mental Health Championship - Sport Event

Association of Mental Health-FEAFESHUELVA

"Mental Health with Sports" Race - Sport Event

AEDIR- Spanish Sports Association for
Integration and Recovery

Sport & Mental Health Events - Sport and Physical Exercise as complimentary therapies

FAISEM

Tiquitaca for Mental Health- Sport Event

FEAFES- FAISEM

"Crazy for the Shot"- Sport Event

Nueva Luz

"Walking" - Physical Exercise Program

Clubojanco

Climbing - Physical Exercise Program

Sweden

The Swedish School of Sport and
Health Science

The Swedish approach on physical activity on
prescription

Turkey

Artvin Coruh University

Sport Activities

Capoeira4Refugees

Capoeira program for refuge children - Physical
Exercise Program

Mental Health Foundation

How to look after your mental health using exercise - Guidelines

Edge Hill University

MSc Sport, Physical Exercise programand Mental
Health - Education Course

Sport England

Mental Health and Physical Activity - Sport Activities and Physical Exercise programs

UK Coaching (in alliance with MIND)

Sport and Recreational Alliance (SRA) Mental
Health Charter for Sport and Recreation - Sport
activities and Physical Exercise programs

MIND- For Better Mental Health

Several Practices - Sport Events and Physical
Exercise programs

England Athletics (in cooperation with
MIND)

17 Minutes for me - Awareness Campaign

England Athletics (in cooperation with
MIND)

Run and Talk - Physical Exercise programs and
Awareness project

Physical Exercise program and health
alliance

Mental Health Football UK - Sport Event

Heads Together Org.

Several Practices - Sport Activities and Physical
Exercise programs

Sport in Mind Org.

Several Practices - Sport Events and Educational
workshops & seminars

British University and College Sports

Student Minds - Guidelines & Planning

MeUnited

MeUnited - Sport Activities

Sport England

Case Studies - Exchange of Knowledge & Awareness

UK

Indicative EU
Practices

In sport Project

In Sport+ - Several Sport Events & Activities

MENS Project

"Life is Like A Bike" - EU Awareness Campaign

EVENTS Project

1st European Sport & Physical Exercise Event for
Mental Health in Athens, hosting patients from
15 countries

1st European Sports Festival

Sport Events & Physical Exercise Programs in five
countries

European Culture and Sport Organization

Dream World Cup 2018 - Sport Event

REFERANSLAR
American Psychiatric Association (1994)
Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, DSM-IV. Washington, DC:
American Psychiatric Association. p. xxi
Caldas de Almeida, J.M., Mateus P., Frasquilho,
D. &Parkkonen, J. (2016). EU Compass for
Action on Mental Health and Wellbeing,
Annual report 2016: Summary and Analysis
of Key Developments in Member States and
Stakeholders. Funded by European Union
https:IIec.europa.euIhealthIsitesIhealthI
filesImental_healthIdocsIev_20161006_
co06_en.pdf.
Council Of The European Union (2013). Council
Recommendations on promoting healthenhancing physical activity across sectors.
EU, Brussels
CSDH (2008). Closing the gap in a generation:
health equity through action on the social
Determinants of health. Final Report of
the Commission on Social Determinants of
Health. Geneva:World Health Organization.
EU Joint Action on Mental Health and Wellbeing
(2016). European Framework for Action on
Mental Health and Wellbeing.
European Commission, (2005). Green Paper
- Improving the mental health of the
population: Towards a strategy on mental
health for the European Union. Brussels.
European Commission, (2008). EU High-level
Conference "Together for Mental Health
and Well- being" - European pact for mental
health and well-being. Brussels
European Commission, (2008). Mental health

Systems in the European Union Member
States, Status of Mental Health in
Populations and Benefits to be Expected
from Investments into Mental Health
European profile of prevention and
promotion of mental health (EuroPoPP-MH).
Brussels
European Commission (2008). EU
Physical
Activity Guidelines, Recommended Policy
Actions in Support of Health-Enhancing
Physical Activity. Brussels.
European Commission, (2013). Joint action on
Mental Health and Wellbeing. Retrieved
from: https:IIec.europa.euIhealthImental_
healthIeu_compassIjamhwb_en
European Commission (2015). European Week
of Sport- Evaluation Report. Brussels,
http:IIec.europa.euIassetsIeacIsportI
libraryIdocumentsIewos-2015-evaluationreport_en.pdf.
European Commission
(2016).
European
Framework for Action on Mental Health
and Wellbeing.
2016.
Luxembourg.
Retrieved
from:
http:IIwww.
mentalhealthandwellbeing.euIpublications.
European Observatory on Health Systems and
Policies series (2017). Mental Health Policy
and Practice across Europe. The future
direction of mental health care. Edited by
Martin Knapp, David McDaid, Elias Mossialos
@- Graham Thornicroft. Published by Open
University Press.
Firth, J., Cotter, J., Elliott, R., French, P., &
Young, A. (2015). A systematic review and
meta-analysis of exercise interventions
in schizophrenic patients. Psychological
Medicine, 45, 1343-1361.

37

Gabriel, P. and Liimatainen, M.-R.(2000)
Mental Health in the Workplace. Geneva:
International Labour Organization.
International Livestock Research Institute
(ILRL) (1995). Livestock Policy Analysis.
ILRI training manual 2.ILRI, Nairobi, Kenya,
pp.264.
Jane-Llopis, E. and Anderson, P. (2005). Mental
Health Promotion and Mental Disorder
Prevention: A Policy for Europe. Nijmegen:
Radboud University Nijmegen.
Lithuanian Presidency conference (2011).
Mental health: Challenges and Possibilities,
Conclusions. Vilnius, Lithuania, October 1011, 2013.
Merriam-Webster Dictionary (2018, April,18).
Policy Definition. merriam-webster.com.
Retrieved April 18, 2018, from https:IIwww.
merriam-webster.comIdictionaryIpolicy.
Oxford Dictionary (2018, April, 18). Practice
Definition.
en.oxforddictionaries.com
Retrieved April 18, 2018, from https:II
en.oxforddictionaries.comIdefinitionI
practice.
Public Health England (2018). Wellbeing and
mental health applying all our Health.
Retrieved
from:
https:IIwww.gov.ukI
governmentIpublicationsIwellbeing-inmental-health-applying-all-our-healthI
wellbeing-in-mental-health-applying-allour-health.
Rosenbaum, S., Tiedemann, A., Sherrington,
C., Curtis, J., & Ward, P.B. (2014). Physical
activity interventions for people with
mental illness: A systematic review and
meta-analysis. Journal of Clinical Psychiatry,
75, 964-974.
Royal College of Psychiatrists (2018).
Physical Activity and Mental health.
Retrieved
from:
https:IIwww.rcpsych.
ac.ukImentalhealthinfo ItreatmentsI
physicalactivity.aspx.
The law dictionary (2018, April, 18). Policy
Definition. thelawdictionary.org. Retrieved
April 18, 2018, from https:IIthelawdictionary.
orgIpolicyI.
Withaker, R. (2017). The door to a Revolution
in Psychiatry Cracks Open, A MIA Report:
Norway’s Health Ministry Orders MedicationFree Treatment. Retrieved May 10 2018, from
https:IIwww.madinamerica.comI2017I03I
the-door-to-a-revolution-in-psychiatrycracks-openI
Wittchen, H.U., Jacobi, F., Rehm, J., et al. (2011).

The size and burden of mental disorders
and other disorders of the brain in Europe
2010. European Neuropsychopharmacology,
21, 655-679.
World Bank (2002). World Development Report
2002: Building Institutions for Markets.
Washington, DC: World Bank.
World Health Organization (1992). The ICD10 Classification of Mental and Behavioral
Disorders: Clinical Descriptions and Clinical
Guidelines. Geneva: WHO.
World Health Organization (2001). Mental
health: new understanding, new Hope. The
World Health Report. Geneva: WHO.
World Health Organization (2001). Stop
Exclusion - Dare to care. Geneva: WHO.
World Health Organization (2002). Prevention
and Promotion in Mental Health. Geneva:
World Health Organization.
World Health Organization (2003). Investing
in Mental Health. Geneva: World Health
Organization.
World Health Organization, (2003). Mental
Health Gap Action Program. Retrieved from:
http:IIwww.who.intImental_healthImhgapI
enI.
World Health Organization (2004). Promoting
Mental Health: Concepts, Emerging
Evidence, Practice. A report from the World
Health Organization, Department of Mental
Health and Substance Abuse in collaboration
with the Victorian Health Promotion
Foundation and the University of Melbourne.
Geneva: WHO.
World Health Organization (2004). Mental
Health Policy, Plan and Programmes. Mental
health and policy service guidance package.
Geneva: WHO.
World Health Organization (2005). Mental
Health Declaration for Europe: Facing
Challenges, Building Solutions. Copenhagen:
WHO Regional Office for Europe.
World Health Organization (2007). Mental
health: strengthening mental health
promotion. Fact Sheet 220.WHO: 2007.
World Health Organization (2007). Mental health
policy, Planning & Service Development
info Sheet. Retrieved from: http:IIwww.
portal.pmnch.orgImental_healthIpolicyI
servicesI1_MHPolicyPlan_Infosheet.pdf.
World Health Organization Commission on
Social Determinants of Health, & World
Health Organization. (2008). Closing the

gap in a generation: Health equity through
action on the social determinants of health:
Commission on Social Determinants of
Health final report. Geneva, Switzerland:
World Health Organization, Commission on
Social Determinants of Health.
World Health Organization (2008). Policies
and practices for mental health in Europe
- meeting the challenges. World Health
Organization Regional Office for Europe.
Copenhagen.
World Health Organization& WONCA (2008).
Integrating mental health into primary care:
a global perspective. Geneva.
World Health Organization (2009). Mental
health, resilience and Inequalities. World
Health Organization. Denmark.
World Health Organization (2011). Impact
of economic crises on mental health.
Copenhagen: WHO Regional Office for
Europe.
World Health Organization (2011). Promoting
sport and enhancing health in European
Union countries: a policy content analysis to
support action. Copenhagen: WHO

World Health Organization (2013). Mental
health action plan 2013-2020. World Health
Organization. Geneva.
World Health Organization
(2013).The
European Mental Health Action Plan 20132020. World Health Organization Regional
Office for Europe. Copenhagen.
World Health Organization (2013). Investing in
Mental Health: Evidence for Action. World
Health Organization, Geneva.
World Health Organization
(2015).The
European Mental Health Action Plan 20132020. WHO Regional Office for Europe,
Copenhagen, Denmark.
World Health Organization (2018). Physical
Activity, Key facts. Access through: http:II
www.who.intInews-roomIfact-sheetsI
detailIphysical-activity.
UN (2016) United Nations Convention on
the Rights of Persons with Disabilities.
Retrieved
from:http:IIwww.un.orgI
disabilitie sIdo cu me ntsI co nv en tionI
convention_accessible_pdf.pdf

39

02

MODELLERİN GELİŞTİRİLMESİ
FİZİKSEL AKTİVİTELER, SPOR
ETKİNLİKLERİ & EGZERSİZ
PROGRAMLARI
YAZARLAR:
Konstantinos Karteroliotis, Professor in Research Methods in Physical Activity
Maria Psychountaki, Associate Professor of Psychology-Sport psychology
Nektarios Staurou, Assistant Professort of Sport Psychology and Motor Behavior
Emmanouil Skordilis, Associate Professor in Adapted Physical Activity

HELLENIC REPUBLIC

National and Kapodistrian
University of Athens

GİRİŞ
Son yıllarda Avrupa, zihinsel hastalıkların
hızlı yükselişinin zorluğuyla karşı karşıyadır.
Özellikle, zihinsel hasta sağlığı, Avrupa'daki
hastalık
yükünün
yaklaşık
%20'sinden
sorumludur ve ruhsal sağlık sorunları yaşamın
bir
bölümünde
dört
kişiden
birini
etkilemektedir. Ayrıca, dünyadaki en yüksek
intihar oranına sahip 20 ülkenin 6'sı Avrupa
bölgesinde bulunmaktadır (WHO, 2017).
Anksiyete, depresyon, şizofreni ve bipolar
bozukluk gibi akıl sağlığı sorunları olan kişiler,
farklı tedavi sayılarını takiben yaşam kalitelerini
artırma çabasındadırlar. Son zamanlarda yapılan
birçok araştırma ve klinik bulgular, alternatif bir
önleyici strateji olarak fiziksel aktivitenin
yararlılığını ve akıl hastalığı için düzeltme
(tamamlayıcı veya tamamlayıcı) tedavi olduğunu
kanıtlasa da (örn. Firth ve ark., 2015; Rosenbaum
ve ark., 2014), Hekimlerin çoğu bunun yararını
desteklememektedir.

Yine birçoğu fiziksel egzersizlerin depresyon
dışındaki ruh hastalıkları için etkili bir tedavi
olarak kabul edilmediğini iddia ederler.
Ayrıca, son araştırma müdahaleleri, fiziksel
aktivite egzersizlerinin, majör depresyon ve
psikotik bozukluklara sahip bireylerde zihinsel
ve fiziksel sağlığı iyileştirme potansiyeline sahip
olduğunu güçlü bir şekilde desteklemiştir (Firth
ve ark. 2015; Rosenbaum ve ark., 2014). Ayrıca
fiziksel aktivitenin, şizofreni tanılı bireylerde
işitsel halüsinasyonları azalttığı, uyku düzenini
ve benlik saygısı düzeylerini artırdığı
saptanmıştır (Firth ve ark. 2015, Kimhy ve ark.
2015). Benzer şekilde, ruh sağlığı bozukluğu
olan kişilerde yapılan araştırmalar, fiziksel
aktivitelerin ve egzersiz programlarının bu
kişilerin fiziksel sağlığının iyileştirilmesinde
önemli olduğunu göstermektedir. Literatürde
bu kişilerin genel popülasyondan 16 ila 20 yıl
önce ölüme neden olduğu, tıbbi bakım, zayıf
beslenme, ilaca bağlı kilo, önemli kilolara
erişimin yetersizliği ile ilgili problemler olduğu
ileri sürülmüştür. (Saha et al., 2007).
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Son olarak, fiziksel aktiviteler, ruhsal
bozuklukların tedavisi için etkili araçlar olarak
düşünülür. Çünkü bunlar: (a) ilaç kullanmayı
tercih
etmeyenlere
veya
tedaviye
erişemeyenlere düşük maliyetli alternatif
stratejiler sunar, (b) olumsuz yan etkilerle ilişkili
değildir,
(c) Birey tarafından süresiz olarak
sürdürülür,
(d) bireyi aynı anda fiziksel olarak
geliştirebilir.
(Taylor ve Faulkner, 2010).

PROBLEMİN
İFADESİ
Amaç, aerobik egzersiz, yürüyüş, yoga
vb. Fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık
sorunları olan bireyler üzerindeki yararlı
etkisini tartışmaktır. Daha spesifik olarak
yapılan araştırmalar, klinik bulgular, fiziksel
aktivite ve fiziksel egzersizin şizofreni gibi
çeşitli ciddi zihinsel hastalıkların yanı sıra
benlik problemleri, anksiyete ve depresyon
gibi çeşitli psikolojik sorunlara da olumlu
etkisi olduğunu göstermiştir. (Şizo-affektif
bozukluklar ve bipolar bozukluklar.) Buna ek
olarak, fiziksel aktivite ile ilgili programatik
olarak çalışan akıl hastası kişilerin, fiziksel ve
sağlıksal sonuçlarını ve yaşam kalitelerini
geliştirdikleri yönünde kanıtlar bulunmaktadır.
İşlevsellik, Engellilik ve Sağlık Uluslararası
Sınıflandırması - ICF (WHO, 2001), mevcut
politika belgesinde geniş bir çerçeve olarak
kullanılmıştır (Khan ve Pallant, 2011). ICF, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, çeşitli ülke ve
kültürler arasında çeşitli paydaşlarla işbirliği
yaparak,
eski
Uluslararası
Bozukluk
Sınıflandırması, Engellilik ve Handikap'ın (ICIDH)
yerini almak üzere geliştirilmiştir (Jelsma, 2009).
Genel ICF kavramı “tıbbi ve sosyal yönleri” bir
“biyo-psikososyal model” olarak birleştirir ve
biyolojik, kişisel ve sosyal faktörlerin etkileşimi
yoluyla engelliliği gösterir (Li ve ark., 2016).
Engellilik, bağlamsal faktörlerle (çevresel ve
kişisel) etkileşime girebilecek ve bireylerin
günlük yaşamlarında faaliyet kısıtlamalarını ve
katılım kısıtlamalarını deneyimlemelerine neden
olabilecek bir hastalıkla (örneğin zihinsel sağlık,
omurilik zedelenmesi, vb.) Ilgili işlevin azalması
olarak yaşanmaktadır.

TEMEL TANIMLAR
Ruh Sağlığı
Ruh sağlığı, her bireyin kendi potansiyelini
gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresiyle başa
çıkabileceği, verimli ve verimli çalışabileceği ve
onun topluluğuna katkıda bulunabileceği bir
refah durumu olarak tanımlanmaktadır (WHO,
2004).
Ruh sağlığının olumlu boyutu, DSÖ'nün
anayasanın
içerdiği
sağlık
tanımında
vurgulanmaktadır: “Sağlık, tam bir fiziksel,
zihinsel ve sosyal iyilik halidir ve yalnızca
hastalık veya sakatlığın olmaması değildir”. Ruh
sağlığı, bireyin düşünme, iletişim, öğrenme,
esneklik ve benlik saygısının temelidir. Ruh
sağlığı aynı zamanda ilişkilerin, kişisel ve
duygusal iyiliğin ve topluma ya da topluma
katkının anahtarıdır. (Mental health involves
effective functioning in daily activities
resulting in productive activities (work, school,
care giving), healthy relationships and ability to
adapt to change and cope with adversity.)

Fiziksel Aktivite – Fiziksel
Egzersiz
DSÖ, fiziksel aktiviteyi, enerji harcaması
gerektiren iskelet kasları tarafından üretilen
herhangi bir bedensel hareket olarak
tanımlar. Çalışırken, oyun oynarken, ev işlerini
yürütürken, seyahat ederken ve rekreasyonel
uğraşlarda yer alan faaliyetler de dahil olmak
üzere. Düzenli orta şiddette fiziksel aktivite yürüyüş, bisiklete binme ya da spora katılmak
gibi sağlık açısından önemli yararlar sağlar
(WHO, 2017).
"Fiziksel
aktivite"
terimi,
planlanan,
yapılandırılan,
tekrarlayan
ve
fiziksel
uygunluğun bir veya daha fazla bileşenini
geliştirmeyi veya sürdürmeyi amaçlayan fiziksel
aktivitenin bir alt kategorisi olan "egzersiz" ile
karıştırılmamalıdır. Egzersizin ötesinde, boş
zamanlarında yapılan, herhangi bir yerlere ve
yerlere ulaşım için ya da bir kişinin işinin bir
parçası olarak gerçekleştirilen herhangi bir
fiziksel aktivite, sağlık açısından yararlıdır.
Dahası, hem orta hem de şiddetli yoğunluktaki
fiziksel aktivite sağlığı iyileştirir (WHO, 2017).
Fiziksel aktivite refahı, bedensel ve ruhsal sağlığı
teşvik eder, hastalıkları önler, sosyal bağlılığı ve
yaşam kalitesini iyileştirir, ekonomik fayda
sağlar ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda
bulunur.

Sağlığa yararlı fiziksel aktiviteyi, farklı
ortamlarda ve yaşam boyunca çeşitli erişilebilir
ve uygun fiyatlı şekillerde destekleyen
topluluklar, bu faydaların çoğuna ulaşabilir.
Fiziksel Aktivite için Toronto Bildirgesi (2010),
dokuz temel ilkeye dayanan dört eylemi
özetlemektedir ve tüm ülkeler, bölgeler ve
topluluklar için herkes için sağlığı geliştirici
fiziksel aktiviteyi desteklemek için daha fazla
politik ve sosyal bağlılık için çaba gösterme
çağrısıdır (Bull, Gauven, Bauman). , Shilton, Kohl
& Salmon, 2010).

Spor
Bireyin veya ekibin eğlence için başkalarına
veya başkalarına karşı yarıştığı fiziksel efor ve
beceri içeren bir etkinlik. İnsanların çeşitli atletik
aktivitelerde (Oxford Living Dictionary) yarıştığı
bir fırsat.
Birleşik Krallık'taki spor ya da ABD'de spor,
genellikle, fiziksel ya da organizasyonel katılım
yoluyla, fiziksel yetenek ve becerileri kullanma,
sürdürme ya da geliştirmeyi hedeflerken,
katılımcılar için keyif alma ve bazı durumlarda
seyirci için eğlence olan, rekabetçi fiziksel
aktivite ya da oyunlardır. (Vikipedi).

MOTİVASYON
Fiziksel
aktivitelere
ve
egzersiz
programlarına düzenli olarak katılım, hafif ve
şiddetli zihinsel sağlık sorunlarına sahip
bireylerin hem fiziksel hem de zihinsel
sağlıklarını ve yaşam kalitelerini geliştirmelerine
yardımcı olabilir.

YÖNTEMLER /
PROSEDÜR / YAKLAŞIM
Bu bölümün amacı, akıl sağlığı sorunları
olan bireylere (MHP) fiziksel aktivite (FA) ve
egzersizin etkisini destekleyen, güncel bilimsel
kanıtlara
dayanan
genel
yönergeler
oluşturmaktır. Bu hedefe ulaşmak için, Ackley,
Swan, Ladwig ve Tucker (2008) kılavuzlarını
izleyerek
bir
literatür
taraması
gerçekleştirilmiştir. Ackley ve ark. (2008), farklı
türde bilimsel sorular farklı araştırma türleri
tarafından yanıtlanabilir. Genellikle kanıt
hiyerarşisi olarak adlandırılan destekleyici kanıt
düzeyi (LOE), farklı metodolojik kaliteye sahip
çalışmalarla sağlanır. En yüksek kanıt, sistematik
değerlendirmelerle bulunur.

(veya meta-analiz, ardından randomize
kontrollü çalışmalar (RKÇ), randomizasyon
olmadan kontrollü deneyler (yarı deneysel), vb.)
Yukarıdakilere
dayanarak,
FA'yı
içeren
müdahaleleri içeren sistematik derlemeler ve
Ruh sağlığı bozuk bireyleri tedavi etmek için
egzersiz düşünülmüştür. (Anahtar sözcüklerin
bir kombinasyonu örneğin 'fiziksel aktivite',
'egzersiz', 'sağlık', 'rekreasyon', 'akıl sağlığı', 'akıl
sağlığı sorunları olan hastalar', 'inceleme
çalışmaları' gibi geniş bir araştırma stratejisi.
Scopus, PubMed ve Cochrane Library
veritabanlarında demans ', bipolar bozukluk',
'anksiyete bozukluğu', 'depresyon').

LİTERATÜR
YORUMU
Egzersiz ve Depresyon
İlişkisi: Araştırma kanıtı
Egzersizin depresyon üzerindeki etkisi,
birkaç on yıldır araştırma konusu olmuştur ve
konuyla ilgili literatür, son birkaç yıldır
gelişmektedir.
Fiziksel aktivite (FA) ve egzersizin klinik
tedavi kılavuzlarında eşik altı depresif belirtilere
veya hafif ve orta dereceli depresyona sahip
hastalara sunulması gereken potansiyel
seçeneklerden biri olarak önerilmektedir
(Cleare, Pariante, Young, Anderson, Christmas,
Cowen ve ark. ., 2015; Ekkekakis, 2015). Bu
öneri, egzersizin aynı zamanda zihinsel ve
fiziksel sağlık sorunlarının bir karışımını da
içeren hastaların tedavisi için bir psikopatrik
faktör olarak kullanılabileceği varsayımına
dayanmaktadır. Egzersiz terapisi aynı zamanda
vücut imajını, hastanın olumsuz duygularla başa
çıkma stratejilerini, aile ve iş yaşamının kalitesini
ve
günlük
yaşamlarının
aktivitelerinde
bağımsızlığı geliştirir (Knapen, Vancamfort,
Morien ve Marchal, 2015). Farklı bir yaklaşım
kullanarak, Stubbs, Vancampfort, Firth, Schuch,
Hallgren, Smith ve ark. (2018) Dünya Sağlık
Örgütü'nün Küresel Yaşlanma ve Yetişkin
Sağlığı Araştırması'nda analiz edilen kesitsel
verileri kullanarak 42.469 kişide hareketsiz
davranış ve depresyon arasındaki ilişkiyi
incelemiştir. Sonuçlar, kendinden bildirilen
hareketsiz davranışların bireylerin depresyon
deneyimleri ile negatif olarak bağlantılı
olduğunu göstermiştir.
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Daha spesifik olarak, depresyonu olan kişiler
hareketsiz davranışlarda, her gün 30 dakikadan
fazla, depresif olmayan katılımcılardan daha
fazla zaman harcamışlardır; bu, 65 yaşın
üzerindeki yetişkinler için 35 dakikaya
çıkarılmıştır.
Hareketsiz
davranışlar
ve
depresyon arasındaki ilişki, daha yüksek
sedanter davranış seviyelerinde ve özellikle
günde 8 saatten fazla olduğunda artmıştır.
Önceki bulguları takiben, Kraliyet Avustralya ve
Yeni Zelanda Psikiyatristler Koleji (Malhi, Bassett,
Boyce, Bryant, Fitzgerald, Fritz ve ark., 2015),
egzersizin eksikliğinin, potansiyel olarak daha düşük
ruh halini sağlayabilecek bir ajan olarak kabul
edildiğini belirtmiştir. " Bu nedenle, kademeli
tedavinin “sıfır adım” ında ele alınması gereken bir
faktördür: “hem ruh hali hem de genel sağlık iyiliği
için hareketsiz hastaların düzenli egzersiz yapmaları
için aktif olarak teşvik edilmeleri yaygın bir nedene
bağlıdır” (p 1119). "Adım 1" tedavilerinin (psikolojik
terapi veya farmakoterapi) sadece “basamak sıfır”
ölçütlerinin yetersiz kalması durumunda başlatılması
gerekir (Ekkekakis ve Murri, 2017, s. A2).
Egzersiz ve depresyon ile ilgili geniş klinik ve
teorik bilgilere dayanarak, araştırmacılar
egzersizin farklı farklı depresyon seviyelerini
etkileyebileceğini fark etmişlerdir. Alıştırmanın
olumlu etkisi, eşik altı depresif belirtiler veya
hafif-orta dereceli depresyon için desteklenmiş
ve sağlamlaştırılmıştır. Buna ek olarak, yeni
meta-analitik ve gözden geçirme çalışmaları,
egzersizin majör depresif bozukluk (MDB) olan
erişkinlerde depresyon şiddetini azaltabileceğini
öne sürmüştür (Nasstasia, Baker, Halpin, Hides,
Lewin, Kelly ve Callister, 2018). Mevcut
psikolojik
ve
farmakoterapi
tedavi
yaklaşımlarının kısıtlılıkları ve erişilebilirliği göz
önüne alındığında, MDB'li gençlere yönelik
tedavi seçeneklerini genişletmeye acil bir ihtiyaç
vardır. Bazı durumlarda depresyonun farklı
düzeylerinde önemli bir farklılık olduğu için,
Kanada Ruh ve Anksiyete Tedavileri Ağı
(Ravindran,
Balneaves,
Faulkner,
Ortiz,
McIntosh, Morehouse ve ark., 2016) hafif “ilk
basamak monoterapi” olarak önerilmiştir. orta
ve şiddetli majör depresif bozukluk için majör
depresif bozukluğu ve ikinci basamakta
yardımcı tedavi olarak kullanabilmektedir. "(s.
579).
Yukarıdakilere ek olarak, meta-analitik ve
gözden geçirme çalışmaları, egzersizin hem
düşük-orta hem de majör depresyon bozukluğu
(MDB) için de kanıta dayalı bir tedavi olduğu
iddiasını
desteklemektedir
(Schuch,
Vancamproft,

Richards, Rosenbaum, Ward ve Stubbs, 2016).
Egzersiz profesyonelleri tarafından denetlenen
bir ortamda, aerobik egzersiz, orta ve şiddetli
yoğunluklarda
MDB'de
fiziksel
aktivite
müdahaleleri için daha büyük etkiler
kaydedilmiştir. Buna dayanarak, egzersiz,
depresyonu olan kişilerde (MDB dahil) önemli
ve anlamlı bir antidepresan etki gösterebilir.
Bazı durumlarda, daha önce yapılan
araştırmalar, egzersizin depresyon üzerindeki
herhangi bir etkisini göstermemiştir, ancak son
meta-analizler, yayın yanlılığı nedeniyle
egzersizin faydalarını hafife almış olabilir
(Ekkekakis, 2015). Son olarak, araştırma
bulguları düzenli boş zaman egzersizinin bile
gelecekteki depresyon insidansının azalmasıyla
ilişkili olduğunu desteklemiştir (Harvey,
0verland, Hatch, Wessely, Mykletun ve Hotopf,
2018). Bu koruyucu etkinin büyük bir kısmı
düşük egzersiz düzeylerinde ortaya çıkmış ve
depresif belirtilerin yoğunluğuna bakılmaksızın
gözlenmiştir. Katkı paylarının düzeltilmesinden
sonra, nüfusun atfedilebilen fraksiyonu, ilişkinin
nedensel
olduğunu
varsayarak,
tüm
katılımcıların haftada en az 1 saat fiziksel
aktivite yapması halinde gelecekteki depresyon
vakalarının% 12'sinin önlenebileceğini öne
sürdü.

Egzersiz ve Anksiyete
ilişkisi: Araştırma kanıtı
Her ne kadar sadece az sayıda nüfus anketi
anksiyete bozukluklarını ölçse de, fiziksel aktivite
düzeylerindeki artış gibi yaşam tarzı değişiklikleri
olumlu bir tedavi eki olabilir. Petruzzello ve ark.
Tarafından yapılan bir egzersiz ve anksiyete
azaltma meta-analizi. (1991), fiziksel kaygı
programlarının sürekli kaygı ile ilişkili olarak
küçükten küçüğe etkilerini bildirmişlerdir. Wipfli,
Rethorst ve Landers (2008) tarafından yapılan bir
başka meta-analiz, egzersizin anksiyete
üzerindeki etkilerini incelemiş ve egzersiz
grupları arasında anksiyetede, tedavi-almayan
gruplara göre daha fazla azalma bildirmiştir.
Ayrıca, egzersiz grupları, kaygı azaltıcı tedavinin
alternatif
biçimlerini
alan
gruplarla
karşılaştırıldığında, anksiyetede daha fazla
azalma göstermiştir. Aktif bireyler, Azevedo Da
Silva ve ark., Inaktiflere kıyasla daha az
anksiyete belirtileri sergilemiştir. (2012)
Jayakody Gunadasa ve Hosker (2014),
egzersizin panik ve sosyal fobi gibi anksiyete
bozukluklarının semptomlarını azaltabileceğini
buldu. Bununla birlikte, optimal mod veya
egzersiz yoğunluğu hakkında sonuçlar elde
edemediler.

ABD'de Ulusal Komorbidite Araştırması
çerçevesinde Goodwin (2003) bir dizi anksiyete
bozukluğu ve bunların fiziksel aktivite ile
ilişkisini ölçmüştür. Sonuçlar düzenli fiziksel
aktivite ile mevcut majör depresyon, panik atak,
sosyal fobi, özgül fobi ve agorafobi prevalansı
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu gösterdi.
Dahası, bu çalışma, en yüksek fiziksel aktiviteyi
bildirenlerle, ruhsal bozuklukların en düşük
yaygınlığını bildiren bir doz-yanıt etkisinin
kanıtını sağlamıştır.
Ringa, O'Connor ve Dishman (2010), kronik
medikal durumdaki hastalarda anksiyete
semptomları için egzersiz eğitimi olarak
kullanılan
çalışmaların
sistematik
bir
incelemesini gerçekleştirmiştir. Birçok hastanın
anksiyete belirtileriyle başa çıkmasına yardımcı
olabilecek umut verici yeni bir araştırma dizisi
buldular. Dahası, Herring, Jacob, Suveg,
Dishman ve O'Connor (2012), genel anksiyete
bozukluğu tanısı konan hastalarla bir müdahale
çalışması yürütmüştür. Araştırmacılar egzersiz
gruplarının (direnç ve aerobik antrenman)
egzersiz dışı grupla karşılaştırıldığında endişe
belirtilerini azalttığını bulmuşlardır.
Son olarak, egzersiz psikolojisi literatüründe,
fiziksel aktiviteden kaynaklanan kaygıdaki
azalmalar, özel danışmanlık veya tıbbi tedavilere
kıyasla daha uzun sürmektedir. Egzersiz, bireyleri
strese karşı daha dirençli hale getirirken, fiziksel
aktivitelere katılan bireyler her gün zorluklar ve
stresli durumlarla başa çıkabiliyorlar.

Egzersiz ve Şizofreni ilişkisi:
Araştırma kanıtı
Fiziksel aktivite (FA) ve egzersiz sağlıksız
beslenme alışkanlıkları, sedanter yaşam tarzı,
kilo alımı, diyabet, metabolik sendrom, alkol ve
tütün kullanımı, vb. nedeniyle kardiyovasküler
hastalıkları ve ilişkili mortaliteyi önlemek için
köşe taşı olarak algılanmaktadır. FA aerobik
egzersizin katılımı olup, şizofreni hastaları için
aerobic çalışmalarının olumlu etkilerini
inceleyen önemli bir literatür de vardır.
Yukarıdaki durumun ardındaki teori, aerobik
egzersizin, uyarma yoluyla dikkat, bellek ve
yürütme işlevi üzerinde bir etkiye sahip
olduğunu iddia eden önceki araştırma
bulgularında yatmaktadır.

Egzersiz, hipokampal hacmi ve beyaz madde
bütünlüğünü de artırır. Şizofreni hastalarında
yapılan ileri araştırmalar, fiziksel aktivite
aktivitesinin, bilişsel beceriler, daha fazla beyaz
ve gri madde hacmi ve beyin plastisitesini
destekleyen hipokampal hacim nörotrofik
faktör (BDNF) ile ilişkili olduğunu göstermiştir.
Buna göre, şizofreni hastalarının egzersiz ve FA
ile tedavisi için yeni meta-analitik çalışmalar,
gözden geçirme çalışmaları ve RKÇ'ler
incelenmiştir. Amaç, yakın zamandaki literatürü
özetlemek ve araştırmacılara, klinisyenlere ve
uygulayıcılara şizofreni hastalarının ihtiyaçlarını
karşılamaya yönelik rehberler sunmaktır.
Firth ve diğ. (2017) aerobik ile ilgili olumlu
sonuçlar elde etmiş ve egzersizden daha geniş
faydalar elde etmek için, uzman profesyonellerle
denetlenen ortamlarda daha yüksek dozlar
(haftada bir dakika) kullanan müdahalelerin
gerekli olduğunu iddia etmiştir. Pozitif sonuçlar,
farklı bir süre ile (örneğin 6 hafta, 8 hafta, 12
hafta), çeşitli RKÇ çalışmalarından da belirgindi.
6 ay), egzersiz modülleri (örn. Koşu bandı
yürüyüşü, aerobik ve anaerobik güç antrenmanı,
direnç antrenmanı), sıklık (haftada 2 veya 3 kez) ve
yoğunluk seviyesi (ör. Heggelund ve ark., 2011;
Scheewe ve ark., 2012) Strassing ve arkadaşları,
2012). Bu nedenle, herhangi bir egzersiz
formunun yararlı olabileceği düşünülmektedir,
ancak Vancampfort ve arkadaşları tarafından
sunulan kılavuzlara dikkat edilmelidir. (2015) Bu
kIılavuzlar, empati ve cesaretin müdahalede
önemli konular olduğunu öne sürmektedir, çünkü
hastalar genellikle kararsızlık ile mücadele etmekte
ve programın taleplerini sürdürmek ve devam
ettirme yeteneklerinden şüphe duymaktadırlar.
Hastaların tercihlerine dayalı müdahaleler
oluşturmak ve hastaların karşılaştığı engelleri
(fiziksel, bilişsel ve duygusal) dikkate alarak
bireyselleştirilmiş bir plan geliştirmek esastır.
Hastalar her zaman fiziksel aktivite geçmişlerine,
psikotrop ilaçların yan etkilerine, algılanan efor ve
genel egzersiz toleranslarına göre uyarlanabilir
bireysel ve ulaşılabilir hedefler geliştirmelidirler.
Dahası, meslektaşlar arası karşılaştırmalar yararlı
değildir ve uzman, uzun süreli ve uzak bir hedef
için değil, faaliyetlerin olumlu deneyimlerine
katılmak ve aktif olmak için kişisel nedenleri
kolaylaştırmaya odaklanabilir.
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Bunun yerine, her dönemden sonra, kısa vadeli
faydaları vurgulamak daha uygun bir
yaklaşımdır. Bir kimliğin aktif bir uygun kişi
olarak geliştirilmesi esastır ve bazen hedef
değişikliklerin teşvik edilmesi gereklidir.
Uzmanların ayrıca destek talebinde bulunmaları
(örneğin, aile üyeleri ve arkadaşları) ve katılımla
ilgili engellerle ilgili sorunları tartışmaları
gerekebilir.

Egzersiz ve Bipolar
bozukluk ilişkisi:
Araştırma kanıtı
Yaygın farmakolojik tedavinin yanı sıra,
egzersiz ve fiziksel aktivite (FA), Bipolar
Bozuklukları olan hastalarda (BB) ilgili antiinflamatuar etki nedeniyle farmakolojik
olmayan bir müdahale olarak tanımlanmıştır.
Alandaki araştırmacılar, BB'li hastaların ASCM
yönergelerine göre önemli ölçüde daha düşük
günlük fiziksel aktivite (FA) yaşadıklarını kabul
etmektedir. Azalmış FA, tip II diyabet, metabolik
sendrom, kardiyovasküler hastalıklar (KVH),
artan kilo ve inme gibi birkaç sekonder medikal
duruma bağlıdır. İkincil medikal durumlar ve
artan fiziksel sağlık problemleri, tekrarlayan
epizodlar, sık hastaneye yatışlar, sağlıksız diyet
kalıpları, fiziksel hareketsizlik, depresif nüks,
sigara, madde kötüye kullanımı, düşük Öz
yeterlik ve terapötik müdahalelerin maliyet
etkinliğinde genel bir azalmadır.
Buna göre, araştırmacılar, klinisyenler ve
uygulayıcılar için BB'li hastaların ihtiyaçlarını ele
alan genel prensipler sağlamak için meta
analitik ve gözden geçirme çalışmalarının
sonuçları sunulmuştur. Bauer ve diğ. (2016) BB'li
bireyler için beslenme, FA ve iyi hissetme
hedefleyen terapötik girişimleri tanımlamıştır.
Müdahale süreleri (12 haftadan 24 aya kadar),
ana sonuç ölçütleri arasında değişmektedir.
(örneğin BMI), otonomik işleyiş tahminleri
(örneğin, kan basıncı), glikoz seviyeleri,
kolesterol, Yaşam kalitesi, uyku kalitesi, egzersiz,
diyet ve kilo kaybı hakkında düşünceler, ruh
hali, enflamasyon (örneğin C-reaktif protein),
vb. araştırmacılar, müdahalelerin vücut
ağırlığında azalma, azalmış diyastolik kan
basıncı, manik şiddeti azaldı bölümler, artan
enerji ve egzersiz seviyeleri, Daha iyi yemek
seçenekleri, vb.
Bu cesaret verici bulgular bireyselleştirilmiş
tarama içeriyordu davranışsal değişikliklerin
koçluğu, benimsenmesi ve sürdürülmesi,
sürekli katılım ve birincil hedeflerin seçimi
önemliydi. (örn. Yaşam Hedefleri İşbirlikçi
Bakım - LGCC).

FA'lı hastaların BKE, vücut ağırlığı, kolesterol,
glukoz
seviyeleri,
bel
çevresi,
sürekli
duygudurum düzelmesi, manik dönemler,
depresif belirtiler, uyku kalitesi, FA'da uzamış
angajman gibi çeşitli ölçümler üzerine FA'yı
inceleyen RKÇ çalışmalarından pozitif bulgular
bildirilmiştir. sağlık, uygun beslenme, vb. (Gillhof
ve arkadaşları, 2010; Goldstein ve arkadaşları,
2011; Kilbourne ve diğ., 2013). Bu çalışmalar
içeriğe göre çeşitli müdahaleler kullanmıştır.
(örneğin, motivasyon müdahalesi, fiziksel
sağlık hedeflerinin hasta tarafından yönetilmesi Yaşam Hedefleri İşbirliği Bakımı, LGCC) ve süre (3
ila 24 ay arasında).

Egzersiz ve Bunama İlişkisi:
Araştırma kanıtı
Araştırmacılar, fiziksel aktivite (FA) ve
egzersiz
gibi
farmakolojik
olmayan
müdahalelerin demans hastaları için alternatif
bir tedavi olarak ortaya çıktığını ileri sürmüştür.
FA'nın bilişsel ve fiziksel işlevler üzerindeki
yararlı etkisi, serebral yapılardaki indüklenmiş
nörolojik
değişikliklerle
tanımlanmıştır.
Nörotrofin düzeylerinin artması, nörojenez,
vaskülarizasyon, beyinde prefrontal korteks ve
anterior hipokampusun artmış hacimleri yararlı
etkileri açıklayabilir. Ayrıca, FA ayrıca
nöroinflamasyona aracılık edebilir, nöronal
disfonksiyonu inhibe edebilir ve hatta
hastalıktan sorumlu patojenik proteinlerin
agregasyonunu azaltabilir.
Şu andaki çalışmalarda, güncel literatürü
özetlemeyi ve fiziksel aktivitenin (FA) yararlı
etkisi ve demansı ve ilgili ağır akıl hastalıkları
olan kişilerin tedavisi için egzersiz (örneğin
Alzheimer, ağır akıl hastalığı, Parkinson) için
kanıt sağlamayı denedik. Olumlu araştırma
bulguları, farklı müdahale modülleri ve süreleri
kullanılarak ve araştırmacılar ve uygulayıcılar
için yararlı kılavuzlar sağlayarak belirgindi.
Riemersma-van der Lek ve diğ. (2008), demanslı
bir grup hastada parlak ışığın etkisini incelemiş
ve değerlendirilen sonuç değişkenlerinde
(günlük aktivite aktiviteleri ve fiziksel aktivite)
bildirilmiştir.

Ancoli-Israel ve diğ. (2002), 2 saatlik akşam
loş ışık seansları ve uyku kısıtlama kuralları ile
birleştirilen iki saatlik parlak ışık seanslarının
etkisini incelemiş ve SMI hastaları için FA
düzeylerine anlamlı bir kazanç sağlamıştır.
Holmes ve diğ. (2006) bir dizi canlı müzik,
kaydedilmiş müzik ve sessiz dönemler (her biri
30 dakika) kullanmış ve bunların demans
hastalarının FA'larına katılımı üzerine etkilerini
incelemişlerdir. Araştırmacılar, FA'ya katılımın,
yaşam müziği koşullarında daha yüksek
olduğunu ve kaydedilen müzikte daha düşük
olduğunu bildirmişlerdir (Holmes ve ark. 2006).
Sixsmith ve Gibson (2007) demans hastalarının
kişisel olarak uyarıcı, kişiselleştirilmiş ve anlamlı
oldukları etkinliklere katılımlarını arttırdığını
bildirmişlerdir. Cioffi ve arkadaşları (2007),
demans hastalarının FA'sı ile bağlantılı olarak,
sınırsız alanlara, geniş pencerelere ve
multisensör odalara sahip bir dekoratif ortamın
etkisini incelediler. Araştırmacılar, FA'da ve
günlük yaşam aktivitelerinde daha iyi bir
etkileşim kurdular ve çevrenin sınırsız doğasının
günlük aktivitelerde yürümeye ve katılma
özgürlüğü sağladığına karar verdiler (Cioffi et
al., 2007).
Beebe ve meslektaşları (2011), şiddetli akıl
hastalığı olan hastaların (SMI) katılımı,
sürekliliği ve uygunluğu üzerine haftada 3 kez
16
haftalık
bir
yürüyüş
programı
düzenlemiştir. Araştırmacılar, devamlılık ve
programın taleplerine uygunluk konusunda
artış bildirdiler. Bodin ve Martinsen (2004),
dövüş sanatları programını sabit bisiklete
karşı algılanan öz-yeterlik ve depresif belirtiler
üzerine incelediler. Araştırmacılar, dövüş
sanatları koşulunun, öz-etkililiğini artırdığını
ve bunun da hastaların depresif belirtileriyle
ilişkili olmadığını bulmuşlardır. Sabit bisiklet
grubunda da benzer bir artış görülmedi.
Araştırmacılar, dövüş sanatları grubundaki
katılımcıların aktiviteyi gerçekleştirmek için
birbirlerini motive ettiklerini ve programın
tüm aşamalarında keyif aldıklarını belirtti.
& Martinsen, 2004). Daumit ve diğ.
(2011) sağlıklı yemeklere odaklanan 6
aylık bir müdahaleye, SMI hastalarında
gruplar halinde organize FA ve kilo
yönetimi danışmanlığı düzenlemiştir.
Araştırmacılar, programa katılanların 6
aylık dönemde yaşadıkları sosyal
destek
ve
cesaretlendirmeden
kaynaklanan bir başarı olduğunu iddia
etmişlerdir (Daumit ve diğerleri, 2011).
Van Citters ve diğ. (2010) 9 aylık
bireyselleştirilmiş sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi programı düzenlemiştir.
Katılımcılar haftada bir sağlık görevlisi
ile bir araya geldiler ve fitness

tesislerine

ücretsiz

olarak

erişebildiler.
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Araştırmacılar,
müdahalede
bulunmaya hazır olmanın müdahale
sırasında arttığını, buna karşın FA'da da
zaman katılımı için önemli kazanımlar
elde edildiğini bulmuşlardır (Van Citters
ve ark., 2010).

SONUÇLAR/
UYGULAMAL
AR/ ÖNERİLER
Fiziksel Aktivite
Egzersiz
ve Depresyon

/

Araştırma
bulgularına
ve
Dünyadaki
Ulusal
Enstitülerin
kılavuzlarına
dayanarak,
depresyonlu bireyler için egzersizin
kullanımı için aşağıdaki öneriler
takip edilebilir:
Hafif ve orta derecede depresyon
için, egzersizin etkisi antidepresan ilaç
ve psikoterapi ile karşılaştırılabilir;
şiddetli depresyon için egzersiz
geleneksel tedavilere ek değerli bir
tamamlayıcı tedavi gibi görünmektedir
(Knapen ve ark., 2015). Araştırma
bulgularına ve ayrıca, Anksiyete ve
Depresyon
için
Multidisipliner
Rehberlik Gelişimine Yönelik Hollanda
Çalışma
Grubu'nun
önerilerine
dayanarak (2013), egzersiz, hafif
depresif dönemlerin yanı sıra ilk ve
tekrarlayan orta derecede majör
depresif dönemler için bir öneridir.
Araştırma bulgularına ve Birleşik
Krallık'taki
Ulusal
Klinik
Mükemmellik Enstitüsü'nün (2004)
önerilerine dayanarak daha spesifik
olmak için, her yaştan hafif
depresyonu olan kişilerin (tipik
olarak) yapılandırılmış bir egzersiz
programını
izlemeleri
önerilmektedir. Haftada 3 seansa
kadar, orta süreli (45 dakika ila 1
saat). Egzersiz denetlenen bir
ortamda üç aydan fazla sürebilir.
Uzmanlar tarafından denetimin
önemi ve organize bir egzersiz
programına katılımın önemi, İskoç
Intercollegiate Guidelines Network
(2010)
tarafından
depresyon
hastaları için tedavi seçeneği olarak
önerilmektedir. Ayrıca, Birleşik
Krallık'ta (Klinik Rehber 90) Ruh
Sağlığı ve Ulusal Sağlık ve Bakım
Mükemmellik Ulusal Enstitüsü
Ulusal İşbirliği Merkezi, “kalıcı eşik

altı depresif belirtiler veya hafif-orta dereceli
depresyona
sahip
insanlar
için”

(p. 213), diğer "düşük yoğunluklu" tedavi
seçenekleri arasında bir "yapılandırılmış grup
fiziksel aktivite programı" sunulmalıdır. Böyle bir
program, (a) yetkili bir uygulayıcının desteğiyle
gruplara dağıtılmalı ve (b) genellikle 10 ila 14
hafta boyunca haftada ortalama üç seanstan (45
dakika ila 1 saat arası) oluşmalıdır.
Fizyoterapistler, egzersiz fizyologları, fiziksel
eğitimciler ve sağlıkla ilgili diğer profesyoneller,
çeşitli depresyon belirtilerinin (örneğin,
motivasyon, iştahsızlık, ilgi ve enerji kaybı, genel
zihinsel ve fiziksel yorgunluk duyguları, kognitif
eksiklikler, düşük benlik seviyeleri) farkında
olmalıdırlar. - Fiziksel sağlık sorunlarının yanı
sıra psikosomatik şikayetler gibi güven ve genel
benlik saygısı da egzersizlere katılımı
engelleyebilir. Bu nedenle, motivasyon
stratejileri önemlidir ve egzersiz etkinliklerinin
iki önemli faktörü olan hastaların motivasyon ve
uyumunu arttırmak için egzersiz müdahaleleri
programlarına dahil edilmeli ve uygulanmalıdır
(Knapen ve ark. 2015). Sonuç olarak, egzersiz ve
FA, denetlenirse, yapılandırılır ve organize
edilirse etkili bir tedavi olarak önerilebilir.

Fiziksel Aktivite / Egzersiz
ve Anksiyete Bozuklukları

Araştırma bulgularına dayanarak, anksiyete
bozukluğu olan kişiler için egzersiz reçetesi için
aşağıdaki öneriler takip edilebilir:
Ne tür egzersizler uygundur? Koşu,
yürüyüş, bisiklete binme, yüzme, aerobik ya da
dans, kaygı azaltma ile ilişkili yaygın fiziksel
aktivitelerdir. Hangi sıklıkla egzersiz yapılmalı?
Sürekli kaygıyı azaltmak için egzersiz haftada en
az üç kez yapılmalıdır. Durumluk kaygısı için, tek
bir alıştırma uygulaması olumlu duygular ve
endişe azalması yaratabilir. Bununla birlikte,
durum kaygısındaki bu azalma geçici ve
genellikle sadece birkaç saat sürmektedir.
Egzersiz ne kadar zor olmalı?
Anksiyetede olumlu etki yaratmak için yüksek
yoğunlukta egzersiz yapmak gerekli değildir.
Genellikle, hem orta hem de düşük
yoğunluklu egzersizler anksiyete azalmasında
etkili
gibi
görünmektedir.

Ne kadar süre egzersiz yapmalı?
Anksiyete azalmayı fark edebilmek için her
seansta en az 15-20 dakika yapılmalıdır.
İyileşme
ne
kadar
sürede
beklenmelidir?
Sürekli eğitimde sürekli kaygıya yol
açmak için en az dokuz ila on iki hafta
boyunca egzersiz programları yapılmalıdır.
Ayrıca, eğer olumlu etkileri korumak istiyorsa,
egzersiz normal yaşamın bir parçası haline
gelmelidir.
Özet için, şunlara dikkat edin:
• kişisel olarak sevdiğiniz bir egzersizi yapmak,
• Egzersiz yaparken rahatlatıcı şeyler düşünmek ,
• Stres sinyalleri için vücudunuzu dinlemek ,
• Egzersiz programınızla birlikte götürülemez daha iyi her zaman daha iyi değildir,
• İstediğiniz faydaları elde edemezseniz esnek
olmak, gerekirse ayarlama yapmak,
• En sevdiğiniz müzikle egzersiz yapmak,
• Egzersizinizde bazı çeşitler sıklığı, yoğunluğu veya
süresini değiştirmek.

Fiziksel Aktivite / Egzersiz
ve Şizofreni

Alandaki akademisyenlerin önerilerinin ardından,
aerobik ve kombine aerobik anaerobik egzersizlerin
(örn. 30 dakika kapalı bisiklet, 3 ay boyunca haftada
üç kez) şizofreni hastalarının kognitif eksikliklerini
geliştirdiği anlaşılmaktadır (Falkai, Malchow,
& Schmitt, 2017) ve güvenle reçete edilebilir.
Aerobik müdahaleler 'şişmanlıktan zindeliğe'
geçmelidir, çünkü sağlık ve ölüm oranı birincil
sonuçlar iken BKE ve kilo ikincil sonuç değişkeni
olarak algılanabilir (Vancampfort, Rosenbaum, Ward
ve Stubbs, 2015). Ulaşılabilir ve gerçekçi hedefler
temel unsurlardır ve ilgili tüm profesyonellerin,
önceden FA'lara katılımları sırasında hastaların (olası)
nüksetmesini müzakere edecek bir davranış
stratejisini benimsemeleri gerekebilir. Vancampfort
ve diğ. (2015) 'şizofreni hastalarına, relapsların
değişim sürecinin bir parçası olduğunu ve suçluluk,
hüsran ve öz eleştiri ile yanıt vermenin KA'ları
sürdürme yeteneklerini azaltabileceğini belirtmek
önemlidir.
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Gerçekçi hedef belirleme, planlı faaliyetler,
gerçekçi beklentiler, olumsuz düşüncelerin
tanımlanması ve değiştirilmesi ve tek egzersiz
seanslarının faydalarına odaklanma gibi nüks
önleme stratejileri etkili görünmektedir ”(s. 10).
Nitelikli profesyonellerin varlığı
(ör. egzersiz fizyologları, fizyoterapistler) ve ilgili
denetim, bırakma oranlarını en aza indirecek ve
şizofreni hastaları için öngörülen FA
programlarının verimliliğini en üst düzeye
çıkaracaktır (Vancampfort ve diğerleri, 2016).

Fiziksel Aktivite / Egzersiz
ve Bipolar Bozukluklar
Araştırma bulguları şimdiye kadar, FA'ları
güçlendirmek, hareketsiz davranışları azaltmak
ve BB'li hastalarda komorbid durumların yüksek
riskini azaltmak için iyi tasarlanmış müdahale
programlarının gerekliliğini ortaya koymaktadır
(Janey ve ark., 2014; Vancampfort ve ark., 2016).
Psikologlar, psikiyatristler, beslenme uzmanları,
FA ve spor uzmanları (örneğin egzersiz
fizyologları) gibi çok disiplinli bir ekip birlikte
çalışabilir ve müdahalenin taleplerine uyumu ve
uyumu kolaylaştırır (Bauer ve ark., 2016). Bir
diğer pratik tavsiye, hafif fiziksel aktivitede
harcanan süreyi her gün arttırmaktır (örn.
Sandalyeden kalkmak ve TV molaları sırasında
hareket etmek, beş dakikalık yürüyüşler
eklemek). uzun süreli fiziksel sonuçları
iyileştirmek için kuvvetli yoğunluktaki fiziksel
aktivite ve kas güçlendirme aktiviteleridir
(Vancampfort ve ark, 2016, s. 151). Ayrıca, FA ve
egzersiz komplikasyonları da göz önünde
bulundurulmalıdır (Melo ve ark., 2016). FA bir
yandan hipomani semptomlarını rahatlatır ve
duygudurum değişikliklerini önleyebilir, ancak
diğer yandan manik veya hipomanik atakları
kötüleştirebilir (Melo ve ark., 2016). Bu nedenle
Klinisyenler, BB'nin alt tipi, evresi ve katılımı ve
katılımı sınırlayan komorbid durumların farkında
olmalıdırlar (Wright ve ark., 2016). FA
müdahaleleri, mani, hipomani, depresyon,
ötimik ve karışık afektif durumlar gibi hastaların
yaşadığı efektif durumların çokluğuna uyum
sağlamaya
çalışabilir.
Planlanan
FA
programlarının süresi, sıklığı ve yoğunluğu, bu
nedenle hastaların yaşadığı aşamalara göre
sürekli olarak ayarlanabilir. FA programları,
müdahalenin farmakolojik tedavi ile birleştirilip
birleştirilmeyeceğine
dair
kararlar
gerektirecektir.,
Diğer
sağlık
profesyonellerinden (örn. Beslenme uzmanları),
bilişsel veya davranışsal terapileri vb.
Klinisyenler ayrıca, müdahalenin talepleri
üzerine kabul

edilebilirliği arttırmak için hastanın görüşünü
ve önceki deneyimini kullanabilir (özellikle BB
ile yeni egzersizler için).

Fiziksel Aktivite/Egzersiz
ve Bunama

Literatürde, şiddetli Akıl Hastalığı (SMI),
Alzheimer ve Parkinson hastalığı olan bireyler
için haftada 3-4 kez sıklıkta yapılan aerobik
egzersizlerin yararlı olduğu öne sürülmüştür
(Dustine ve Moore, 2005). Ancak, oturumlar
her biri 30 dakikayı geçemez. Yoğunluk
sırasıyla 20 Likert tipi bir ölçekte 11-14 puan
geçemez. Direnç egzersizleri çok kullanışlıdır,
ancak haftada 2 seans ile sınırlandırılabilir,
başlangıçta tek bir 8-12 tekrar seti,% 50-70'i
1Rd. Profesyoneller iş yüklerini her biri 8-12
tekrardan oluşan 2 sete kadar artırabilirler.
Tam hareket aralığını korumak için 20-30
saniyeden fazla süren tekrarlarla, haftada 5
kez esnek hareketler gereklidir. Bu kurallar,
her biri 5-10 dakikadan fazla olmayan ısıtma
ve soğutma seansları ile takip edilmelidir.
Alzheimer hastalığı olan hastalarla ilgili olarak,
Dustine ve Moore (2005) yürüyüşün FA
düzeylerini bireyselleştirilmiş ve uygulanabilir
hedeflerle sürdürmek için tercih edilen
yöntem olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak asıl
amaç,
hastaların
etkinlik
boyunca
yaşadıklarıdır. Süre ve sıklık bireysel ihtiyaç ve
tercihlere göre değişir. Kas tonusu egzersizleri
genellikle oturma pozisyonunda faydalıdır.
Yine, her bir egzersiz için 10-12 tekrarlamaya
gereksinim duyan hastalar için kişisel zevk
gerekli bir kriterdir. Son olarak, Parkinson'a
göre, Dustine ve Moore (2004), el egzersiz
ergometresi ve kürek makineleri gibi farklı
egzersiz modüllerinin, hastanın çalışma
kapasitesini ve yürüme kapasitesini korumak
ve arttırmak için faydalı olduğunu iddia
etmişlerdir. Aerobik egzersizin sıklığı (haftada
3 kez) maksimum HR'nin % 60-80'i ve süresi
60 dakikadan azdır. Toleransı artırmak için,
hastalar genellikle gözetim altında kısa bir
mesafe yürüyüşüne (20-30 m) gidebilirler.

Kısa yürüyüş seansları günde 4-6 kez tutulur ve
tercih edilen hız hastalardan seçilir. Gücüne
göre, spor ekipmanı kullanılır.

Hafif, haftada 3 seans, büyük kas grupları için
1 set 8-12 tekrarlar. Esneklik egzersizleri de,
haftada 1-3 seanslık bir frekansla hareket
aralığını korumak ve arttırmak için önemlidir.
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GİRİŞ
Fiziksel aktivitenin fizyolojik yararları iyi
bilinir, çünkü diyabet, kalp rahatsızlıkları ve
hareketsiz bir yaşam tarzı ile daha da
ağırlaşan birtakım diğer koşulları geliştirme
riskini önemli ölçüde azaltarak daha iyi bir
yaşam kalitesini destekleyebilir. (Richardson
ve ark., 2005). ). Bu alandaki araştırma
çalışmaları, kronik fiziksel koşullarda% 60'lık
bir azalma bildirmiştir (Richardson ve ark.,
2005). Üstelik, iyileşmiş duygudurumdan
depresyon, öfke, kaygıyı azaltmaya kadar
düzenli
fiziksel
aktivitenin
psikolojik
yararlarını destekleyen, literatürde artan
özbilimi ve karmaşık bilişsel ve fizyolojik
süreçleri iyileştiren ve aynı zamanda klinik
depresyon olarak görülür. (Hassmen ve ark.
2000). Son birkaç on yıl boyunca ruh sağlığı
bozuklukları halk sağlığı sistemlerinde giderek
artan bir sorun haline gelmiştir. Bu problem,
tıbbi ve psikiyatrik tedaviyi destekleyen ve
tamamlayan alternatif sistemlerin, tıbbi
faaliyetler üzerindeki fiziksel aktivitenin
yararlarına
yönelik
kanıtlar
ışığında
araştırılmasına yol açmıştır.

Zihinsel rahatsızlıklardan muzdarip insanların,
daha yüksek olasılıkla, diyabet ve yüksek
tansiyon, ilaç, kötü beslenme ve düşük aktivite
oranları nedeniyle eşlik eden yerleşik bir yaşam
tarzına sahip olma olasılıkları daha yüksektir
(Richardson ve ark., 2005). Bu nedenle, ruhsal
bozukluklar üzerindeki fiziksel aktivitenin
potansiyel faydaları, ilacın yan etkilerini
iyileştirmeye yardımcı olurken, ruh hali, kendini
algılama, duygusal istikrar, güven, hafıza ve
kendini kontrol etme gibi çoklu psikolojik
yönlerini geliştirirken önemlidir (Taylor). ve
arkadaşları, 1985). Fiziksel aktivite, egzersiz ve
fitness, yaygın olarak kullanılan üç terim ve
eşanlamlı olarak oldukça sık olarak birbirinin
yerine geçer. Ancak, bu kavramların aynı
olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir.
Caspersen ve ark. (1985) fiziksel aktivite, enerji
harcamaları ile sonuçlanan kaslar tarafından
üretilen herhangi bir vücut hareketinden oluşur.
(ör. meslek, spor veya diğer aktiviteler). Öte
yandan egzersiz, fiziksel zindeliği iyileştirmek
için planlanmış ve yapılandırılmış herhangi bir
fiziksel
aktivite
alt
kategorisi
olarak
tanımlanabilir. Son olarak, fiziksel uygunluk,
sağlık veya beceri ile ilgili bir dizi öznitelik
anlamına gelir. Bu politika raporu bağlamında,
daha geniş kapsamlı "fiziksel aktivite" kavramı

55

kullanılacaktır.

Fiziksel
aktivitenin
etkisi
bir
dizi
perspektiften görülebilir. Bireyin günlük rutini
değiştirmesine,
başkalarıyla
etkileşime
girmesine, benlik saygısı ve özgüvenini
artırmasına, fiziksel zorlukları üstlenmesine, yeni
beceriler kazanmasına, daha iyi bir beden
farkındalığına sahip olmasına ve olumlu fiziksel
etkilerinden yararlanmasına yardımcı olabilir
(Callaghan, 2003; Str: ihle, 2009; White ve diğ.,
2009). Fiziksel aktivitenin (fizyolojik ve
psikolojik) olumlu etkileri ile iyilik ve pozitif
psikolojiyi teşvik etmek için kullanılabilir (Daley,
2002), diğer yandan ruhsal hastalıkları ve
bozuklukları önlemeye ve tedavi etmeye
yardımcı olabilir (Fox, 1999). Akıl sağlığı üzerine
fiziksel aktivitenin yararlarını ele alan
makalelerin ve araştırmaların çoğunluğu
depresyonla ilgilidir, ancak daha ciddi akıl
hastalıklarında fiziksel aktivitenin faydaları
konusunda daha fazla araştırma yapılması ve
daha fazlasına ihtiyaç vardır. Problemin Bildirisi:
Bu çalışmanın amacı, yukarıdaki konuları ele
almak ve depresyon, anksiyete bozuklukları,
şizofreni, bipolar bozukluk, vb. Gibi çeşitli akıl
sağlığı hastalıklarına sahip bireyler üzerindeki
fiziksel aktivitenin kanıta dayalı faydalarını
tartışmaktır.

YÖNTEM
Fiziksel aktivite ve zihinsel sağlık ile ilgili
yönler hakkında bilinenleri tanımlamak için
literatür
incelemesi yapıldı. Öyküsel
incelemeler, sistematik gözden geçirmelerden
daha az resmi bir yaklaşımı benimsemekle
birlikte, hala, “belirli bir konu alanında bir
literatürün bir araya getirilmesinde ve
özetlenerek ve sentezlenmesinde faydalı”
(Cronin ve diğerleri, 2008, s.38) bulunmaktadır.
Bu anlatı literatür taraması için kaynakların
tanımlanması, ilgili literatürün geniş bir
yelpazesini tanımlamak için ilgili bilimsel
veritabanlarına (Web of Science, PsycINFO,
Scopus,
Google
Scholar,
SportsDiscus)
sistematik bir anahtar kelime araştırması
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bu aramalar,
'fiziksel aktivite', 'ruh sağlığı', 'ruhsal
bozukluklar', 'egzersiz', 'psikolojik etkiler' ve
'spor' gibi kontrollü anahtar kelimeler dahil
olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Araştırma,
İngilizce akademik makaleler ve konferans
işlemleri
ile
sınırlıydı.

KAYNAĞIN
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
DEPRESYON
Ruh sağlığının önemini kabul eden Birleşik
Krallık'taki ruh sağlığı hizmetleri, fiziksel aktivite
ile ruh sağlığı arasında pozitif bir ilişki olduğu
konusunda bir fikir birliğine varmıştır. Fiziksel
aktivite ve egzersiz, anksiyete bozukluklarının
tedavisi için yardımcı katkılar olarak
algılanmakta ve cinsiyetten bağımsız olarak her
yaştan insana fayda sağlayabilmektedir
(Callaghan, 2003). Depresyon, kişinin fiziksel
aktivitenin üzerinde olumlu etkisi olabileceği
fiziksel benlik algısı ile ilişkili gibi görünmektedir
(White al., 2009). Çoğu çalışmada fiziksel
aktivite,
psikoterapi ile karşılaştırılabilir
depresyon üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir
(Fox, 1999; Str: ihle, 2009) ve iyileşme, bilişsel
terapininkine eşdeğer olabilir (Richardson ve
ark., 2005). Orta derecede depresyona sahip
kişiler için fayda daha büyüktür ve daha büyük
popülasyonlar üzerinde yapılan çalışmalar,
fiziksel aktiviteye daha uzun süre düzenli olarak
katılan kişilerin, yaştan bağımsız olarak,
depresyon puanlarının anlamlı derecede düşük
olduğunu göstermiştir (Hassmen ve ark., 2000;
Morgan, 1997). ). Fiziksel aktivite türü olan
aerobik veya anaerobik, bir fark yaratmıyor gibi
görünmektedir ve semptomlarda% 50'ye varan
azalma sağlayabilir. Şiddetli depresyon
vakalarında bile, 30 dakikalık koşu bandı
eğitimi, 10 ardışık gün için depresif belirtilerde
istatistiksel olarak anlamlı azalma sağlamıştır
(Str: ihle, 2009). Ayrıca, depresyonun olumsuz
etkilerinin azaltılmasının yanı sıra, fiziksel
aktivite, artan baş etme etkinliği, daha iyi
hafıza işlevi (Foley ve ark., 2008), tutarlılık
hissi, algılanan sağlık ve zindelik gibi olumlu
yönlerin artırılması üzerinde de önemli bir
etkiye sahiptir. sosyal bütünleşme duygusu
arttı (Hassmen ve ark., 2000). Ek olarak,
fiziksel aktivite, genel olarak depresyonda
veya stres altındayken etkilenen ve böylece
antidepresanların etkinliğini arttıran uyku
döngüsünün
kalitesini
arttırabilir
(Stathopoulou ve diğerleri, 2006). Prosedürel
müdahale yolu tam olarak anlaşılmamıştır ve
daha fazla araştırılması gerekmektedir. Bununla
birlikte, fiziksel aktivitenin psikoterapininkiyle
benzer ve bazen daha üstün sonuçlar getirmesi
gerçeği
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psikoterapi
gibi
geleneksel
tedavilerin
maliyetlerini karşılaştırırken fiziksel aktiviteyi
dikkate almak için kayda değerdir (Morgan,
1997). Dahası, fiziksel aktivitenin iyileştirilmiş
ruh hali, benlik saygısı ve dinlendirici uyku gibi
sağlık yararları, fiziksel aktiviteyi alternatif veya
paralel bir terapi olarak benimsemek için
önemli bir argüman sağlar (Atkinson, 2007).

ANKSIYETE
BOZUKLUKLARI
Yoğun fiziksel aktivite, distraksiyon elemanının
etkisine atfedilebilecek olan anlık kaygıyı azaltır
(Morgan, 1997) ve fiziksel aktivite, sağlıklı
popülasyon üzerinde anksiyolitik etkilere sahip
olabilir, ancak bu, henüz klinik popülasyonlarda
genelleştirilmemiştir. Çalışmaların çoğu, fiziksel
aktivitenin
diğer
gevşeme
teknikleriyle
ilişkilendirilemeyen çeşitli fizyolojik değişikliklere
yol açtığını göstermektedir. Spor, ev işi ve
bisiklete binme gibi daha amaçlı fiziksel
aktivitelerin aksine stresi azaltmak için sürekli
olarak daha etkilidir. Bu, etkinlik ile amacı
arasındaki algılanan bağlantıya atfedilebilir, bu da
faaliyetin kendisinden daha az zevk almasına yol
açar (Asztalos ve diğerleri, 2009). Anksiyete
bozukluğu olan kişilerde en belirgin
değişikliklerin, tıbbi tedavi eşliğinde fiziksel
aktivite rejimine bağlı olarak ortaya çıktığı
gösterilmiştir. Ancak, fiziksel aktivite ile ortaya
çıkan
bazı
duyumların
stres
altında
deneyimlenenler olarak algılanabilmesi, kalp
hızının artması, terlemenin vb olması gibi dikkat
gerektirmektedir (Stathopoulou ve ark. 2006,
Str: ihle, 2009). Genel olarak, fiziksel aktivitenin
faydaları ve kaygıyı azaltmaya yönelik
alıştırmalar, akademisyenlerden bazılarının
dikkatini çekmiştir, ancak, henüz yeterince
araştırılmamış bir alan olduğu için daha fazla
kanıt için hala çalışmaya ihtiyaç vardır.

BIPOLAR BOZUKLUKLAR
VE ŞİZOFRENİ
Bipolar bozukluk ve şizofreni,
yüksek mortalite oranlarının eşlik
ettiği
psikiyatrik
hastalıkları
zayıflatabilir ve kardiyovasküler
hastalık, diyabet, hipertansiyon ve
obezite geliştirme risklerini artırır.

(Vancampfort et al., 2012). Bu artan risklerin
sebebi tek bir faktöre değil, tedavi, genetik ve
yaşam tarzının etkileşimine bağlanır. Şizofreni
ya da bipolar bozukluklardan muzdarip
insanların çoğunluğu düzenli olarak yoğun
fiziksel faaliyetlerde bulunmadığından (Wright
ve ark., 2009) ve özellikle sosyal etkileşimi
içerenlerde, fiziksel aktivitenin multidisipliner
tedavinin bir parçası olarak benimsenmesidir.
(Vancampfort ve ark., 2012).
Ciddi ruh hastalıkları olan kişilerde fiziksel
aktivitenin etkilerini incelemek ve izlemek, ilaç
yan etkileri, damgalanma ve ruh sağlığı
sistemine sınırlı erişim gibi farklı engeller
nedeniyle daha zordur. Bu alandaki yeterli
araştırma eksikliğinin yanı sıra, zihinsel
rehabilitasyon programında fiziksel aktivitenin
benimsenmesi ve sürdürülmesini özellikle
zorlaştırmaktadır (Hodgson ve ark., 2011).
Bununla birlikte, bipolar bozukluklarla ilgili
sınırlı çalışmalara dayanarak, fiziksel aktivitenin,
ruhsal bozukluğu olan kişilerde fiziksel ve
zihinsel sağlık üzerindeki olumlu etkisini
destekleyecek yeterli kanıt bulunmaktadır.
Şizofreni
hastalarında
egzersiz,
işitme
halüsinasyonlarını azaltmaya, uyku düzenini ve
benlik saygısını geliştirmeye yardımcı olabilir
(Callaghan, 2003). Kilo alımı ve kardiyovasküler
hastalık neredeyse kaçınılmaz olduğundan,
fiziksel aktivitenin maliyet etkinliğinin daha
önceden vurgulanmış olması, bipolar bozukluk
ve şizofreni gibi ciddi akıl hastalığının tedavisine
entegrasyonunun
zorunlu
olduğu
düşünülmektedir (Vancampfort ve ark., 2012).
Öte yandan, egzersiz zihinsel iyileşme için
önemli olan sosyal etkileşimi teşvik ederek ciddi
zihinsel hastalığı olan kişilere yardımcı olabilir
(Hodgson ve ark., 2011). Fiziksel refahın
yararları rapor edilmezken, kazanım hissi, yapı
hissi, gönüllü yönler, 'tedaviye uymalı'
yaklaşımının tersine, sosyal etkileşim ve artan
güven gibi özellikler görülmüştür. (Hodgson ve
ark., 2011). Fiziksel aktivite, şizofreni hastalarına
iyimser olmaları, başarı elde etmeleri, ilişkileri
ele almaları, ilişkileri sürdürmeleri, anlam
bulmaları ve normallik duygusu kazanmaları için
yardımcı olma potansiyeline sahiptir (Hodgson
ve ark., 2011). Faydalara rağmen, fiziksel
aktiviteyi benimsemeyi zorlaştıran erişilebilirlik
ve masraflar

gibi ciddi engeller vardır, aynı zamanda
hassas personelin izlenmesi ve desteklenmesi
de uzun vadede herhangi bir düzenli
aktiviteye uymak için gereklidir (Hodgson ve
ark., 2011). Depresyon ve anksiyete
bozukluklarına
benzer
şekilde,
fiziksel
aktivitenin ciddi zihinsel sağlık bozukluklarını
geliştirmeye yardımcı olduğu mekanizma ve
kapsam kolaylıkla belirlenemez ve kişiden kişiye
farklılık gösterebilir. Ancak, fiziksel aktivite,
güvenin ve benlik saygısının artmasına yardımcı
olur ve hastalığın etkilerinden uzaklaşmanın bir
yolunu sunar.

POZİTİF
FAYDALI DİĞER
ALANLAR
Fiziksel aktivitenin ve özellikle aerobik
egzersizin etkisini değerlendiren klinik dışı
popülasyon çalışmalarında egzersiz, duygusal
iyilik ve depresif belirtiler arasında ters bir ilişki
olduğu bildirilmiştir. Aktivitenin yoğunluğu,
diğer çalışmaların bulgularının aksine, fiziksel
aktivite ile düşük depresyon oranları arasında
daha güçlü bir ilişki için artmış aerobik gücün
gerekli olduğu gerçeğini kesin olarak ortaya
koymaktadır (Galper ve ark. 2006).
Kaliforniya'da meydana gelen klinik olmayan
bir popülasyon üzerine daha önce yapılan
büyük ölçekli bir çalışma (Camacho ve ark.,
1991), düzenli fiziksel aktivite rutinini izleyerek
depresif belirtiler geliştirme riskinin önemli
ölçüde azaldığını göstermiştir. Aynı zamanda
ilginç olan, zamanla fiziksel aktiviteden
vazgeçenlerin, depresyon gelişiminin bir buçuk
kat fazla olduğudur.(Camacho ve ark., 1991). .
Bazı cinsiyet farklılıkları göz önüne
alındığında, kadınlarda depresyon gelişiminin
erkeklere kıyasla için iki kat daha fazla olduğu
görülmektedir. (Chu I-Hua, 2009). Menopoz
sırasında gelişen semptomlar, ruh sağlığı için
zararlı olabilir (Elavsky ve McAuley, 2007).
Menopozun farklı evrelerinde kadınlardan
oluşan bir örneklem kullanılarak yapılan bir
çalışma, kadınların fiziksel aktivitenin olumlu
etkilerini ve durumlarıyla ilişkili olumsuz
etkilerin azalmasında bir artış olduğunu
göstermiştir (Elavsky ve McAuley, 2007). Ayrıca,
diyabet, obezite ve kolon

ve meme kanseri gibi belirli kanser türlerinde
fiziksel aktivitenin faydaları hakkında giderek
artan kanıtlar vardır (Bauman, 2004). Fiziksel
aktivite yararının etkili olduğu gösterilen diğer
alanlar madde ve alkol kullanımı durumundadır.
Rehabilitasyon programının yanında fiziksel
aktiviteyi benimsemek, olağan tedaviye kıyasla,
istek, anksiyete ve depresyonun azaltılmasına
yardımcı olarak daha etkilidir (Stathopoulou ve
ark. 2006).
Geleneksel tedavilerle ilgili maliyet ve
damgalama dikkate alındığında, fiziksel aktivite,
maliyet etkin bir alternatif sunmaktadır çünkü
çoğu çalışma, depresif belirtileri yönetmeye ve
azaltmaya yardımcı olduğunu göstermiştir.

POZİTİF PSİKOLOJİ
Fiziksel aktivitenin insan sağlığı üzerinde
bedeni ve zihni güçlendiren, kişinin refahını
destekleyen
faydalara sahip olduğu
bilinmektedir ve bu kanıtlanmıştır. İyi olmak
özneldir ve pozitif psikolojiyi teşvik edebilecek
birtakım olumlu duygular vardır (Hefferon&
Mutrie, 2012). Pozitif psikoloji pozitif duyguları
artırarak esnekliği artırmaya ve olumsuz
durumların üstesinden gelmeye yardımcı olur.
Çalışmaların çoğunun fiziksel aktivite sonrası 'iyi
hissetme' etkisinde artış göstermesi nedeniyle
fiziksel aktivitenin olumlu bir psikolojik
müdahale olduğu sonucuna varılabilir (Hefferon
& Mutrie, 2012). Bu, fiziksel aktiviteyle kendini
kabul etme, özerklik, çevresel ustalık, olumlu
ilişkiler, kişisel ilişkiler ve yaşamdaki amacın
iyileştirilmesi ile gerçekleşebilir (Hefferon &
Mutrie, 2012).
Fiziksel aktiviteyi vücudu ve zihni bir araya
getiren farklı bir perspektiften yaklaşmak, kronik
sağlık problemlerini yönetmek için bir 'ilaç'
olarak 'yüksek yoğunluklu' fiziksel aktivite
aralıklarını kullanan bir klinik tarafından
Avustralya'da uygulamaya konmaktadır ( Clarke,
2017). İnsanlar fiziksel ve zihinsel sağlıklarını
kontrol altına almak için bu şekilde
yetkilendirilirler. Hastalara doktorları ve
terapistleri ile birlikte çalışarak, fiziksel ve
zihinsel sağlıklarını kontrol etmek için
birleştirilmiş bir tedaviyi takip eden kanıtları
destekleme imkanı verilir (Clarke, 2017).
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SONUÇ
Fiziksel aktivite, obezite, diyabet, yüksek
tansiyon, bazı kanser türlerinin etkileri, depresif
belirtileri azaltma, kaygı ve farklı akıl sağlığı
hastalıklarının olumsuz etkileri gibi bir dizi
sağlık riskini azaltmaktadır. Mekanizma tam
olarak anlaşılamamış ve daha fazla araştırmaya
ihtiyaç duyulsa da, fiziksel aktivitenin ve
egzersizin yararları, refahı sağlamak için
insanın bedenini ve zihnini bir araya getiren
önemli bir husustur.
Her türlü sağlık müdahale programının
tasarlanması söz konusu olduğunda, hastaların
görüşleri ve algıları büyük önem taşımaktadır
ve dikkate alınmalıdır. Daley (2002) tarafından
akıl sağlığı kliniklerine yönelik fiziksel aktivite
değeri üzerine yapılan bir çalışmada,
hastaların% 50'den fazlasının fiziksel aktivitenin
değerini tanıdığı ve bunu en çok yardımcı olan
tedavi
olarak
gördüğü
bildirilmiştir.
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GİRİŞ
Fiziksel aktivite ile ruhsal sağlık, zihinsel
gelişim ve bilişsel süreçler arasındaki pozitif
ilişki hakkında giderek artan kanıtlar vardır.
Önemli sayıda uzunlamasına ve kesitsel
araştırma
çalışması,
fiziksel
aktivitenin
yararlılığını önleyici bir strateji ve akıl hastalığı
için ek tedavi olarak ele almaktadır. Fiziksel
aktivitenin, duygu ve duygudurum, yaşam
kalitesi, benlik saygısı, sosyal aktivite ve bilişsel
işlevsellikten oluşan geniş bir sağlık faktörü
yelpazesini etkilediği bildirilmiştir.
Kendinden algılanan stres esnekliği ve
sürekli kaygı (ki bu da şiddetli ruh sağlığı
problemleri gelişmesi için risk faktörleri olabilir)
incelendiğinde, bireylerin fiziksel aktiviteden
psikolojik ve fizyolojik yararları olabileceği
ortaya çıkmıştır. Önemli kanıtlar ayrıca fiziksel
aktivitenin depresyon, anksiyete, sıkıntı
semptomlarını azalttığını ve iyi oluşu
geliştirdiğini
düşündürmektedir.

PROBLEMİN KAYNAĞI
Bu makalenin amacı (a) fiziksel aktivite ile akıl
sağlığı arasındaki ilişkiyi araştırmak ve (b) fiziksel
aktivitenin çeşitli ruhsal bozukluk belirtilerine karşı bir
koruyucu
strateji
olarak
kullanılmasının
gösterilmesidir.
Özellikle, makale şunları sağlayacaktır:
1. Ruhsal bozukluklara karşı fiziksel aktivitenin
önleyici potansiyelini ve halk sağlığı ve aktif yaşlanma
üzerindeki olumlu etkilerini gösteren bilimsel
makalelerin, kanıtların ve iyi uygulamaların literatür
taraması. Makale ayrıca fiziksel aktivite, spor ve akıl
sağlığı alanında faaliyet gösteren ilgili aktörlerin
deneyimlerini bildirdikleri aşağıdan yukarıya bir
araştırma önermektedir.
2. sağlığı geliştirici fiziksel aktiviteyi destekleyen ilgili
ulusal politikalar ve AB direktifleri.
3. Politika yapıcılar için öneriler ve teşvik için
öneriler Avrupa, ulusal ve yerel düzeylerde
etkin girişimlerin desteklenmesi. Spesifik olarak,
öneriler fiziksel hareketsizlik riskleri hakkında
farkındalık
yaratmak.

AMAÇ /MOTIVASYON
ONERİLEN POLİTİKALAR

-

-

-

Ruh sağlığı ile fiziksel aktivitelere katılımın
getirdiği faydalar arasındaki ilişkiye
dayanarak, bu makaleyle:
- Bir literatür taraması ile fiziksel aktivitelerin
önleyici değerini gösterebilir;
- Avrupa Birliği Konseyi tarafından
yayınlanan HEPA-Sağlığı Artırıcı Fiziksel
Aktiviteye atıfta bulunarak ilgili ulusal
politikaları ve AB direktiflerini sunabilir;
- MENS ağını, spor ve sağlık konusundaki
bölgesel, ulusal ve AB politikalarına geçerli
bir katkı olacak bilimsel bir altyapının
geliştirilmesinde kullanabilir;
- Avrupa, ulusal ve yerel düzeylerde etkin
inisiyatiflerin desteklenmesi için politika
yapıcılar için öneriler sunabilirsiniz.

YÖNTEMLER
PROSEDÜR / YAKLAŞIM

/

Depresif belirtilerin ve ruhsal bozuklukların
önlenmesinde fiziksel aktivitenin etkinliği
açısından
büyük
bir
ampirik
kanıt
bulunmaktadır. Bu yazıda önerilen kanıtlar
temel olarak korelasyon ve longitudinal
çalışmalardan, sistematik derlemelerden ve
meta analizlerden kaynaklanmaktadır.
İlişkisel bir çalışma, iki veya daha fazla
değişkenin ilişkili olup olmadığını anlamaya
çalışır. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalar ruh
sağlığı ve fiziksel aktivite (FA) seviyeleri
arasında anlamlı bir kesitsel korelasyon
bulmuştur: düzenli FA, a) depresyon, panik
bozukluğu ve sosyal fobi prevalansının
azalması ve b) düşük duygusal ve anksiyete
oranlarıyla ilişkilidir.

Daha spesifik olarak, McAuley (1994) egzersiz
ve psikolojik rahatlama arasındaki pozitif
ilişkiyi, Bucksch ve Schlicht'i (2006) fiziksel
aktivite ve duygudurum arasındaki ilişkiyi
belirlerken, Cooney (2013) FA'nın yaşlılarda
depresif ve anksiyete bozukluklarının insidans
oranlarını azalttığını ortaya koymuştur.
Boylamsal çalışma, verilerin bir süre
boyunca tekrar tekrar aynı kişiler için toplandığı
gözlemsel bir araştırma yöntemidir. Boylamsal
çalışmalarında, Mammen ve Faulkner (2013)
depresyonda fiziksel aktivitenin önleyici rolüne
dair değerli bilgiler sağlamıştır.
Bilimsel kanıtlar ayrıca, "fiziksel aktivite", "akıl
sağlığı", "depresyon", "kaygı", "kendilik gibi"
kilit çalışmaların bir araya gelmesiyle
makalelerin ve makalelerin araştırıldığı
sistematik derleme ve meta analizlere
dayandırılmıştır.

1. KAYNAĞIN
GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
"Fiziksel aktivite", "fiziksel egzersiz" ve
"spor" ile ilgili temel tanımlar için lütfen Atina
Üniversitesi
tarafından hazırlanan
spor
etkinliklerinin (2018) politika belgesine bakınız.

Fiziksel aktivite (FA), depresyon,
anksiyete ve stres arasındaki ilişki:
Araştırma Kanıtı
Günümüzde yeterli kanıt, fiziksel aktivite ile
zihinsel sağlığın çeşitli boyutları arasında güçlü
bir
ilişkinin
varlığını
doğrulamaktadır.
Depresyon, , yaygın bir ruh hastalığıdır: 2020'de
dünya çapında engelliliğin önde gelen nedeni
olacağı tahmin edilmektedir. Hastalık, yaşam
kalitesi üzerinde muazzam bir etkiye sahiptir,
ikincil sağlık durumlarının (yani kardiyovasküler
hastalık) riskinin artmasıyla ilişkilidir ve olumsuz
etkileri, esas olarak bakım yükü ve toplumun
sağlık maliyetleri açısından bireyden daha
fazladır. Bununla birlikte, fiziksel aktivite ve
depresyon arasındaki tam doz-cevap ilişkisi
belirsizdir. Faulkner (2016) olası metodolojik
kısıtlamaları, karıştırıcı faktörleri ve yanlılığı
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dikkate alarak, fiziksel aktivite ile depresyon
riskinin azalması arasındaki ilişkiyi göstermeye
devam ettiğini belirtmiştir. Strawbridge ve
arkadaşları (2002), daha yüksek düzeyde fiziksel
aktivitenin yaygın ve olay depresyonu
üzerindeki
etkilerini
karşılaştırdılar.
Araştırmacılar, yaş, cinsiyet, etnik köken, mali
sıkıntı, kronik durumlar, engellilik, vücut kitle
indeksi, alkol tüketimi, sigara içme ve sosyal
ilişkilere ilişkin düzeltmelerde bile, daha büyük
fiziksel aktivitenin, bir dönem boyunca hem
yaygın depresyon ve hem de depresyon için
koruyucu olduğunu bulmuşlardır.
Salmon (2001), egzersizin psikolojik yararları
ile ilgili iddiaların destekleyici kanıtlardan önce
gelme eğiliminde olduğunu belirtmiştir. Kesitsel
ve longitudinal çalışmaların sonuçları daha
tutarlıdır ve aerobik egzersiz eğitiminin
antidepresan ve anksiyolitik etkileri olduğunu
ve stresin zararlı sonuçlarına karşı koruduğunu
göstermektedir. Egzersizin duygusal etkileri,
ancak hem olumlu hem de olumsuz etkiler
bildirildiği için kafa karıştırıcı olmaya devam
etmektedir.
Hyland ve Swan (2012), anksiyete ve
duygudurum bozukluklarının hafifletilmesi için
egzersize dayalı müdahalelerin yararlı etkilerine
ilişkin ampirik literatürün kapsamlı bir
incelemesini
sundular.
Uzun
süreli
çalışmalardan elde edilen kanıtlar, iyi kontrollü
kesitsel çalışmalardan elde edilen verilerle
bağlantılı olarak, düzenli fiziksel aktiviteye
katılımın depresif ve anksiyete belirtilerinin
başlamasının önlenebileceği ve büyük ölçüde
psikolojik sağlığa yol açabileceği konusunda
ampirik destek sağlamıştır. Buna ek olarak,
depresyon durumunda bu gelişmeler en
azından
farmakoterapi
tedavilerinde
gözlemlenenlere eşittir ve egzersiz bazlı
müdahalelerin de Bilişsel Davranış Terapisinde
gözlemlenenlere göre hem anksiyete hem de
depresif
belirtilerde
klinik
iyileşmeler
sağlayabileceğine dair geçici kanıtlar vardır.
Hyland ve Swan (2012), egzersize dayalı
tedavilerin, hem anksiyete hem de depresif
bozukluklar için geleneksel tedavi yöntemlerine
oldukça etkili bir alternatif sunduğunu
belirtmişlerdir. Egzersiz tedavisi, hemen hemen
tüm bireyler için, eğer varsa, ilişkili finansal
maliyetlerden birkaçı ve bilinen ya da açık
olmayan yan etkilerle tamamen erişilebilir
durumdadır.

Zschucke, Gaudlitz ve Strohle (2013)
aerobik ve anaerobik egzersizin a) anksiyete
bozukluklarının tedavisinde bilişsel davranışçı
tedaviye benzer etkinliğe sahip olduğunu ve b)
diğer anksiyete azaltıcı aktivitelerin çoğundan
daha etkili olduğunu bulmuşlardır.
Scully, Kremer, Meade, Graham ve Dudgeon
(1998),
egzersiz
rejimlerinin,
klinik
popülasyonlarda dikkati çeken en güçlü
etkilerle depresyon üzerinde olumlu bir etkiye
sahip olacağını kabul etmenin güvenli
olduğunu düşünmektedir. Ayrıca, araştırma
bulguları a) aerobik egzersizin en etkili olduğu,
yürüyüş, jogging, bisiklet, ışık devresi eğitimi ve
ağırlık antrenmanı gibi aktiviteleri de içerdiğini
ve b) birkaç ay boyunca uzayan rejimlerin en
olumlu etkiyi sağladığını göstermektedir.
Kaygı ile ilgili olarak, Scully ve arkadaşları
(1998), literatürün egzersizin olumlu etkilerini
açık bir şekilde desteklediğini belirtmişlerdir,
kısa egzersiz alıştırmaları yeterli görülmüştür.
Ayrıca, egzersizin niteliği çok önemli
görünmemektedir. En olumlu etkiler, aylar
boyunca programlara bağlı olanlar arasında not
edilir. Strese cevap verme açısından, egzersizin
oynayabileceği rol muhtemelen en iyi düzeltici
olmaktan
ziyade
önleyici
olarak
tanımlanmaktadır ve stres yanıtının kendisi
kısmen anlaşılmaktadır. Bu uyarılar göz önünde
bulundurulduğunda, bir aerobik egzersiz
rejiminin (kalp atış hızını 21 dakikadan uzun bir
süre boyunca istirahat nabzının çok üzerinde
yükseltmek için yeterli yoğunlukta sürekli
egzersiz) stres tepkisini önemli ölçüde
artırabileceği görülmektedir.

Fiziksel aktivite (FA), duygudurum
ve benlik saygısı arasındaki ilişki ,
araştırma kanıtı :
Fiziksel ve psikolojik sağlık için fiziksel
aktivitenin (FA) yararlarını açıklayan günümüzde
yeterli kanıt var. FA ve sporun ruh sağlığı
üzerindeki olumlu etkilerini gösteren ve düşük ila
orta şiddetteki aktivitelerin psikolojik iyi oluşu
önemli ölçüde etkilediğini gösteren birkaç meta
analiz vardır. Kanning ve Schlicht (2010), egzersiz
örneklerinde deneklerin inaktif kontrol gruplarına
göre daha yüksek pozitif etki seviyelerine sahip
olduğunu belirtmişlerdir. İlginç bir bulgu,
duygudurum skorları yüksek olduğunda
fiziksel olarak aktif bölümlerin daha küçük
olduğu idi. Bu bir tavan etkisinin
düşünülebilir: ruh hali puanları ne kadar
yüksekse,

FA daha az duygudurumu etkiler. Aynı
zamanda, FA'nın, ruh sağlığı ve hastalıkları için
refahı ve sağlık kalitesini geliştiren halk sağlığı
hekimleri için önemli bir konu olan ruh hali
onarımı için bir “araç” olabileceği fikrini
destekleyebilir. Birçok çalışma, egzersizin ruh
hali geliştirici özelliklerini araştırmış ve
egzersizin gerçekten ruh hali üzerinde olumlu
bir etkiye sahip olabileceğini göstermiştir. Genel
olarak bu sonuçlar, çeşitli aerobik ve anaerobik
egzersiz biçimlerinin, ruh hali durumunun
yükselmesiyle
ilişkilendirilebileceğini
göstermektedir, ancak sonuçların çeşitliliği göz
önüne alındığında, birden fazla altta yatan
mekanizmanın ortaya çıkması muhtemeldir.
Scully, Kremer, Meade, Graham ve Dudgeon
(1998), benlik saygısı düşük olanlarda en güçlü
görünen egzersiz ve benlik saygısı arasında
pozitif bağlantı olduğunu iddia etmişlerdir.
Fiziksel aktivite türüne bakılmaksızın fiziksel
aktiviteye katılım ile benlik saygısı artmıştır.
Fiziksel aktivite ve egzersiz sürekli olarak
olumlu
duygudurum
ve
etki
ile
ilişkilendirilmiştir. Fiziksel aktivite ile psikolojik
iyi oluş arasındaki doğrudan ilişki, çeşitli büyük
çaplı epidemiyolojik araştırmalarda, çeşitli
aktivite ve refah ölçümleri ile doğrulanmıştır.
Bingham (2009), daha yüksek fiziksel aktivite
düzeylerinin, ruhsal bozukluk tanılı kişilerde
daha fazla sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi ile ilişkili
olduğunu iddia etmiştir. Araştırmacılar bir dizi
iyileştirme gözlemleyip, “fiziksel aktivitenin
zihinsel rahatsızlıklardan muzdarip insanlar için
faydalı olabileceğini” belirttiler. Birçok alıştırma
türü, kendi kendini algılamalarını değiştirmede
etkilidir,
ancak
destekleyici
araştırma
kanıtlarının çoğu, aerobik egzersiz ve direnç
eğitimi ile ilgili kümelenmeleri, kısa vadede
daha etkin olduğunu göstermektedir. Dahası,
fiziksel uygunluk eğitiminin depresyon ve
kaygıyı azalttığı, düşük benlik saygısını
yükselttiği ve gençlik suçlularında genel olarak
daha sağlıklı bir psikolojik durumu desteklediği
belirtilmiştir.
Edmunds
(2015),
fiziksel
aktivitenin duygusal, bilişsel ve sosyal refah
açısından potansiyel faydalarının nispeten
daha az ilgi gördüğünü iddia etmiştir.
Örneğin benlik saygısı psikolojik iyilik için
temeldir. Duygusal istikrarın ve yaşam
taleplerine uyumun önemli bir göstergesi
olarak kabul edilir. Yüksek benlik saygısı,
bağımsızlık, liderlik, uyum ve strese ve sağlıkla
ilgili davranışlara karşı direnç gibi bir dizi
olumlu özellik ile ilişkilidir.

Öte yandan, düşük benlik saygısı depresyon
ve anksiyete gibi akıl hastalıklar ile ilişkilidir.
Düşük
benlik
saygısı
depresyonun
tetikleyicisidir, yüksek benlik saygısı ise pozitif
duygudurum durumunu ve daha yüksek ilişki
doyumu seviyelerini öngörmüştür. Bununla
birlikte, tüm fiziksel aktivite müdahaleleri etkili
değildir ve bazıları da benlik saygısı için zararlı
olabilir. Bu nedenle, fiziksel aktivitenin benlik
saygısını nasıl ve niçin geliştirdiğine dair temel
mekanizmaları dikkate almak önemlidir.
Edmunds (2015), fiziksel aktivite müdahaleleri
tasarlarken ve uygularken uygulayıcılardan
kullanılabilecek birkaç öneri sunmuştur.
Motivasyon teorilerine dayanarak yapılan
araştırmalar, yaptığınız fiziksel aktivite üzerinde
(ne tür bir aktivite, ne sıklıkta ve hangi
yoğunlukta) daha fazla ısrar, daha fazla zevk ve
daha olumlu bir etki ile ilişkilendirildiğini ve
kontrol edildiğini göstermiştir. Dahası, egzersiz
yapan kişiler ilerlemeleri hakkında geri bildirim
almaktan faydalanırlar. Fiziksel aktivite hedefleri,
ulaşılabilir olmaları ve başarı duyguları ile
sonuçlanacak şekilde ayarlanmalıdır. FA Bir
grubun bir parçası olarak veya egzersiz yapan
kişiyi diğer insanlarla temasa sokar - bireylerin
sosyal ağlarını artırmaları ve arkadaşlık
yapmaları için bir fırsattır, bunlar da refah ve
zihinsel sağlık için koruyucu faktör olarak kabul
edilir.
Zschucke ve arkadaşları (2013), fiziksel
aktivitenin (FA) yararları hakkında klinik ve
deneysel kanıtlar toplamaya ve duygusal
bozuklukların önlenmesinde ve tedavisinde
egzersiz yapmaya çalışmışlardır. Çok sayıda
klinik çalışma, olumsuz etkiler ve uyku
bozukluklarında egzersize bağlı azalmaları
araştırmıştır. Genel olarak, egzersizin tedavi
veya kontrol tedavisi ile kıyaslandığında orta
derecede klinik bir etki bulunmuştur. Kognitif
tedaviye veya antidepresanlara zıt egzersiz
müdahaleleri, tedavinin sonunda depresif
belirtilerin azalmasında anlamlı bir fark
bulunmamıştır ve bu da egzersizin bu standart
tedaviler kadar etkili olduğunu göstermiştir.
Çok az çalışma, özellikle yürüyüşle spesifik olarak
ilgilenmiştir. Çarpıcı çelişkiler ve tutarsızlıklar, temel
olarak
farklı
metodolojik
seçimlerden
kaynaklanmaktadır: örneğin sadece kaygılardaki
değişikliklerin yürüme ile etkilenebilecek olan diğer
afektif durumların dışlanmasına doğru incelenmesi.
Ekkekakis
ve
arkadaşları
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kısa
yürüyüşlerin
etkilenmede
önemli
değişiklikler meydana getirip getirmediğini
incelediler. Yürümek
kolay, genel olarak
güvenli ve ucuz olan bu türden bir etkinlik
olarak tanıtılmaktadır. Yürüme, yetişkinler
arasında sağlık odaklı fiziksel aktivitenin en
popüler şekli olarak gösterilmiştir. Sonuçlar, kısa
yürüyüşlerin, daha yüksek aktivasyona ve daha
iyi efektif değerlere doğru kayda değer ve
çoğunlukla önemli kaymalarla ilişkili olduğunu
gösterdi. Çalışma, genç, sağlıklı ve çoğunlukla
fiziksel olarak aktif bireylerin örnekleri ile
sınırlıydı. Bulguların yaşlılar, çeşitli hastalar ve
tıbbi açıdan savunmasız popülasyonlar gibi
diğer
popülasyonlara genelleme yapıp
yapmayacağı bilinmemektedir.

Fiziksel aktivitenin (FA)
bilişteki etkisi: araştırma
kanıtı
Bunama için riskleri inceleyen çalışmalarda
fiziksel aktivite koruyucu bir faktör olarak
tanımlanmıştır. Ruh Sağlığı Vakfı, fiziksel
aktivitenin ruh sağlığı üzerindeki olumlu etkisini
ortaya koyan yayınlanmış bir kılavuzda, fiziksel
aktivitenin işleyişte daha fazla düşüşü
geciktirmeye yardımcı olabileceğini belirtmiştir.
Çalışmalar günlük fiziksel aktiviteye katılan
yetişkinler için yaklaşık % 20 ila % 30 daha
düşük depresyon ve bunama riski olduğunu
göstermektedir. Fiziksel aktivite aynı zamanda
bunaması olmayan kişilerde bilişsel gerileme
yaşama olasılığını da azaltmaktadır.
En kesitsel çalışmalar, daha yaşlı yetişkinlerin
daha az uyum sağlayanlara göre daha iyi bilişsel
performans gösterdiklerini göstermektedir.
Bingham (2009), kondisyon ve bilişsel
performans arasındaki ilişkinin, göreve bağlı
olduğunu ve en belirgin etkilere sahip olan hızlı
ve talep edilen (örneğin tepki zamanı görevleri)
görevler olduğunu belirtmiştir. Müdahale
çalışmalarının sonuçları eşittir, ancak metaanalitik bulgular, aerobik kondisyonlarını
arttıran yaşlı erişkinlerde bilişsel işlevde küçük
fakat istatistiksel olarak anlamlı bir iyileşme
olduğunu göstermiştir (Bingham, 2009).
Çok sayıda prospektif çalışma, yüksek
düzeyde FA'nın bunamanın başlangıcını
geciktirdiğini ortaya koymuştur: Zschucke,
Gaudlitz ve Strohle (2013), bilişsel engelli
hastalarda ve sağlıklı kontrollerde, eğitim
sonrası,
dayanıklılıkta
iyileşmelerin
bulunduğunu belirttiler. Bu popülasyonda
müdahaleler genellikle mümkündür.

Yakın zamanda yapılan bir gözden geçirme, her
türden FA'nın müdahalesinin bilişsel gerilemeyi
yavaşlatmakta yararlı olduğunu ve en iyi
etkilerin haftada beş gün boyunca en az 30
dakika boyunca orta yoğunlukta (örneğin, hızlı
yürüyüş) bulunduğunu belirtti (Denkinger ve
ark. 2012). Son olarak, Van Uffelen (2007),
hafıza ve dikkatlerde kısmi iyileşmelerin
egzersiz uyumu olan kişilerde meydana
geldiğini ortaya koyan bir çalışma yürütmüştür.

2. POLİTİKA İNCELEME:
ULUSAL POLİTİKALAR VE
SAĞLIKLI FİZİKSEL
AKTİVİTELER
GELİŞTİRMENİN
GELİŞTİRİLMESİNE
YÖNELİK DİREKTİFLER :
Ruhsal bozukluklara karşı koruyucu
stratejiler olarak spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik
eden makaleleri, direktifleri ve düzenlemeleri
belirlemek için bir politika incelemesi
gerçekleştirilmiştir.
Avrupa düzeyinde, daha fazla öneriyi
modüle edecek temel bir belge, spor yoluyla
sağlığı artırmak ve Avrupa Birliği Resmi
Gazetesi (Avrupa Birliği Resmi Gazetesi)
tarafından başlatılan Sağlıkta Artan Fiziksel
Aktiviteyi (HEPA) teşvik etmek için harekete
geçme çağrısıdır. , 2010). Bu belge aracılığıyla
Avrupa Birliği, kişisel gelişim, kimlik ve aidiyet
duygusunun, fiziksel ve zihinsel refahın,
güçlenmenin, sosyal ve kültürlerarası katılımın
artırılması için bir araç olarak spor vizyonunu
sundu. Fiziksel aktivitenin ve yaşam boyunca
egzersiz yapmanın yararları her şeyden
önemlidir ve akıl sağlığı gelişimi ve bilişsel
süreçler üzerinde olumlu etkilerin yanı sıra
kronik hastalık riskini azaltmayı içerir.
Spor, sadece bireysel sağlık ve zindeliği
değil, aynı zamanda daha geniş Avrupa
toplumunu şekillendirmede de hayati bir rol
oynar: politika yapıcılar ve spor organizatörleri
arasındaki açık bir diyaloğu desteklemek,
Avrupa çapında genç insanlar için sağlıklı
yaşam ve sosyal uyuma katkı yapmak bunun
örneğidir. İtalya’da, Haziran 2016'da kurulan
Spor Bakanlığı, diğerlerinin yanı sıra, spor
alanında yasama eylemlerini destekleyen Ulusal
Spor Bürosu tarafından oluşturulmuştur.

Sosyalleşmenin
spor
yoluyla
teşvik
edilmesine yönelik ilgili bir anlaşma en sonunda
2017 Genel Sekreteri ve Spor Bakanı arasında
imzalandı. Bu anlaşma ile engelli kişilerin, etnik
azınlıkların, göçmenlerin ve savunmasız sosyal
grupların entegrasyonunu artıran projeler, spor
girişimleri olsa da, ilgili kurumların (amatör spor
kulüpleri ve dernekleri, gönüllü kuruluşlar,
dernekler ve sosyal kooperatifler) dahil edilmesi
sağlanarak finanse edilebilir.
Bölgesel düzeyde, Marche Bölgesi spor ve
rekreasyon faaliyetlerini teşvik etmek için başlıca
düzenleyici araç olarak LR.5I2012'yi kabul
etmektedir. Temel amaç 'herkes için spor'
kavramını teşvik etmektir.
Sağlık Bölgesel Önleme Planı (2014I2018),
spor ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamın
ayrılmaz bir parçası olarak tanıtmakta ve
sağladıkları faydaları sağlık, rahatlık ve hastalık
önleme açısından kabul etmektedir. Bölgesel
Konsey tarafından savunulan strateji, çocuklara,
yetişkinlere ve yaşlılara getirebilecekleri birçok
psiko-fiziksel fayda için sporu her yaştan
geliştirmektir.
Spor Promosyonu için Bölgesel Plan
(2016I2020) sporun tanıtımı için yönergeleri
belirler. Temel amaç, spor yaşamını, sağlıklı
yaşam tarzını teşvik etmek ve katılımcı yaşam
modellerini geliştirmek için bir eğitim ve eğlence
aracı olarak geliştirmektir.

ÖNERİLER
Fiziksel aktivite ve ruh sağlığı: Daha
fazla araştırma gerekli.
Büyük bir ampirik kanıt, fiziksel aktivitenin
yararlı etkilerini ve depresif ve anksiyete
belirtilerinin hafifletilmesi için egzersiz
olduğunu
göstermiştir.
Araştırmacıların,
doktorların ve egzersiz uygulayıcılarının,
örneğin, cinsiyet, yaş, önceki zihinsel sağlık ve
çevresel
kısıtlamalar
gibi
psikososyal
değişkenlerin
bilinirliğini
göz
önünde
bulundurarak, egzersizin psikolojik yararları ile
ilgili sağlam kılavuzlar geliştirmek için birlikte
çalışması önemlidir. Merakla, bugüne kadar,
fiziksel aktivitenin etkinliği ve ruhsal bozukluk
belirtilerinin azaltılmasında egzersiz, yeterli
düzeyde takip edilen klinik sonuçlar üzerinde
iyi kalitede bir araştırma yapılmaması nedeniyle

birtakım çalışmalar olumlu sonuçlar vermesine
rağmen, etki Ek tedavi olarak egzersiz, çoğu
psikiyatrik bozukluk için kanıt sınırlıdır.
Koşulların kesin tanımı, standartlaştırılmış
müdahaleler,
doğrulanmış
değerlendirme
stratejileri, yeterli randomizasyon, kontrol
koşulları ve güç tahminleri, anlamlı sonuçlar
elde etmek ve gelecekteki meta analizlerde etki
büyüklüklerinin
hesaplanmasına
olanak
sağlamak için gereklidir. Birçok çalışma ruhsal
durumun veya öznel iyi oluşun kişiliğin veya
cinsiyet
farklılıklarının
etkilendiğini
doğrulamaktadır:
Gelecekteki çalışmalar,
fiziksel aktivitenin, örneğin erkekler arasında
olduğu gibi, kadınlarda ruh halini etkileyip
etkilemediğini veya genel fiziksel aktivitenin
miktarını etkileyip etkilemediğini analiz
etmelidir.
Fiziksel aktivitenin ruhsal bozuklukların risk
ve semptomları üzerindeki koruyucu etkisinin
ne kadar güçlü olduğu sorusunu kesin olarak
yanıtlamak için temsili topluluk örnekleri ile
daha fazla araştırma yapılması ve fiziksel
aktivitenin daha kesin önlemlerinin alınması
gerekir.
Fiziksel aktivite ve akıl sağlığı: Sağlık
çalışanlarının ve spor eğitmenlerinin rolü
noktasında,
Faulkner
(2016),
sağlık
profesyonellerinin meslekler arası işbirliğini
oluşturmada ve ruh sağlığı hastalıklarının
önlenmesi ve tedavisi için sistematik olarak
egzersiz ve fiziksel aktiviteyi kullanmada önemli
bir rol oynadıklarını iddia etmiştir. Psikiyatri
servislerinde fiziksel aktivite programları da
dahil olmak üzere, ruhsal hastalığı olan
bireylerin akıl sağlığı profesyonelleriyle sık
iletişim kurmaları önemlidir.
Koçluğun, egzersiz yapanların benlik
saygısını etkilediği görülmüştür. Zschucke ve
arkadaşları (2013) iyi bir performans ve çaba
övmek, yargısal olmayan bir şekilde teknik
eğitim sağlamak ve koşullu teşvik gibi olumlu
eğitimin öz saygıyı artırdığını belirtmiştir.
Bireyleri başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi
becerilerini ve performanslarını geliştirmeye
odaklanmaya teşvik etmek, yeterlilik ve benlik
saygısında daha büyük artışlarla ilişkilidir.
Başkalarının performansına göre rekabet ve
değerlendirme, en düşük yetenek ve benlik
saygısı olanlar için özellikle sorunlu olabilir.
BİT tabanlı koçluk programlarının potansiyel
rolüne dikkat edilmelidir: Son çalışmalar, eğitim
etkilerinin ve duygudurum iyileştirmelerinin
internet veya telekomünikasyon temelli destek
kullanılarak da sağlanabileceğini göstermiştir.
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Fiziksel aktivite ve akıl
sağlığı: aşağıdan yukarıya
bir sorgulama
Literatür taramasının ortaya koyduğu bulguları
pekiştirmek için, spor ve ruh sağlığı alanında faaliyet
gösteren organizasyonları, dernekleri, yerel kurumları
ve kuruluşları içeren aşağıdan bir araştırma yapılmıştır.
Bu araştırmanın amacı, fiziksel aktivitenin terapötik
tedavi olarak algılanıp algılanmadığını ve spor
uygulamalarının hastalarıyla yaygın olarak kullanılıp
kullanılmadığını değerlendirmektir.
Fiziksel aktivite, egzersiz ve spora olumlu sonuçlar
vermesi, en fazla katılımın yüksek olması, aidiyet
duygusunun artması, daha iyi insan ilişkileri,
deneyimlerin paylaşılması ve olumlu duygular
olmasıyla ortaya çıkmıştır. Son beş yılda spor
faaliyetlerine sürekli katılan hastaların, ilaç ve yatarak
tedavi uygulamalarını azalttığı belirtilmiştir. Ayrıca,
hasta meslektaşları arasındaki ilişkide bir iyileşme fark
edildi: ikincisi spor aktivitelerine katıldığında, ilişkilerin
daha güçlü hale gelmiştir.
Bu sonuçlar, literatür taramasından ortaya çıkan
bulguları doğrulamakta ve yenilikçi stratejiler ve politik
müdahaleler gerektiren bazı alanları vurgulamaktadır.

Politika yapıcılara öneriler
• Politikalar, spor etkinliklerinin gelişimini
teşvik
etmeli,
altyapı
ve
imkanlar
sağlamalıdır. Günlük spor Fiziksel aktivitelere,
günlük ve enformel ortamlarda (parklar,
halka açık yerlerde), insanların gayri resmi
olarak tanışabilecekleri ve ortak (spor) hedefli
bir ilgi alanına girebilecekleri bir yer olmalıdır.
• Yetkili uzmanların danışmanlığı da dahil
olmak üzere, bireylerin gözetim altındaki
egzersiz programlarına başvurmaları için
sunulmalıdır. Belirli akıl hastalığı engellerini
en iyi şekilde ele almak için profesyonel
gözetim ve eğitim yönetimi sağlanmalıdır.
• Sağlık ortamları içindeki ilişkilerin teşvik
edilmesi ve teşvik edilmesi gerekmektedir:
ruh sağlığı hizmetlerinin “insancıllaştırılması”,
operatörlere mesleki eğitim gerektiren kilit
bir
özelliktir.

SONUÇLAR
Daha iyi bir zihinsel sağlığı teşvik etmek için
yaptıkları çalışmaların bir parçası olarak, MH Vakfı,
fiziksel aktivitenin, insanların işe başlamasına
yardımcı olacak bazı ipuçları ve öneriler de dahil
olmak üzere, fiziksel aktivitenin sahip olabileceği
olumlu etkiyi göstermek için bir cep rehberi
hazırladı.
MH Vakfı'na göre, fiziksel aktivite refahı
arttırmak için büyük bir potansiyele sahiptir. 10
dakikalık tempolu yürüyüş bile zihinsel uyanıklığı,
enerjiyi ve pozitif havayı arttırır. Düzenli fiziksel
aktiviteye katılım, benlik saygısını artırabilir ve stres
ve kaygıyı azaltabilir. Ruh sağlığı problemlerinin
gelişmesini önlemede ve ruhsal hastalık
yaşayanların yaşam kalitesini iyileştirmede de rol
oynar. Yukarıda bahsettiğimiz araştırmalar dikkate
alındığında, bu disiplinlerarası alanın büyüme
oranının o kadar büyük olduğu ve bu konuyla ilgili
olarak sadece akademisyenler tarafından akredite
edilmiş bir Uluslararası Ruh Sağlığı ve Fiziksel
Aktivite Dergisi'nin (MENPA) oluşturulduğuna
değinmek gerekir. Ortak editörler, akıl hastalığının
önlenmesinde ve tedavisinde fiziksel aktivitenin
etkinliğini gösteren araştırma kanıtlarının ötesinde,
fiziksel aktivitenin potansiyel bir zihinsel sağlık
geliştirme stratejisi olarak görülmesinin dört neden
daha olduğunu belirtmiştir:
1. Fiziksel aktivite, psikofarmakolojik veya
psikoterapötik müdahalelerden daha ekonomiktir.
Eğer uygunsa, "fiziksel aktivite, ilacı kullanmayı
tercih etmeyen veya terapiye erişemeyenler için
uygun maliyetli bir alternatif olabilir."
2. Farmakolojik müdahalelerin aksine, fiziksel
aktivite minimal olumsuz yan etkilerle ilişkilidir.
3. Fiziksel aktivite, belirli bir son noktaya sahip olan
farmakolojik ve psikoterapötik tedavilerin aksine,
birey tarafından süresiz olarak sürdürülebilir.
4. Fiziksel aktivite, ruh sağlığı sorunları için daha
geleneksel tedaviler ve terapilerden ayrı olarak
durmaktadır, çünkü aynı anda sağlığı ve refahı
geliştirme yanında ruh hastalığını da tedavi etme
potansiyeline
sahiptir.
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MENTAL SAĞLIK SORUNLARI
BULUNAN KİŞİLERİN SPOR
YOLUYLA GELİŞİMİ
YAZAR:
Jan Drobny, Regional Director at FOKUS Praha

GİRİŞ
Mevcut makale, fiziksel aktivitelerin, boş
zaman aktivitelerinin ve sporun ruh sağlığı
sorunları olan bireylerin katılım sürecini nasıl
destekleyebileceğini incelemiştir. Makale, çeşitli
topluluklar, ağır ruhsal hastalıkları bulunanlar
dahil bireylerin aktif katılımı ile fiziksel
aktivitelerin Önemini ele almıştır. .
Toplumda en fazla dışlananların şiddetli ruh
hastalığı olan kişiler olduğu öne sürülmüştür
(Sayce, 2001). Sosyal dışlanma, bireylerin veya
grupların içinde yaşadıkları topluma katılımdan
tamamen veya kısmen dışlandığı bir süreçtir
(Avrupa Vakfı 1995). Toplum yaşamına
katılımdan dışlanmak, artan ruhsal sağlıksızlık
ve bozulma eğilimlerine yol açmaktadır (Başkan
Yardımcısı, 2004). Dışlanmaya neden olan temel
risk faktörleri şunlardır: düşük gelir; aile
çatışması; bakıma muhtaç olmak; okul
problemleri; eski bir mahkum olmak; etnik
azınlıktan olmak; kentsel ve kırsal alanlarda
yoksul mahallelerde yaşamak; ruh sağlığı
sorunları, yaş ve sakatlık (Hughes, 2010).

Yukarıdaki argümanı takip ederek, dışlama
mekanizmasını anlamak ve toplumların neden
belirli bireyleri ve grupları dışladıklarını
keşfetmek yararlı olabilir. Amaç, dışlama
sürecini tanımlamak, önceki deneyimlerden
öğrenmek ve çocukların ve yetişkinlerin,
değerli, saygın ve toplumun katkı sağlayan
üyeleri olarak muamele görecekleri yollar
sunmaktır. (Saloojee, 2003).

ZİHİNSEL SAĞLIK
SORUNLARI, SPOR VE
SONUÇ TANIMI
a) Ruh sağlığı / zihinsel
sağlık problemlerinin tanımı

WHO (2014), Ruh Sağlığını, her bireyin kendi
potansiyelini gerçekleştirdiği, yaşamın normal
stresleriyle başa çıkabileceği, verimli ve verimli
çalışabileceği ve ona katkıda bulunabileceği bir
refah durumu olarak tanımlamaktadır. İyi bir
zihinsel sağlığın, insanların tüm potansiyelleri
üzerinde çalışabilmeleri, günlük yaşamdaki
streslerle başa çıkabilmeleri, topluma dahil
olabilmeleri ve hayatını özgür ve tatmin edici bir
şekilde yaşayabilmeleri şeklindeki ifadesi ile
devam etmektedir.

Ruh sağlığı problemlerine meydan okuyan
birçok tartışma ve yaklaşım vardır. Bu yazıda,
zihinsel sağlık problemlerinin gerçek olduğunu
ve insanlarda işlevsel bozukluğa neden olacak
kadar ciddi olan düşünce, deneyim, duygu
rahatsızlıklarını içeren ve bunları daha zor hale
getiren
Stanford
Ansiklopedisi
(2010)
tarafından oluşturulmuş bir tanım seçtik.
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda,
sadece ağır ruhsal hastalığı olan bireyler (SMI)
göz önünde bulundurulmuştur. Zihinsel sağlık
sorunlarına meydan okuyan birçok tartışma ve
yaklaşım mevcuttur. Bu çalışmanın amaçları
doğrultusunda, sadece ağır ruhsal hastalığı olan
bireyler (SMI) göz önünde bulundurulmuştur.

artmış olabileceği yönündedir (Hull,
2012).

b) Sporun ve fiziksel
aktivitelerin tanımı
Spor ve fiziksel aktiviteler her zaman
herkesin hayatının ayrılmaz bir parçası
olmuştur. Bu düşünce, sporu her erkeğin ve
kadının mirasının bir parçası olarak tanımlayan
ve yokluğunu hiçbir zaman telafi edemeyen
White gazetesinde (2007) alıntılanan Pierre de
Coubertin (Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin
kurucusu,
1863-1937)
tarafından
desteklenmektedir. . Sporun ve modern
toplumdaki rolünün bir başka görüşü de,
sporu kolektif bir isim olarak gören ve
genellikle bir dizi faaliyet, süreç, sosyal ilişki ve
varsayılan fiziksel, psikolojik ve sosyolojik
sonuçlara işaret eden Bailey (2015) tarafından
sunulmaktadır. Bu ilke, aynı zamanda, Avrupa
Birliği vatandaşlarını büyük ölçüde ilgilendiren
ve onları bir araya getirme, herkese ulaşma,
yaşına veya sosyal kökenine bakılmaksızın
büyük bir potansiyele sahip olan bir insan
faaliyeti alanı olan Beyaz Kağıt'ta (2007) da
desteklenmektedir. Düzenli orta seviye fiziksel
aktivite - örneğin yürüyüş, bisiklete binme
veya spor yapma gibi - sağlığa önemli
faydalar sağlar. (Örneğin, kardiyovasküler
hastalıklar, diyabet, kolon ve meme kanseri ve
depresyon riskini azaltabilir (WHO, 2018).
Spor ve fiziksel aktivitelerin akıl sağlığı ile
ilişkisi, bu yazının amaçları açısından
önemlidir. Tylor ve diğ. (1985), hem klinik hem
de klinik olmayan popülasyonda ruh
sağlığının, kuvvetli fiziksel aktiviteden olumlu
etkilendiğini iddia etmiştir. Raglin (1990),
egzersizle ilişkili psikolojik faydaların, standart
psikoterapi biçimlerinde bulunan kazançlar ile
karşılaştırılabilir olduğunu belirtmiştir. Hull
(2012), çocukların ve ergenlerin sporun
faydalarını açıklamaya çalışmıştır. Bulgulardan
biri, fiziksel olarak aktif olanların zihinsel sağlık
sorunlarından muzdarip olma olasılıklarının
daha düşük olduğu ve bilişsel işlevselliğin
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c) S o s y a l i ç e r m e /
içerme tanımı
“Sosyal içerme, yoksulluk ve sosyal dışlanma riski
taşıyanların ekonomik, sosyal, politik ve kültürel
yaşama tam olarak katılmak için gerekli olan fırsatları
ve kaynakları kazanmasını ve toplumda normal kabul
edilen bir yaşam standardının tadını çıkarmasını
sağlayan bir süreçtir. İnsanların Hayatlarını ve temel
haklarına erişimi etkileyen karar alma süreçlerine daha
fazla katılmalarını sağlar. ”(Avrupa Toplulukları
Komisyonu, 2010).
'Sosyal dışlanma karmaşık ve çok boyutlu bir
süreçtir. İster kaynak ister hakların, malların ve
hizmetlerin eksikliğini veya inkarını, ister ekonomik,
sosyal, kültürel ya da politik alanlarda olsun, bir
toplumdaki insanların çoğunluğu için mevcut olan
normal ilişkilere ve faaliyetlere katılmamayı gerektirir.
Bireylerin hem yaşam kalitesini hem de toplumun
eşitliğini ve bütünlüğünü etkiler ”(Levitas ve diğerleri,
2007)

PROBLEMİN
KAYNAĞI
Mevcut politika metninin amacı temel olarak
aşağıdaki soruları araştırmaktır:
Fiziksel aktiviteler ve sporun ruh sağlığı sorunları
olan insanlara herhangi bir özel yararı var mı? Akıl
sağlığı sorunları olan kişiler, fiziksel aktiviteler ve spor
gibi toplumdaki düzenli faaliyetlerden dışlanıyor mu?
Ve eğer evet ise, bu istisnaların mekanizmaları nelerdir
ve bu sorunun çözümü var mı?

YÖNTEMLER
Bu politika belgesinin amacı doğrultusunda bir
literatür taraması yapılmıştır. "Literatür taraması yapmak,
seçtiğiniz ilgi alanıyla alakalı ana fikirleri ve araştırmaları
gözden geçirmenin bir yoludur" (Bryman, 2008).

SONUÇLAR
Ruhsal sorunları olan kişiler için fiziksel
aktivitelerin ve sporun faydaları.
Fiziksel aktivitelerin, egzersizlerin ve
sporun genel popülasyondaki olumlu etkisi,
özellikle sağlık açısından iyi bilinir ve kabul
edilir.
Warburton
(2006),
fiziksel
hareketsizliğin kardiyovasküler hastalık için
değiştirilebilir bir risk faktörü olduğu ve
diabetes mellitus, kanser (kolon ve meme),
obezite, hipertansiyon, kemik ve eklem
hastalıkları (osteoporoz ve osteoartrit) gibi
diğer kronik hastalıkların geniş bir çeşitliliği
olduğu sonucuna varmıştır. ve depresyon.
Cron-Grant ve Grant (2000) bu tezi doğruladı
ve düzenli fiziksel aktivitenin zihinsel sağlık
sorunlarının
önlenmesine
katkıda
bulunabileceği iddiası için giderek artan bir
kanıtın ve önemli desteğin olduğunu
belirterek bir başka boyut daha eklemiştir.
Ruhsal hastalıkları olanlara yönelik genel bir
tedavi planının etkili unsurudur. Aynı yönden
Dickerson, al. (2006), şiddetli akıl hastalığı
(SMI) olan kişilerin genel toplumdan daha
fazla fiziksel sağlık sağladığını, SMI'lıların ise
kardiyovasküler
hastalık,
obezite
ve
metabolik disfonksiyon için daha yüksek
risklere sahip olduğunu, düşük yaşam
kalitesine ve ölüm oranlarının artmasına
neden olduğunu belirtmiştir. Richardson ve
diğ. (2005), araştırmacıların, fiziksel aktivitenin,
ciddi akıl hastalığı olan bireylerin zihinsel ve
fiziksel sağlık üzerindeki etkilerini incelemeye
yeni başladıklarına dikkat çekmiştir. Carless ve
Douglas (2004) yaptıkları çalışmada, mevcut
literatürlerin çoğunun, akıl sağlığı sorunları
tanısı konmayan veya hafif-orta derecede
depresyonu veya anksiyetesi olan kişilere
odaklandığı sonucuna varmışlardır. Sadece az
miktarda araştırma, şiddetli ve uzun süreli
zihinsel sağlık sorunları olan kişiler için fiziksel
aktivite potansiyelini araştırmıştır ve şu anda bu
grup için fiziksel aktivitenin terapötik
potansiyeli çözümlenmemiştir (Carless &
Douglas, 2004).
SMI'lı kişilerin alabileceği spor ve fiziksel
aktivitelerin
faydalarını
tanımlamaya
çalıştığımızda, bu yararlara nasıl bakılacağının iki
yönlü olduğunu belirtmek de çok önemlidir.
Craft (2005), egzersizin akıl hastalığının
semptomlarını nasıl azaltabileceğini veya
hafifletebileceğini anlatmaya çalışmıştır.

Carless (2007), semptomlara yardım etmek ve
insanlara yardım etmek arasındaki farkı
görmenin gerekliliğini ve bu farkın akıl hastalığı
olan kişilerde ruh sağlığının teşviki için faydalı
olduğunu belirtmiştir. Aynı çalışmada Carless
(2007), çeşitli fiziksel aktivite biçimlerine katılımın,
akıl hastalığı olan kişilerde ruh sağlığının teşviki
ve geliştirilmesine katkıda bulunabileceği çeşitli
yollar olduğunu öne sürmüştür:
- - Grup temelli fiziksel aktivitenin, bazı ruh
sağlığı hizmetleri kullanıcıları tarafından
değerlendirilen olumlu sosyal deneyimler
için fırsatlar sunduğu gösterilmiştir (CarterMorris ve Faulkner, 2003, Carless 2007).
- - Olumlu spor ve egzersiz deneyimleri, ciddi
bir ruhsal hastalığı olan kişiler arasında
benlik saygısının artmasına yardımcı olma
potansiyeline sahiptir (Faulkner & Sparkes,
1999, Carless 2007).
- - Egzersiz, klinik depresyona sahip kişilerde
olumlu duygu ve iyileşme ile ilişkilidir
(Faulkner & Biddle, 2004, Carless 2007).
- - Fiziksel aktivite ya da spor, zihinsel sağlık
sorunları olan bazı kişilerin yaşamlarına bir
amaç duygusu getiren, kişisel anlamlı ve
değerli bir etkinlik olarak hareket etme
potansiyeline sahiptir (Raine et al, 2002,
Carless 2007'de alıntılanmıştır).
Repper ve Perkins (2003, Carless 2007'de yer
almaktadır), paylaşılan deneyim, yaşamda
anlam ve amaç bulma, yaşama nedenleri,
kontrol sahibi olma ve seçimler alma, zevk alma
ve özsaygı geliştirme gibi faktörlerin önemli
olduğunu vurgulamıştır.
Toplumdaki zihinsel sağlık sorunları olan
insanların / faaliyetlerden hariç tutulması /
dahil edilmesi
Sosyal içerme ve dışlama kavramları,
yoksulluk, eğitim ve zihinsel sağlık sorunları
olanların yanı sıra engelli bireylerin
yaşamlarında doğrudan bir etkiye sahip olma
gibi geniş konularla ilgilidir (Wright ve
Stickley, 2012). Bu düşünce, zihinsel sağlık
sorunlarının ve sosyal dışlanmanın nedenleri
ve etkileri arasında ayrım yapılmasının zor
olduğunu iddia eden Friedli (2009) tarafından
desteklenmektedir. Bazı
araştırmacılar,
zihinsel sağlık sorunları olan kişilerin sosyal
dışlanmasının damgalanma olgusuyla ilişkili
olduğunu iddia etmektedirler. Ruhsal
hastalığa yönelik olumsuz sosyal tutumlar
damgalanma biçiminde yaygındır ve birçok
kişi için daha fazla zarar verici, zor ve sakat
bir
zihinsel
bozukluk
deneyimi
yaşanmaktadır. (Repper & Perkins, 2003).
Davis (2005),
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Bireyleri ve grupları “toplumsal olarak
dışlanmış” olarak etiketlemenin meşruiyet
tehlikesi oluşturduğuna işaret etmiştir, çünkü,
bunu yaparak ana akım toplumdan daha da
uzaklaştıklarını ve daha da damgalandığını
belirtmiştir. Illich (1975), özerklik ve sosyal
ayrışmayı
yitiren
tıbbi
sınıflandırmaya
damgalama ve sosyal dışlama getirmiştir. Illich
(1975), bu düşüncenin, teşhisin her zaman stresi
yoğunlaştırdığını, iş göremezliği belirlediğini,
eylemsizliğe yol açtığını ve iyileşme, belirsizlik
ve kişinin gelecekteki tıbbi bulgulara olan
bağımlılığı üzerinde odaklanmaya odaklandığını
belirterek, bunların tümü için bir özerklik
kaybına yol açmaktadır. Aynı zamanda, bir
kişiyi özel bir rol için ayırırarak, onu normal ve
sağlıklıdan uzaklaştırır ve uzman personelin
yetkisine teslim eder. Sayce (2001) sosyal
içermeyi, sosyal ve ekonomik dünyaya erişim
haklarının, yeni fırsatların, statü ve anlamın geri
kazanılmasının ve engelliliğin azaltılmış etkisinin
erdemli bir çevresi olarak tanımlamıştır. Önemli
konular, kullanıcıların gerektiğinde destek ve
ayarlamayla birlikte takip etmeyi seçebilecekleri
bir dizi fırsatın kullanılabilirliğidir. Sıralaması
(2005) sosyal içermeyi “akıl hastalığı olan
insanları ana akım toplumla buluşturma,
istihdam, boş zaman, aile ve toplum yaşamı için
sıradan fırsatlara erişim olanağı sağlama”
yönünde bir politika olarak tanımlamıştır.
Sıralaması (2005), sosyal içermeyi teşvik etmek
için ciddi çabalar olmadan, zihinsel sağlık
sorunları olan kişilerin toplumun kenarlarında
marjinal kalmaya devam edeceğini iddia
etmiştir. Ruh sağlığı, bireysel hayatlardaki ağır
maliyetleri ve hükümet üzerindeki mali
maliyetleri kesin olarak sürdürecektir. Sayce
(2005) bu fikri desteklemiş ve sosyal içerilmenin
zihinsel sağlık hizmetlerinin temel amacı ve
nihai hedefi olduğunu belirtmiştir.
Ağır ruhsal sorunları olan kişilerin sosyal
içermesi ile ilgili sunulan kanıtlar üzerine, birçok
araştırmacı bu süreç hakkında endişelerini dile
getirmiştir. Sayce (1998), sosyal içermenin
sağduyuya “Herkesin Britanya'ya dahil edilmesi,
herkesin katkıda bulunma ve katılma şansına
sahip olması” fikrini ortaya koyduğunu
belirtmiştir.
Akıl sağlığı sorunları olan bireylerin, halen
katılımlarını sağlayacak yeterli mekanizma, yapı,
politika ve yasa olması gerektiğinde, sosyal
içerme elde etmek için hâlâ mücadele etmekte
olduğu dikkat çekicidir (Specker 2007'de geçen
Secker ve ark 2007).

Her şeyden önce, tüm sürecin en büyük riski,
toplumun zihinsel sağlık sorunları olan
bireylerin ihtiyaçlarını düzenlemek, tedavi
etmek ve ele almak için sosyal içermenin
seçilmesidir (Spandler, 2007). Başka bir deyişle,
ruh sağlığı sorunları olan insanlar, sağlıkları için
inkar edilemez bir şekilde faydalı olacağından,
toplumda yer almak ve yer almak istemelidir.
Ancak, sorunlu olan bu 'sağduyu' fikridir.
“Kaynaştırmayı teşvik etme” hareketiyle ilgili
sorunlardan biri, uygulamada yer almanın, ana
akım toplumun kalitesinin sadece arzu edilen
değil, aynı zamanda sorunlu ve meşru
olmadığını da ima etmesidir (Levitas, 2004)

SONUÇ ÖNERİLERİ
Fiziksel aktivite, spor ve egzersizin zihinsel
sağlık sorunları olan insanlar üzerinde olumlu
bir etkisi olduğunu kabul eden büyük kanıtlar
vardır. Fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan, fiziksel
aktivitenin ve belirli semptomlar üzerine sporun
faydaları konusunda daha fazla dikkat
gösterilmelidir. Örneğin, ruh sağlığı hastalıkları
olan bireyler için bir futbol projesinin
değerlendirilmesi (Carter-Morris ve Faulkner,
2003), onların müdahalesinin, tanılarına
bakılmaksızın etkileşim için güvenli bir fırsat
sunduğunu göstermiştir. Futbol projesine
katılım, sosyal ilişkilerinin genişlemesine vesile
olmuştur.(Carter-Morris & Faulkner, 2003).
En büyük sorun, genel toplumdaki
damgalama, ayrımcılık ve zihinsel sağlık
sorunlarının anlaşılmaması gibi görünmektedir.
Sayce (1998) a) Bir toplumdaki bireylerin çeşitli
nedenlerle ayrımcılığa uğradığını belirtmiştir.
b) Bunu dışlamadan ziyade ayrımcılık olarak
tanımlamak daha doğru olur ve c) zihinsel
sağlık deneyimi olan insan hakları eksikliğini
tespit eder. Bu nedenle sosyal içermenin ana
odağı, topluluk tahvilleri, damgalama karşıtı ve
ayrımcılık karşıtı uygulamaların geliştirilmesi
üzerinde olmalıdır.
Bu nedenle, SMI'lı kişilerin deneyimlerini
anlamak, damgalama ve akıl sağlığı sorunları
olanların sosyal dışlanmasının ele alınması
gerektiğinde önemli bir görevdir.

Bu anlayışın anlaşılabilir bir biçimde sosyal
olarak erişilebilir kılınması, damgalanma ve
sosyal dışlanmayı kişisel bir düzeye getirmenin
yoludur (Carles & Sparkes, 2008). Önemli bir
soru, tecrübe kavramının geniş bir anlayışının
destekleyicisi olması ve uygun sosyal içerme
faaliyetleri ve uygulamalarının başında olması
gereken kişiler kimler olmalıdır? Rankin (2005)
sosyal içerilmenin zihinsel sağlık hizmetlerinin
temel amacı ve nihai hedefi olduğunu ileri
sürmüştür. Sayce (2001)

Özet olarak, en önemli amacın, spor ve
fiziksel aktivitelere katılım fırsatları dahil olmak
üzere, ruh sağlığı sorunları olan kişiler için
topluluk içinde kapsayıcı fırsatlar yaratmak
olduğu açıktır. Bu, genel olarak zihinsel sağlığın
teşviki ve ruh sağlığı ve akıl sağlığı hastalıkları
ile ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesiyle
yapılabilir. Ayrıca, uygun kapsayıcı ortamlar
oluşturmak için yerel toplulukların desteği çok
önemlidir.
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AVRUPA’DA RUH SAĞLIĞI VE
DAMGALAMA
YAZAR:
Pauline Moloney, Senior Clinical Psychologist

GİRİŞ
Ruh sağlığı sadece akıl hastalığının yokluğu
değildir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), zihinsel
sağlığı şöyle tanımlar: “Her bireyin kendi
potansiyelini gerçekleştirdiği, yaşamın normal
stresleriyle başa çıkabileceği, verimli bir şekilde
çalışabileceği ve kendine veya çevresine katkı
sağlayabileceği hal. "(WHO, 2014a).
Dünyadaki dört kişiden biri, yaşamlarının
bir noktasında ruh sağlığı ile ilgili bir
sorundan etkilenecektir (WHO, 2014a).
Günümüzde yaklaşık 450 milyon insan
depresyon, şizofreni ve anksiyete gibi
rahatsızlıklardan muzdarip, dünya çapında
kötü sağlık ve engelliliğin önde gelen
nedenleri arasında akıl hastalığına neden
olmaktadır. Ruhsal sağlık sorunları olan
bireyler üzerindeki ilişki, insan faktörü ve
ekonomik durum önemlidir. 2010 yılında
yapılan bir çalışmada, ruhsal hastalığın
Avrupa'daki 461 milyar € 'luk doğrudan ya
da dolaylı maliyetlere ya da Gayri Safi Yurtiçi
Hasılanın (GSYİH) % 3.4'ünün harcanmasına
yol açtığı bulunmuştur (Gustavsson ve diğ.,
2011). Bu, son on yılda GSYİH'nın % 3 ile %
4'ü arasında bir değer oluşturan diğer
araştırmalarla tutarlıdır (The Economist
Intelligence Unit, 2014).
Ruhsal sağlık
sorunları, Avrupa üye devletlerinde artan iş
gücü kaybına neden olmuştur. DSÖ, tüm
engelli yaşam koşullarının % 9'unun (genel

hastalık yükünün bir ölçüsü) 2015 yılında Avrupa
Bölgesinde zihinsel ve zararlı madde kullanım
bozukluklarının doğrudan sonucu olduğunu tahmin
etmektedir.
Bilinen bir ruh hastalığı olan kişilerin üçte
ikisinin hiçbir zaman profesyonel yardım
istemediği tahmin edilmektedir (Thornicroft,
2007). Bunun nedenleri arasında damgalanma,
ihmal ve ayrımcılık bulunmaktadır (Dunne,
MacGabhann, Amering & McGowan, 2018). Ruh
sağlığı sorunları bir noktada hemen hemen her
ailede görülse de, ruh hastası olan kişiler
önyargılı olmaya devam ederler; dışlanmış ve
utanmış hissederler (Corrigan Ve Watson,
2002).
Depresyon aynı zamanda küresel bir halk
sağlığı tehdidi ve intihar için en önemli risktir.
(WHO, 2017a). Diğer risk faktörleri yaş, cinsiyet
ve sosyoekonomik durumu içerir. Altı Avrupa
ülkesi, küresel olarak en yüksek tahmini intihar
oranlarına sahip ilk 20 ülke arasında yer
almaktadır; (Litvanya en yüksek olanıdır.)
Yüksek gelirli ülkelerde %3.5 erkek/kadın
intihar eder. Bununla birlikte, düşük ve orta
gelirli ülkelerde intihar oranı %4.1’e kadar
yükselmektedir. İntiharların % 90'ı yüksek
gelirli
ülkelerde
ruhsal
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hastalıkla bağlantılıdır ve intiharların % 22'si
alkol kullanımına bağlıdır (WHO, 2014b).
Avrupalıların ruh sağlığının iyileştirilmesi ve
intihar gibi depresyon, sakatlık ve ölüm gibi
hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi ile
azaltılabilir. Bu, halk sağlığı seviyesinde bir dizi
zorluk teşkil eder ve bunda damgalamayı
azaltmak kritik bir rol oynar.

PROBLEMİN KAYNAĞI
Ruh sağlığı problemlerinin hem birey hem
de toplum üzerindeki yükü göz önünde
bulundurulduğunda, Avrupa çapında uzman
hizmet sağlayıcılar ve destekleyici kurumların
başa çıkabilmesi ve etkili önleme ve tedavi
programları sunabilmesi için çalışmanın
tamamlanmış olması hayati önem taşımaktadır.
Ruh sağlığı güçlükleri için uygun tedavi
görenlerle tedavi alması gerekmeyenler
arasındaki büyük uçurum giderilmelidir.
Damgalama, sağlık sistemleri ve politika
yapıcılar tarafından ruh sağlığına dikkat
edilmemesinin nedenlerinden biridir. Ruh
sağlığı damgalanmasının azaltılması için,
öncelikle sorunun doğasını ve kapsamını
anlamalı ve sonuçları iyileştirmeye yardımcı olan
mevcut en iyi uygulama kılavuzlarını incelemek
gerekir. Bu çalışma bu konuları ele almayı
amaçlamaktadır.

YAKLAŞIM

•
•
•
•
•

Bu hedeflere ulaşmak için aşağıdaki
soruları araştıran kapsamlı bir literatür
taraması (orijinal çalışmalar, sistematik
incelemeler, Cochrane incelemeleri, referans
arama, yerel hizmet anketleri, WHO ve
Avrupa MH eylem planları)
gerçekleştirilmiştir:
• Damgalamayı tanımlayabilir miyiz ve
zihinsel sağlıkla nasıl bir ilişki içerisindeyiz?
• Araştırma bize akıl sağlığı ile ilişkili
damgalama hakkında bilgi veriyor mu?
• Ruh sağlığı damgalanmasının
azaltılmasında en etkili yaklaşımlar nelerdir?
• Bu tür müdahaleler Avrupa ülkeleri
tarafından kullanılır mı?
• Sağlık politikası: İrlanda ve Litvanya'nın
karşılaştırması

LİTERATÜR
TARAMASI
Damgalama
Damgalama, üç unsuru içeren toplumsal
bilişsel modelle kavramsallaştırılabilir: kalıp
yargılar, önyargı ve ayrımcılık (Corrigan, Druss
& Perlick, 2014). Önyargı, din, cinsiyet veya
sağlık durumu gibi (örneğin akıl hastalığı olan
biri çılgın veya tehlikeli) özelliklere dayanan bir
grup insan hakkında aşırı genellenmiş veya
basitleştirilmiş bir inançtır. Önyargılar, mutlaka
zararlı değildir. Aksine, önyargı, bir tür duygusal
bir tepki ile sonuçlanan klişe ile anlaşmayı
gerektirir (örneğin, bir ruh sağlığı sorunu
yaşadığı için bu kişiden korkuyorum). Ayrımcılık,
bu duygusal tepki ile ilişkilendirilen davranıştır.
İnsanların belirli bir gruba üyeliklerine dayanan
hakların ve fırsatların kısıtlanmasıdır (örneğin,
tehlikeli olduğu inancı nedeniyle ruhsal sağlık
problemine sahip bir kişiyi işe almaktan
vazgeçmek).
Damgalama çoğu kez yanlış anlaşılmalarla
beslenir ve ayrımcı davranışlara yol açabilir.
Örneğin, ortak bir inanış, ruh hastalığı olan
kişilerin genel nüfustan daha şiddetli ve daha
tehlikeli olduğu ya da zihinsel sağlık
sorunlarının kişisel zayıflıktan kaynaklandığına
olan inancı olduğu yönündedir (Crisp, Gelder,
Rix, Meltzer & Rowlands, 2000). Ruh sağlığı
sorunları olan bireyleri tanımlamak için
kullanılan dil, "deli” veya "çılgın" olarak
adlandırılan bir örnek olarak da damgalanabilir
(Angermeyer ve Matschinger, 2003). Bazı
insanlar, zihinsel sağlık sorunlarının tedavi
edilemez olduğuna veya hastalarının daha az
yetenekli olduğuna inanmaya devam ediyor. Bu
tip damgalanma, istismar, reddetme, izolasyona
yol açabilir ve hastaları sağlık hizmetlerinden ve
yardımda
bulunabilecek
desteklerden
uzaklaştırabilir. Kamusal damgalama, bir
topluluğun ya da topluluğun önyargılara dayanan
belirli bir (damgalanmış) gruba karşı negatif
tepkisidir.
- Ruh hastası olan herkesin tehlikeli olduğu
inancıdır (Corrigan ve Watson, 2002).

Farklı kültürler, ruh sağlığı sorunlarının
kökenleri hakkında farklı fikirlere sahip olabilirler;
örneğin, geleneksel Çin inançları, ruhsal
hastalıkları, atalarının görevi kötüye kullanmak
için bir ceza olarak görür (Yang, 2007).
Kendiliğinden
damgalanma,
damgalanmış
olanların, başkalarının kalıplaşmış kalıplarını
paylaşması ve onları kendilerine karşı
çevirmesidir. “Ruh hastalıkları olan insanlar
tehlikeli ise, tehlikeli olmalıyım” (Watson,
Corrigan, Larson & Sells, 2007). Bu önyargıya
verilen cevap, iş başvurusu yapmama,
konuşmayan kişileri engelleme ve profesyonel
yardım alma gibi olumsuz davranışsal sonuçlara
yol açabilir (Henderson, Evans-Lacko ve
Thornicroft, 2013). Bazı araştırmalar, ruh sağlığı
sorunları olan kişilerin, randevu alındığında bile
psikiyatri kliniklerine katılmadığını, tedavinin
gecikmesine ve kaynak israfına neden olduğunu
bulmuştur (Byrne, 2000). Son olarak, kamu
kurumları damgalanmış grubun haklarını kasıtlı
veya kasıtsız olarak kısıtladıklarında yapısal
damgalama meydana gelir.

Araştırma bize ruh sağlığı ile
ilişkili damgalama hakkında
neler söylüyor?
Akıl sağlığı ile ilişkili ayrımcılık ve
damgalama
öncelikle
anketler
yoluyla
kaydedilmiştir. Örneğin, kamu üyeleri ABD
Genel Sosyal Anketi'nde akıl hastalıkları olan
kişiler hakkında kısa anketlere cevap verdiler.
Katılımcıların % 35 ila % 69'u arkadaşlık
kurmak, komşu olmak, sosyalleşmek, aileleriyle
evlenmek ya da şizofreni hastalarıyla yakın
çalışmak
istemediklerini
belirtmiştir
(Pescosolido et al, 2010). Şizofreni tanısının
majör depresyona dönüşmesi, aynı sorular
için% 20-53'lük yanıtlar vermiş ve böylece
genel ve tanıya özgü ayrımcılığa dikkat
çekmiştir. 2011'den beri, First Fortnight,
İrlanda'nın zihinsel sağlık sanatları festivali,
festival katılımcılarının zihinsel sağlık konularıyla
ilgili tutumlarını değerlendirmek için yıllık bir
anket düzenledi. 2018'de yanıt veren 1,517
kişiden, ankete katılanların neredeyse yarısı (%
47), insanların akıl sağlığı sorunları yaşadıklarını
bilmelerini istememektedir, % 28'i akıl sağlığı
hastalığı olan biriyle konuşmayı zor bulmuş ve
% 56'sı gelecekte ruh sağlığı sorunları
yaşamaktan korkmaktadır. Dahası, katılımcıların
% 27'si, gerektiğinde alacağı tedaviyi
erteleyeceğini belirtirken insanların 1 / 5'i akıl
sağlığı sorunu olan biriyle yaşamak konusunda
istekli değildi.

St Patrick'in Ruh Sağlığı Hizmetleri,
İrlanda genelinde yılda 500 yetişkin için
örnek bir örneklem araştırması yapmaktadır.
Ankete katılanların% 28'i daha önce bir ruh
sağlığı sorunu için tedavi almış olsa da, %
64'ü zihinsel sağlık sorunu için tedavi
edilmenin
kişisel
başarısızlık
belirtisi
olduğuna inanmaktadır. Ankete katılanların
% 38'i eşine anti-depresan alıyorlarsa % 25'i
hastalarına psikiyatrik yardım aldıklarını
söylememiştir buna karşılık % 55'i bu bilgileri
onlarla paylaşır (St Patrick's Ruh Sağlığı
Araştırması, 2017). ). Diğer damgalanmış
bulgular arasında yanıt verenlerin neredeyse
yarısı (% 44) bebek bakımı için doğum
sonrası depresyonu olan birine güvenmiyor
ve % 23'ü daha önce depresyon için
hastaneye
yatırılan
biriyle
evlenmek
istemiyor.
İrlanda'daki
birçok
halkı
bilinçlendirme kampanyasına rağmen, ankete
katılanların % 70'i ruh sağlığının hala
medyada
yeterince
konuşulmadığına
inanmaktadır.
6 Avrupa ülkesinde akıl sağlığı bozukluğu
olan 815 yetişkinte algılanan damgalama ile
ilgili bir çalışmada, % 46.7'si utandıklarını
belirtmiştir ve % 18'i ayrımcılık deneyimlerini
bildirmiştir. (Alonso ve ark., 2009). Algılanan
damgalama, düşük eğitim (12 yıl veya daha
az), evli ve işsiz olanlar arasında daha sık
görülmüştür (Alonso ve ark., 2009). Zihinsel
olarak algılanan damgalama ile birlikte
yaşamak, yaşam kalitesini önemli ölçüde
daha kötü, daha fazla iş gücü kısıtlaması ve
zihinsel sağlık sorunları olan diğerlerine göre
daha fazla sosyal kısıtlamaya sahiptir ve bu
da olumsuz etkilerin kişinin psikolojik, sosyal
ve mesleki refahına engel teşkil edeceği
vurgulanmıştır.

Ruh sağlığı damgalanmasının
azaltılmasında en etkili
yaklaşımlar nelerdir?
Takip eden bölümde, zihinsel sağlık
damgalanmasının
azaltılmasına
yönelik
müdahalelerin içeriği ve etkinliği özetlenecek ve
gelecekteki araştırma, politika ve uygulama için
etkilerini belirleyecek şekilde tartışılacaktır.

79

Bu tür programların bilgiyi (bilişsel alan),
tutum problemlerini (önyargı veya afektif alan)
ve davranış problemlerini (ayrımcılık veya
davranışsal alan) etkileyip etkilemeyeceği ana
hatlarıyla
açıklanacaktır.
Araştırmada,
damgalama ile mücadelede başarılı olarak üç
genel strateji belirlenmiştir: 1) Eğitim; 2) İletişim;
ve 3) Protesto (Buechter, Pieper, Ueffing &
Zschorlich, 2013; Corrigan, Green, Lundin,
Kubiak ve Penn, 2001; Corrigan ve Penn, 1999;
Corrigan, River ve diğerleri, 2001). Eğitim, antistigma programlarının çoğunu desteklemenin
yanı sıra zihinsel sağlık farkındalığını
arttırmalıdır (Kaminski ve Harry, 1999; Pinfold,
Thornicroft, Huxley & Farmer, 2005).
Zihinsel sağlığın ne olduğu, ruhsal sağlığının
nasıl gözetilmesi, akıl hastalığının nasıl olduğu
ve mitlerinin gerçeklerle yer değiştirmesi
gerekir. Bunu yapmanın yöntemleri arasında
ruh hastalığını tasvir eden belgesel filmler
geliştirmek, seminerler vermek ve bilgi
broşürleri oluşturmak bulunmaktadır.
(Alexander ve Link, 2003; Corrigan ve arkadaşları,
2001). Ruh sağlığı sorunları olan kişileri, sunumlar,
videolar vb. yoluyla halka anlatmak , olumsuz tutum
ve damgalamayı azaltmak için bir yol olarak
gösterilmiştir. İlginç olarak, ruh sağlığı hizmetiyle
doğrudan temas, yetişkinlerde damgalanmayı
azaltmada eğitimden daha etkili iken, ergenlerde
bunun tam tersi doğru bulunmuştur (Corrigan,
Morris, Michaels, Rafacz ve Rusch, 2012). Son olarak,
protesto, yanlış veya damgalayıcı tutumlara meydan
okumak için kullanılan reaktif bir stratejidir. Bunların
örnekleri arasında yazılar, kampanyalar, yürüyüşler,
oturma eylemleri ve boykotlar yer almaktadır. Link
(2001) bu stratejilere ek olarak çok yönlü, uzun
vadeli, hedefe yönelik bir yaklaşımın kullanılmasını
tavsiye ederken, Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü, etkili
bir anti-damgalama akıl sağlığının geçerliliğini
sağlamak için uygun izleme ve değerlendirmeyi
önermektedir. (Borschmann, Greenberg, Jones ve
Henderson, 2014). Zihinsel sağlık okuryazarlığının
geliştirilmesi, kendini damgalamanın azaltılmasına
katkıda bulunabilir. İnsanların kendi damgalanmasına
meydan okumalarına yardımcı olan bir başka yöntem
de bilişsel yeniden yapılanma olmuştur. Bilişsel
yeniden yapılanma (Bilişsel Davranışsal Terapinin
unsurlarından biri), bireylerin damgalayıcı inançları
irrasyonel kendi ifadeleri olarak görmelerini sağlar
(Morrison el., 2013).
Tüm popülasyonları hedefleyen kampanyalar,
iyileşme odaklıysa ve "biz" ile "onlar" arasındaki
mesafeyi kaldırmayı hedefliyorlarsa en iyi şekilde işe
yarar sağlanır. Allport'un (1954) Gruplararası İletişim
Hipotezi, yukarıdaki bulguların neden olabileceğini
biraz açıklamaktadır. Allport, farklı grupların üyeleri
(belirli koşullar altında - ortak amaçlar, eşit statü,
gruplar arası işbirliği) arasındaki temasın hoşgörüyü
artırabileceğini ve önyargı ve gruplararası çatışmaları
azaltabileceğini ileri sürmüştür. Belli dinlere, ırk

ayrımcılığına ve cinsiyet kimliğine karşı
damgalanmaya yönelik birçok politika ve
kampanyanın temelini oluşturan bu temastan
gözlemlenen faydadır. Allport'un teorisi
üzerine daha sonra yapılan araştırmalar,
etkilerini gelişmiş etkilerini belirlerken, bir ön
koşul olmadıklarını ve sadece bir kişinin
maruziyetinin tutum değişikliklerine neden
olabileceğini göstermiştir. (Pettigrew ve
Tropp, 2005). Temasın tutumlarda değişikliğe
yol açabileceği dört aracı değişkenler
önerilmiştir: 1) diğer grup hakkında bilgi
edinmek,
2) kişinin diğer grup üyelerine karşı
tutumunu değiştirmek, 3) olumlu duygular ve
deneyimler geliştirmek ve kaygıyı azaltmak,
ve 4) kendi grubu hakkında içgörü kazanmak,
diğer gruba karşı toleransı arttırmak
(Pettigrew, 1998).
Anti-damgalama kampanyaları ayrımcılığa
ve damgalamaya meydan okuyan önemli bir
araçtır ve batılı ülkelerde çeşitli meta
analizlerile tamamlanmıştır (Mittal, Sullivan,
Chekuri, Allee & Corrigan, 2012; Griffiths,
Carron-Arthur, Parsons ve Reid, 2014; Tsang
ve arkadaşları, 2016). Bununla birlikte,
sonuçlarının
detaylı
açıklamaları
ve
yayınlanmış değerlendirme eksikliği nedeniyle
çoğu zaman sınırlı olduğu için netice nicelik
açısından her zaman kolay değildir (Sayce,
2003). Dahası, damgalama kültürler arası bir
fenomen iken, tarihsel, kültürel, dini ve felsefi
değerler nedeniyle ülkeler arasındaki ruh
hastalığının deneyimleri, anlayışları ve
anlamlarında farklılıklar vardır. Stratejiler,
düzenlemeler, mekanizmalar ve müdahaleler
bakımından büyük ölçüde değişebilir ve
programlar, faaliyet gösterdikleri kültürden
ayrılamamaktadır. (Xu, Huang, Kosters &
Rusch, 2017).).

Damgalamayı azaltmaya yönelik
müdahalelerin Avrupa’daki örnekleri
Genel olarak, Avrupa'daki ruhsal damgalamayı
azaltmaya yönelik çalışmalar ya genel ya da tanıya
özgü niteliktedir. Jenerik çalışmalara örnek olarak
Birleşik Krallık'ta (The Duke ve Cambridge Düşesi ve
Prens Harry tarafından yönetilen) “Head Together”
inisiyatifi ve “Coming Out Proud” akran
öncülüğündeki grup müdahalesine yer verilir.
damgalamanın azaltılmasına etkileri (Corrigan,
Larson, Michaels, Buchholz, Rossi ve diğerleri, 2015;
Rushe, Zlati, Black & Thornicroft, 2014). Küresel Antidamgalama İttifakı (GASA) Haziran 2012'de Kanada
Ruh Sağlığı Komisyonu ve Dünya Psikiyatri Birliği
tarafından düzenlenen bir konferansta kuruldu.
Amacı, ayrımcılığa ve damgalamaya maruz kalan
insanlar için daha iyi sonuçlar elde etmek gayesiyle
öğrenim, en iyi uygulama ve araştırmayı
paylaşmaktır. Üye ülkeler, önemli anti-damgalama
programları yürüttüler ve işyerleri, topluluklar,
okullar, akıl sağlığı profesyonelleri ve sosyal medya
dahil olmak üzere birçok kilit alanda çalışıyorlar.
Örneğin, İngiltere'de “Değişim Zamanı” başladığında
(GASA'nın çekirdek grup üyesi), İngiltere'deki yaklaşık
4.1 milyon yetişkin araştırmalarına göre ruhsal sağlık
sorunlarına yönelik tutumları geliştirmiştir; 20082016 yılları arasında % 9.6'lık bir iyileşme (Henderson
& Thornicroft, 2016). Bulgular diğer üye ülkeler için
paylaşıldı ve onlara uyarlandı.
Belirli bir tanıyı hedefleyen damgalama azaltma
girişimleri, Dünya Psikiyatri Birliği'nin “Kapıları Aç”
programını içerir. Misyonları, şizofreni için doğanın
ve tedavi seçeneklerinin kamu bilincinin arttırılması,
şizofrenisi olanlara yönelik halkın tutumlarını
geliştirmek ve hastalık hakkında ayrımcılığı ve
önyargıyı ortadan kaldırmak için çalışmaktır. Program
ondan fazla Avrupa ülkesinde kurulmuş yerel eylem
gruplarına sahiptir. En iyi uygulamalara uygun olarak,
programlar hedef gruplar ve yerel olarak ilgili
mesajlar için uyarlanmıştır. Birleşik Krallık'taki Akıl
Sağlığı Bilinçlendirme Programı (MHAA Programı),
bu kuruluş kapsamındaki projelerin bir örneğidir.
MHAA programının unsurları arasında hizmet
kullanıcıları, bakıcılar ve akıl sağlığı profesyonelleri
tarafından çalıştaylar, zihinsel sağlık bilinçlendirme
oturumlarının topluluk gruplarına ulaştırılması ve bir
okul müdahalesi projesi yoluyla eğitim müdahalesi
yer almaktadır. Program, katılımcıların çalıştaylar ile
geliştirdikleri zihinsel sağlık sorunları olan kişilere
yönelik bilgi, anlayış ve tutumlarında başarılı olmuş,
ancak olumsuz yönde davranış değişiminin temel
unsuru etkilenmemiş gibi görünmektedir (Pinfold ve
ark., 2005). Almanya'daki uyarlanmış bir program,
şizofreni hastalarına yönelik olumsuz önyargıların ve
sosyal mesafenin azaldığını bildirmiştir. Film
gösterimlerinin ve ruhsal hastalıklarla ilgili tiyatro
yapımlarının
değerlendirilmesi,
damgalama
inançlarında bir artış olduğunu ortaya koymuştur

(Gaebel, Baumann ve Zaske, 2005), etkin bir
anti-damgalama
müdahalesinin
tasarlanmasında
düzenli
etkinlik
değerlendirmeleri
ve
karmaşıklığın
gerekliliğini vurgulamaktadır.
Belçika'nın Ghent kentinde, “Ne Kadar
Farklı?” Programı, 16-19 yaşlarındaki gençleri
ruh hastalıkları olan insanlarla bağlantılı hale
getirdi. Her bir grubun birkaç gün boyunca
birbirlerini tanımasını ve benzerliklerini
keşfetmesini sağlamak için hem hastane hem
de toplum ortamları kullanıldı. Programın farklı
bir öğesinde, hizmet kullanıcıları ya da
akrabaları, kendi kişisel deneyimleri hakkında
konuşmak için okulları ziyaret ettiler ve okul
yılının sonunda katılımcılar (hem hastalar hem
de öğrenciler) bir proje sundular ve
deneyimlerini
anlattılar.
Bunun
gibi
programların başarısı ölçmek zor olabilir;
Bununla birlikte, öğrenciler tarafından tutulan
günlüklerin analizi, zaman içindeki tutumlarında
değişiklikler olduğunu göstermiştir. Programın
başarısı, aynı zamanda, 1991 yılında 5 katılımcı
okul ve 20 öğrenciden, 2003 yılına kadar 46
okul ve 1.500 öğrenciye yaptığı büyüme ile de
gösterildi.
Fiziksel aktivitenin daha iyi zihinsel sağlıkla
ilişkili olduğu (Richards ve ark., 2015) ve
depresyonun
başlangıcında
önleyici
olabileceğine
dair
kanıtlar
artmaktadır
(Mammen ve Faulkner, 2013). Yoğun / aşırı
eğitim, organizasyonel baskı, yaralanma ve
kazanma konusunda neredeyse saplantılı bir
düşünce, bir sporcunun esnekliğini azaltabilir.
Dahası, sporda başarıya değer verildiğinde,
algılanan başarısızlık, olumsuz kamuoyu,
yaşlanma ve “zihinsel dayanıklılık” için algılanan
kültürden dolayı yardım aramadan sonra
depresyon riski vardır. Yüksek profilli öyküler
Frank Bruno & Ricky Hatton (boks), Nigel
Owens (rugby) ve Clarke Carlisle (futbol) gibi
sporcular sadece ruh hastalığını çevreleyen
kalıcı damgalamayı değil, bununla mücadele
etmek için sporun potansiyelini de vurgular.
Organizasyonlar akıl sağlığını kendi ağlarına
entegre etmek için son zamanlarda programlar
geliştirdiler. Örneğin, Rugby Players Ireland, ruh
sağlığı konusunda olumlu konuşmaları teşvik
etmeyi amaçlayan 3 yıllık zihinsel iyi olma hali
olan “Feel Your Feelings” kampanyasına
sahipken, GAA (Gaelic Athletic Association)
kulüplerinin bir kültür geliştirmesine yardımcı
olmak için bir akıl sağlığı tüzüğüne sahiptir.
duygusal refahı destekler ve teşvik eder.
Portekiz'de Portekiz Oyuncu Birliği SJPF,
futbolcuların kariyerleri sırasında ve sonrasında
yaşayabilecekleri psikolojik problemleri tespit
etmeyi, önlemeyi ve bunlara yanıt vermeyi
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amaçlayan bir zihinsel sağlık projesine sahiptir.

Son olarak, Twardzicki (2008), yaratıcı
sanatların, zihinsel sağlık sorunları olan insanlara
karşı damgalanmayı azaltmada ve sosyal içermeyi
iyileştirmede katılımcıların ruh sağlığını teşvik
etmede rol oynadığını göstermiştir. Sanatta
katılımın iyileşmeyi teşvik etmek ve kendini
damgalamayı azaltmak için terapötik bir etkisi
olabilir (Crawford ve Patterson, 2007; Quinn,
Shulman, Knifton & Byrne, 2011). Ancak, bazı
çalışmalar sanat ve film etkinliklerinin tehlikelilik ve
kabiliyetle
ilgili
damgalayıcı
tutumları
azaltabildiğini göstermiştir (Twardzicki, 2008).
Almanya'daki “Kapıları Aç” programı (daha önce
açıklanmıştır) gibi örnekler de olumsuz bir
etkisinin olabileceğini vurgulamaktadır (Quinn ve
ark., 2011). Bu nedenle, sanat etkinliğinin
doğasının, zihinsel sağlık teması olan tüm
parçaların damgalanmayı otomatik olarak
azaltmayacağı ve festivallerin hizmet kullanıcısı
anlatısına
odaklanmayacağı
dikkatle
incelenmelidir.
Özet olarak, yalnızca birkaç Avrupa ülkesi,
nüfus odaklı etkili müdahaleleri kanıtladı ve bunun
net tavsiyelerde bulunmayı zorlaştırdı. Zihinsel
sağlık ve zihinsel sağlık damgalanmasının kalıcı ve
engelleyici niteliği göz önüne alındığında, finansın
etkili ve kültürel açıdan uygun olduğu
gösterilebilecek programlara yatırım yapılması çok
önemlidir.

Ruh sağlığı politikası:
İrlanda ve Litvanya'nın
karşılaştırması
Avrupa Birliği'nin ruh sağlığı ihtiyaçlarına
cevap verme taahhüdü, 2013-2020 Avrupa Ruh
Sağlığı Planı'nın yayınlanmasını sağlamıştır
(WHO, 2013). Her biri üye devletler için
eylemler öneren dört temel hedefe sahiptir.
Bunlar:
1. Herkes hayatları boyunca, özellikle de en
savunmasız veya risk altında olanlar için
zihinsel esenliği gerçekleştirme fırsatına eşittir;
2. Akıl sağlığı sorunları olan kişilerin insan
hakları tamamen değerlendi, korundu ve
tanıtıldı;
3. Ruh sağlığı hizmetleri erişilebilir, uygun
maliyetlidir ve toplumda kullanılabilir
4. Kişiler saygılı, güvenli ve etkili tedavi alma
hakkına sahiptir.
Plan, damgalamayı azaltmayı, bir ruh sağlığı
sorununu
normalleştirmeyi,
hizmetlerin
herkese açık olmasını ve akıl sağlığı sorunu
yaşayan herkesin saygılı bir şekilde tedavi
edilmesini
amaçlamaktadır.
Hükümet
genelinde politikalar, ruh sağlığı risk
faktörlerine maruz kalmaları azaltabilir. İşsizlik,
borç ve sosyal eşitsizlik, ruhsal iyiliği olumsuz
yönde etkilemekte ve intihar riskini
artırmaktadır. Bahsedildiği gibi, birçok insan
akıl sağlığı hizmetlerine dahil değildir veya akıl
sağlığı hizmetlerine başvurmaz; damgalama ve
olumsuz deneyimler buna neden olmaktadır.
Yapısal reform ve daha kaliteli hizmetlere
odaklanan zihinsel sağlık politikaları gereklidir.
Ruh sağlığı sorunlarının en trajik
sonuçlarından biri intihardır. İntihar girişiminde
bulunan herkesin tanımlı bir ruh sağlığı
hastalığına sahip olmadığını biliyoruz (Phillips,
2010), intihar düşüncesini deneyimleyen ve
intihar girişiminde bulunabilen ya da
tamamlayabilen bireylerin bir alt kümesi vardır.
Dünya çapında her yıl yaklaşık 800.000 insan
intiharla ölüyor (ortalama 16.100.000) ve intihar
dünya çapında 15-29 yaş arasındaki ölümlerin
ikinci önde gelen nedenidir (WHO, 2017b).
1900'lü yılların başında, İrlanda'da intihar
oranının düşük olduğu ve bu sayede 20.
yüzyılın ilerledikçe önemli ölçüde artabileceği
tahmin ediliyordu.

Ülke 2016 yılında 4,76 milyonluk bir nüfusa
sahipti (Merkez İstatistik Ofisi, 2017) ve aynı
yılda tahmini 399 kişi intihar etti (Ulusal İntihar
Önleme Ofisi (NOSP), 2017). NOSP, 2005 yılında
“İntiharı Önleme Ulusal Eylem Stratejisi”, 20052014 “Uygulaması ve Eşgüdümü” nün
uygulanmasına ve koordinasyonuna nezaret
etmek için İrlanda sağlık hizmeti kapsamında
kurulmuştur. Bunu, “Değişim için Vizyon” ve
“Sağlıklı İrlanda” (Sağlık Bakanlığı, 2015) gibi
diğer zihinsel sağlık ve esenlik politikaları ile
bağlantılı olan yeni bir “Yaşam Bağlantısı”
politikası izledi. Ulusal politika, daha az hayatın
intihar yoluyla kaybedildiği ve toplulukların
zihinsel sağlıklarını iyileştirmede desteklendiği,
damgalayıcı tutumları ve yüksek kaliteli zihinsel
sağlık hizmetlerinin sunulduğu İrlanda için bir
vizyon belirlemektedir. Ulusal politikalar yoluyla
kaynakların yatırımı, geliştirilmesi ve takibi
başarılı olmuştur. İrlanda'da intihar oranları
azalmaktadır; 2016 tahmini rakamı, nüfus artışına
rağmen 5 yıl içinde% 26'lık bir düşüşe işaret
etmektedir (NOSP, 2017).
Geçmiş bir intihar girişimi, bireyin tarihinin
önemli bir parçası olmaya devam eder ve kalıcı
yara izleri bırakabilir. Bu insanlar için damgalama
önemli bir endişe kaynağıdır ve birçoğu intihar
girişimi hakkında utanç duymakta ve başkalarıyla
konuşmaktan kaçınmaktadır (Fulginiti, Pahwa,
Frey, Rice & Brekke, 2016). Bu durum, daha fazla
sosyal izolasyon ve hem resmi hem de gayri
resmi desteğin eksikliği ile sonuçlanabilir,
böylece birey halihazırda oldukça sıkıntılı bir
zaman geçirir ve bir ruh sağlığı hastalığını uzatır
(eğer varsa).
İntihar ve ilgili damgalama konusunda
Litvanya'da önemli bir endişe gelişti. Dünya
sağlık derecelendirmelerine göre, 2014 yılında
Litvanya'da dünya ortalamasının iki katı intihar
gerçekleşti. Litvanya Sovyetler Birliği'nin 50 yıl
(1940-1990) bir parçasıydı ve 2004'te AB'ye
katıldı. İstatistikler Litvanya’nın (2018), 2018'deki
toplam nüfusun 2,810,118 olduğunu ve bunun
üst, orta gelir grubuna yerleştirdiğini tahmin
ediyor (Dünya Bankası 2010 kriterlerine göre)
toplam sağlık harcamaları GSYİH'nın % 6,59'udur.
Litvanya'da erkeklerin yaşam ortalaması, birkaç on
yıl önce Batı Avrupa’ya eşittir. 2015 yılında, yaşam
ortalaması, erkeklerde 68, kadınlarda 78 yıldır.
Yüksek oranda kardiyovasküler hastalık ve intihar
nedeniyle ölüm olmuştur (WHO, 2015).

İntihar Önleme Merkezi'nin kurulması (Devlet Ruh
Sağlığı Merkezi'nin bir alt bölümü) 2015 yılında
gerçekleşti. Bu, 2016-2019 yılları arasında Vilnius
için İntihar Önleme Stratejisi ile birlikte, bu
kapsamlı sorunu anlamak ve çözmek için doğru
yönde atılmış bir adımdır. (Muiznieks, 2017).
İrlanda tarihi ve diğer doğu Avrupa ülkeleri
gibi, Litvanya'daki ruh sağlığı bakımı da ilaç
tedavisinin temel tedavi yaklaşımı olduğu
hastaneye yatışa bağımlı olmuştur (Puras, 2005).
1991 Ağustos'unda Sovyetler Birliği'nin
çöküşünün ardından Litvanya'da 5380 psikiyatri
yatağı vardı. Nüfusun ruh sağlığı, bağımsızlıktan
sonraki ilk on yılda bozulmuştur. Buna, intihar
oranlarının artması, alkol ve uyuşturucu
kullanımının
yaygınlaşması
eşlik
etti
(Murauskiene, Janoniene, Veniute, van Ginneken
ve Karanikolos, 2013; Puras, 2005). Sovyet
psikiyatrik
bakım
modeli,
psikiyatri
hastanelerinde ve bakım evlerinde akıl
hastalığını tecrit etmeyi temel aldığından,
önemli bir damgalanma yarattı, sosyal
dışlanmayı teşvik etti ve topluma entegrasyonu
engelledi (Van Voren, 2013). Dahası, hastaların
yaşam haklarını ihlal etti (Mickevicius, Blazys,
Migaliova, Lukosaityte ve Puras, 2005).
1990'larda Litvanya'daki ruh sağlığı reformu,
düzenleyici bir çerçeve oluşturmaya ve Ruh
Sağlığı Yasası (1995) dahil olmak üzere ruh
sağlığı politikasının koordinasyonundan sorumlu
bir birim oluşturmaya odaklanmıştır. Bu
mevzuat, bakım kalitesindeki gelişmelerin ve
psikiyatrik bakımın kötüye kullanımının
önlenmesinin temelini oluşturmuştur. İnsan
hakları sözleşmelerine aykırıdır, ancak akıl
hastalığı olan kişilerin, özellikle de tedavi,
istihdam ve devlet desteği haklarının insan
haklarına yönelik ihlallerin var olduğu ileri
sürülmüştür (Puras, Germanavicius, Povilaitis,
Veniute & Jsailionis, 2004). . Ulusal Ruh Sağlığı
Stratejisi (Litvanya Cumhuriyeti Seimo, 2007) ve
akıl sağlığı politikasını koordine eden Devlet Ruh
Sağlığı Merkezi'nin kurulması da dahil olmak
üzere çeşitli politika belgeleri takip etti. Çeşitli
tıbbi ve psikolojik müdahaleler sunan
multidisipliner topluluk ve hasta hizmetleri
geliştirilmiştir. 2011 yılına kadar psikiyatri
yataklarının
sayısı
2528'e
düşmüştür
(Murauskiene ve diğ., 2013). Bu, psikiyatri
hastanelerinden psikiyatrik uzun süreli bakım
kurumlarına kronik bir akıl hastalığı olan
hastaların transferi ile sağlanmıştır (Puras, 2005).
Hastaların kalış süreleri de düştü (1991'de 63.7
gün, 2015'te 19.9) ve kurumlar arası değişim
gerçekleşti (Eurostat, 2017).
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İlerleme yapılırken hedeflere ulaşılmadı ve
hizmetlerin, programların ve politikaların detaylı
analizi eksik idi. Ayrıca, finansman eksikliği,
sosyoekonomik eşitsizlikler ve kaynak sorunları
gibi zorluklar devam etmektedir.
Literatür taraması, Litvanya'da psikolojik ve
psikososyal müdahalelerin uygulanmasına ilişkin
çalışmaları ortaya çıkarmamıştır. Açık bir çevre,
işbirliği modelinin ruh sağlığı sorunları olan
bireyleri bir sosyal destek sistemi aracılığıyla
işgücü piyasasına entegre etmesine yardımcı
olmak için benimsenmiştir. Ayrıca damgalama
ve sosyal dışlanma ile mücadeleye yardımcı
olmak için öğretmenler ve gelecekteki halk
sağlığı uzmanlarına da programlar dağıtılmıştır.

SONUÇ
Damgalamanın olumsuz etkisi, zihinsel sağlık sorunları
için tedaviye erişimin ertelenmesi ve daha sonra bireye ve
bunlara yakın olanlara uzun süre maruz kalmasıdır. Aynı
zamanda doğrudan ve dolaylı maliyetler nedeniyle Avrupa
ekonomisi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir.
Toplumların ruh sağlığını iyileştirmeye yatırım yapmak,
daha iyi sağlık, yaşam kalitesi, esneklik ve intihar sayısını
azaltmaya katkıda bulunur. Bu yazıda çeşitli antidamgalanma müdahalelerinin etkili olduğu gösterilmiştir.
Özünde, bunlar temasa dayalı eğitim programlarıdır. Etkin
bir anti-damgalama programı sunmanın birden fazla yolu
olduğunu gösteren, doğumda önemli bir heterojenlik
vardır. Müdahalelerin uzun vadeli olması, diğerlerinin
öğrenmesi için yaygınlaştırılan bulgularla eleştirel olarak
değerlendirilmesi gerekmektedir. Ruh sağlığı politikası,
kullanıcının kendi hedeflerini belirleyebildiği ve kendi
seçtikleri bir yaşamı inşa edeceği kaliteli hizmetlerin
geliştirilmesine katkıda bulunur. AB Üye Devletleri, BM
Engelli Hakları Sözleşmesi'nin imzalanmasında ruh sağlığı
sorunları olanların korunmasına olan bağlılıklarını
göstermiştir. (; BM İnsan Hakları Konseyi, 2017 Baumann,
2010) bu tür kötüye karşı tedavi hakkı, seçme hakkı, sosyal
içerme ve koruma gibi: İnsan haklarının Bu koruma
konularını garanti eder. Yine de, bu haklar tam olarak
uygulanmamıştır.
İlerleyici akıl sağlığı politikasının gelişimi karmaşıktır ve
birlikte çalışmak için birden fazla hükümet departmanının
çalışmasını gerektirir. sağlık, istihdam, sosyal bakım,
rekreasyon ve finans. Ayrıca, hedeflenen, kültürel olarak
ilgili müdahalelerin en iyi şekilde çalıştığı Avrupa, ulusal ve
bölgesel programlar arasında da uyarlamalar yapılması
gerekmektedir. AB gelecek yıllarda ruh sağlığı hizmetleri
üzerinde doğrudan ve dolaylı etkilere sahip olmaya devam
edecektir. AB'nin yapısındaki değişiklikler zorluklar
getirecek olsa da, aynı zamanda daha az gelişmiş
hizmetlerle öğrenim ve destekleyici devletler için fırsatlar

sağlayacaktır. Ancak her ülke kendi sorunlarıyla
yüzleşmeye devam edecektir. Örneğin, Litvanya
politikalarını ve toplum temelli hizmetlerini
geliştirirken, İrlanda iyi politikalar geliştirmiş ancak
bunları tam olarak uygulamak için uğraşmıştır.
Avrupa'da ruh sağlığı sorunları ve intihar oranları
hala çok yüksek. sivil toplumdan temsilciler ile
birlikte sağlık ve sağlık dışı branşlar, politika
yapıcılar, uzmanlar ve bireyler arasında kesitsel
işbirliği ve ağ oluşturma vatandaşların ruh sağlığı
ve refahını geliştirmek için anahtardır.
'Onlar' yok, 'biz' varız.
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SPOR YOLUYLA DAMGALAMAYI
ELE ALMAK VE YEREL
MAKAMLAR
YAZAR:
Roi Kinti, Dr. of Sociology, Directorate of Social Policy and Health of the Municipality of Galatsi

GİRİŞ
Politika metni şunları göstermeyi amaçlıyor:
a) sporun ruh sağlığının teşvikinde nasıl bir rol
oynayabileceği
b) yerel makamlarda akıl hastalıklarının
algılanma şeklini değiştirmeye nasıl yardımcı
olunacağı.
Temel amaç, ruh sağlığı ve spor arasında güçlü
ve somut bir bağlantı oluşturmanın yerel
makamlardaki spor etkinlikleri aracılığıyla
gerçekleştirilebileceğini göstermektir.

PROBLEMIN KAYNAĞI
Bu makalenin amacı, ruhsal hastalıklardan
muzdarip insanlara karşı damgalamanın
önlenmesi ve yok edilmesi konusunda
sporun yararlılığını, literatür taramasıyla
vurgulamaktır. Makale, yerel toplumlar
tarafından desteklenebilecek bir dizi spor
etkinliği ve girişimi ile sonuçlanmaktadır. Bu
eylemler, yerel yönetim idaresinin kurumsal
rolü
çerçevesinde
yer
almakta
ve
vatandaşlara
sunabilecekleri
yapı
ve
hizmetlerin avantajlarına dayanmaktadır.

Zihinsel hastalıkta
damgalamanın
tanımı
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, ruhsal
bozukluklar farklı semptomlarla geniş bir
yelpazede problemler içermektedir. Ancak,
ruhsal bozukluklar, sıra dışı düşünceler,
duygular, davranışlar ve başkalarıyla olan
ilişkilerin bir kombinasyonu ile karakterize edilir.
En sık görülen ruhsal bozukluklar şizofreni,
depresyon, zihinsel engeller ve madde kötüye
kullanımı
bozukluklarıdır.
Epidemiyolojik
çalışmalar, dünyadaki dört kişiden birinin
hayatlarının bir noktasında zihinsel veya
nörolojik bozukluklardan etkileneceğini ve şu
anda yaklaşık 450 milyon insanın akıl
hastalıklarından
muzdarip
olduğunu
göstermiştir (WHO, 2001). Özellikle, küresel
ölçekte 121 milyon insanın depresyondan
muzdarip olduğu ve 24 milyon kişinin
şizofreniden
muzdarip
olduğu
tahmin
edilmektedir. Bir yandan, akıl hastalığından
muzdarip insanların sayısının artması, ruh
sağlığının öneminin farkına varılmasında temel
faktördür ve diğer yandan, ruh sağlığı
hastalarının sosyal damgalanmasının sosyal
sonuçları, önemli miktarda finansal yük
getirmektedir.
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Ruhsal hastalıklar, hastanın davranışsal ve
duygusal semptomlarının bir dizi içinde köklenir
ve karanlık kolektif temsilleri ile ek ücret
uygulanır. Ruhsal hastalığın tıbbi yaklaşımı,
Ortaçağ'da Batı'da yer almaktadır. Ruhsal
bozukluklar da dahil olmak üzere Foucault
tarafından çağrılan toplumsal olarak kışkırtıcı
tezahürlerin bütünlüğü olarak adlandırılan
mantıksızlığın baskısı, kentsel ailenin ve kolektif
kimliğin "delilik" sembolik tehdidinden
korunması için rasyonel bir çağda tezahür eder.
Akıl
hastalığının
damgalanması,
sosyal
etkileşimler ve sosyal ilişkilerin dinamikleri
içinde geliştirilen karmaşık bir süreçtir.
Toplumun homojenliği ve saflığı için acı,
zihinsel hastalığın marjinalleşmesine yol açar;
bu durum, akıl hastalığı ve iyileşmelerine ilişkin
önyargıların önlenmesini engelleyen bir
durumdur.
Goffman
(2011)
tarafından
tanımlanan damgalama, öncelikle sosyal ilişkiler
ve ikinci olarak doğal özellikler ile ilgilidir.
Damgalamanın
Almanya'da
şizofreni
hastalarının yaşamlarını nasıl etkilediğine ilişkin
çalışmalarında Schulze ve Angermeyer (2003),
bunun dört boyutuna işaret etmişlerdir.
a) genellikle sınırlı kişisel temaslarla ilgili
olarak hastanın kişilerarası ilişkileri,
b) Medya ve filmler yoluyla yansıtılan ruhsal
hastalığa ilişkin sosyal algılar, c) hastalığa ve
sağlanan sosyal yapılara ve hizmetlere ilişkin
yasal düzenlemeler ve d) hastanın mesleki ya
da sosyal rollerine erişimi.
Zihinsel hastalığın yok edilmesi için önemli
bir faktör, kendini damgalama ve sosyal
damgalama arasındaki ayrımdır. Bunlardan ilki,
stigmat nitelikleri taşıyan kişinin, yani ruh
hastası olanlar gibi basmakalıp özellikleri olan
kişilerin kişisel deneyimlerini ve algılarını ifade
eder. Bu kişiler genellikle toplumun değerli
üyeleri olarak sosyalleşirler, utanç ve ayrımcılık
duygularını besleyen bir algı, işlevsellikte
azalma ve olumsuz duygular azdır.(Corrigan,
Druss & Perlick, 2014). Öte yandan, sosyal
damgalama, algılanan tehlikeliliğin ve sosyal
mesafenin bir birleşimini ifade eder (Zartaloudi
& Madianos, 2010).
Araştırma
bulguları,
damgalamanın,
hastanın yaşamı için hayati bir faktör olduğunu
düşünüyor. Sosyal izolasyon, zaten yüklenmiş
olan ruhsal sağlık durumu olan psikolojik
durumu kötüleştirir. Birçok durumda medyanın
üstesinden gelinmesi ve akıl sağlığının ve
kişilerarası şiddet olaylarının derhal bağlanması

ayrımcılığa dayalı davranış (Sukel, 2016),
sosyal yaşamdan dışlanmasına yol açan
hastanın kendi kendini damgalamasını daha
da şiddetlendirir (Byrne). 2000).

Sporun Tanımı
19. Yüzyılın başlarında Max Weber,
“Protestan ahlakı ve kapitalizmin ruhu” adlı
eserinde fiziksel egzersiz ve rasyonel toplumu
birbirine bağlamayı denedi, mantıksız eğlence
ve sportif seçimler yoluyla hayatın tatminkar bir
şekilde kullanılmasını engelleyen mantık
(Weber, 1997) . Savaş sonrası dönemde boş
zamanın ve daha sonra eğlencenin gelişimi,
vatandaşların spor etkinliklerine olan ilgisinin
gelişmesi için alanı tanımladı. Günümüzde,
modern çağda, hızlı tempolu günlük yaşaml ile,
bir kişi fiziksel fiziksel ve zihinsel sağlığını
geliştirmek için bilimsel olarak belgelenmiş ve
uygun bir araç olarak fiziksel egzersiz ve spor
yer yapmaktadır.
Avrupa Konseyine göre, spor şu şekilde
tanımlanır: “Gündelik ya da organize katılım
yoluyla, fiziksel zindeliği ve zihinsel sağlığı ifade
etmeyi ya da geliştirmeyi, sosyal ilişkileri
kurmayı ya da her düzeyde rekabet içinde
sonuç elde etmeyi amaçlayan her türlü fiziksel
aktivite ”Bu nedenle, sporlar pratik bir vücut
egzersizinden daha fazlasıdır. Kişinin spor ve
serbest egzersize katılma ve eğlenme fırsatı bir
insan hakkıdır. Spor, sosyal uyumu ve kabulü
teşvik etmek için bir araç olarak kabul edilir.
2002 yılında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri
Kofi Annan, şunları vurguladı:
“Spor, bireylerin yaşamlarını iyileştirmede bir
rol oynayabilir; sadece bireyler değil,
ekleyebilirim, tüm toplumu. Hükümetin,
kalkınma
ajanslarının
ve
toplumların,
yoksulluğun, hastalıkların ve çatışmanın
ortasında nasıl bir sporun yapılabileceğini
düşünmeye teşvik etmek için bu anlayışı inşa
etme zamanının doğru olduğuna inanıyorum
”(Ireland-Piper & Weinert, 2014) ). Thales of
Miletus'un “vücutta sağlıklı, ruhta ve kolayca
süzülebilir doğada” sağlıklı bir şekilde
söylenmesi, kimin daha mutlu bir birey olduğu
sorusuna cevap vermekte, katılan bireylerde
stres ve depresyon düzeylerinde
1. White Paper - White Paper on Sport {SEC(2007) 932}
{SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935} {SEC(2007) 936} /
COM/2007/0391final,availableat:https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52007DC0391

önemli azalmalar olduğunu belirten sayısız
çalışmayı doğrulamaktadır. (Wipfli, Rethorst &
Landers, 2008). Referans çalışmasında 1980'den
2008'e kadar yapılan bir meta analizde, aerobik
egzersize sıkça katılımın ruh halini olumlu
yönde etkilediğine dikkat çekilmiştir (Reed &
Buck, 2009). Raglin ve Wilson'a (2012) göre
fiziksel egzersiz sırasında bedensel sıcaklıkta bir
değişiklik, beynin artan merkezi ve periferik sinir
aktivitesinin yanı sıra kişinin ruh halini iyileştiren
kas genişlemesinin azalması nedeniyle ortaya
çıkmaktadır. Egzersiz sırasında dopamin,
norepinefrin, epinefrin ve serotonin hormonları
etkilenir, bunlar depresyon ve şizofreniye karşı
tedavide kullanılan hormonlardır. Bu hormonlar
ayrıca ağrı azaltıcılar olarak işlev gören doğal
opioidler olarak karakterize edilen serbest
bırakılan endorfinleri de arttırır.
Araştırma bulguları, sağlıklı popülasyon ile
sosyal damgalamayı yaşayan bir grubun üyeleri
arasındaki doğrudan ve kişisel temasın ümit
vaat
eden
bir
uygulama
olduğunu
göstermektedir (Pettigrew & Tropp, 2006).
Araştırma ile fiziksel aktivitenin anksiyete ve
depresyon tedavisinde ilaç olarak etkili
olabileceği ve kişinin güven ve benlik saygısının
geliştirilmesine yönelik bir araç olduğu
belirtilmiştir. Dahası, düzenli egzersiz, beynin
bilişsel işlevinin ve hafızanın iyileştirilmesinin
geliştirilmesi yoluyla, bunamanın neredeyse
üçte bir oranında artması tehlikesini azaltabilir
(Rendi ve ark., 2008). Çalışmalar, egzersizin
depresyondan muzdarip kişilere ve şizofreniden
muzdarip olanlara daha az etkilendiğine dikkat
çekmiştir (Friedrich, 2017). Daha fazla araştırma
sonuçları futbolun ruh sağlığı hastalarının
psikososyal ihtiyaçları üzerindeki olumlu etkisini
desteklemektedir (Darongkamas et al, 2011).
Egzersizin
ruhsal
sağlık
ve
spor
faaliyetlerinde yer alan kişilerin refahı üzerindeki
olumlu etkilerinin yanı sıra, sporun önemli
sosyo-duygusal
işleyişini
göstermektedir.
Organize spor aktiviteleri insanların yer aldığı
son derece karmaşık bir sosyal alan olarak
ortaya çıkmaktadır. Boş zaman spor aktiviteleri
ya da alternatif olarak “aktif rekreasyon”
faaliyetleri, rahatlama, sağlık ve sağlıklı yaşam
ya da zevk için amaçlanan faaliyetler olarak
anlaşılmaktadır.

2. Geleneksel spor da resmi operasyonel
kurallara sahip olmak açısından çok önemlidir.
Spor vücudu yeniden canlandırır ve bireyin
refahı ve tıbbi uygunluğunu sağlar. Bireyin gizli
zihinsel güçlerini harekete geçirir, "zihinsel
stoğunu" harekete geçirir ve dostluk ilişkilerini
ve takım ruhunu harekete geçirir. Sistematik
egzersiz, hedefe ulaşma, kollektif zaferi ve
yenilgiyi ele alarak çalışır ve yalnızlığın ve içe
kapanmanın hafifletilmesi yoluyla boş zamanın
kullanımına yönelik çıkışlar sağlar.
Bununla birlikte, orta yoğunlukta fiziksel
aktivite, ruh hastası olan bir hasta için bir
egzersiz biçimi olarak en uygun şekilde tavsiye
edilir zira rekabet barındıran spor türlerinin
kaygıya neden olan faktörleri tetikleyerek
hastanın ruh sağlığını yükleyebilir olduğuna dair
kanıt mevcuttur.(Bauman, 2016) ).

YEREL
MAKAMLARIN
DAMGALAMADAKİ ROLÜ
Mevcut bilgiler, akıl sağlığı sorunları yaşayan
insanlara karşı önyargıları azaltmada ulusal ve yerel
inisiyatiflerin önemini doğrulamaktadır. Ruh sağlığı
sorunları olan insanların refahının iyileştirilmesi,
istihdam programlarına dayalı etkili tedavilerin ve
sosyal müdahalelerin sağlanması, ruh hastalarının
ailesini desteklemek için danışmanlık faaliyetleri ve
genel nüfusa yönelik halk eğitim programlarıdır.
Damgalamayı azaltmanın ve zihinsel sağlık
sorunlarından muzdarip insanlara yardım etmenin
bir başka yolu da spor etkinliklerine katılımlarıdır.
Ayrıca, damgalama ile mücadele, zihinsel sağlık
hastalarının ulusal düzeyde güvence altına alınan
haklarına ve ayrıca uluslararası insan hakları
haklarının korunmasına yönelik genel çıkar karar ve
kararlarına
dayanmaktadır.

2. According to the National Sport and Active Recreation
Policy Framework of Australia.
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,
Birleşmiş Milletler Konvansiyonu'na göre,
engelli kişiler, uzun vadeli fiziksel, zihinsel ya da
duygusal engellerden dolayı eşit bir şekilde
topluma etkin katılım sağlayamıyor. AB ve
özellikle AB Temel Haklar Şartı, engelliliğe
dayalı her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır
(Madde 21), engelli kişilerin diğerlerinin yanı
sıra sosyal yaşama katılımlarını sağlamak için
tasarlanan önlemlerden yararlanma haklarını
tanımaktadır. (Madde 26).
Bu literatür taraması, internette toplanan
çeşitli bilgi kaynakları ve akıl sağlığı sorunları
yaşayan kişiler için eylem ve stratejilerin
kaydedilmesiyle ilgili son literatürün gözden
geçirilmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler
ve stratejiler şehirler tarafından uygulanacak ya
da devletin merkezi yönetimi tarafından Ulusal
Eylem Planları, bilinçlendirme kampanyaları,
spor etkinliklerinin reçetesi, spor etkinliklerinin
düzenlenmesi, ulusal Direktiflerin hazırlanması
vb. Şeklinde tasarlanacaktır.
Tipik bir örnek, Kuzey İrlanda hükümetinin,
halkın ruh sağlığını desteklemede sürekli ve
kalıcı bir mevcudiyeti, zihinsel hastalığın sosyal
içermesi ve Ulusal Yazısının hazırlanmasında
yer
alan
akıl
hastalığının
sosyal
damgalanmasının
kaldırılmasıdır.
Eylem
Planları. 2008 yılında yayınlanan İskoçya
Hükümeti,
3. Indicatively mentioning the following: a) Universal
Declaration of Human Rights (10/12/1948), b)
International Covenant on economic, social and cultural
rights (19/12/1966), as well as other international texts of
specific nature such as the c) Declaration of Hawaii / II, d)
Regulation Proposal R 83/2 for the Protection of Persons
suffering from Mental Disorder and placed as Involuntary
Patients which was accepted by the Committee of
Ministers of the Council of Europe (22/02/1983), e)
Declaration on the Rights and Legal Protection of Mental
Health Patients (17/10/1989), f) Recommendation
1235 of the Parliamentary Plenary of the Council of
Europe (12/04/1994), g) Madrid Declaration on Ethical
Standards for Psychiatric Practice (25/08/1996), h)
Resolution of the Council of the European Union on
the promotion of mental health (18/11/1999), i) White
Paper on the protection of human rights and dignity of
persons suffering from mental disorder and especially
those involuntarily placed in psychiatric establishments,
j) Recommendation of the Committe of Ministers of the
Council of Europe on the protection of human rights and
dignity of persons with mental disorders (22/09/2004).

akıl hastalığını yaşayan insanların fiziksel
sağlığını ve refahını iyileştirmeye yönelik
rehberlerle birlikte bir Kılavuz Belgesi
yayınlamıştır.
İskoçya için Akıl Sağlığı Politika Belgesi,
Zihinsel Gelişen Bir İskoçya'ya Doğru: Politika ve
Eylem Planı 2009–2011,6 arasındadır; buradaki
hükümet girişimlerinin, ruh sağlığı hastalarının
fiziksel durumunun iyileştirilmesine yönelik
yönelimleri açıkça belirtilmektedir.
Kuzey İrlanda Spor Evi (2017) ve Akıl Sağlığı
damgalama ile mücadele için Yeni Zelanda
(2009) Ulusal Akıl Sağlığı Araştırmaları, Bilgi ve
İşgücü Geliştirme Merkezi'nin önerileri, zihinsel
sağlık ve iyi terimlerin anlaşılmasının çok önemli
olduğunu vurgulamaktadır.
New York şehri, akıl sağlığı hizmetine erişimi
iyileştirmek ve ruh hastasının damgalanması
nedeniyle tedaviye engelleri kaldırmak için
kapsamlı bir program başlattı. Program
bütçesinin dörtte üçü şehir fonları tarafından
karşılanmaktadır. ThriveNYC7 adlı program, 20
kamu hizmeti ve 54 özel hizmet ile işbirliği
yaparak, yerel düzeyde akıl hastalığının
önlenmesi ve tedavi eylemlerini kapsayan,
Kasım 2015'te resmen başlatıldı. Kentin
anaokullarında
görev
yapan
öğretim
elemanlarını bilgilendirmek ve eğitmek, depresif
bozuklukların taranması ve anneler ve hamile
kadınlar için tedavi sağlanması ile ilgili bilgi
yayma çalışmaları yapıldı.
4. See in this respect: a) The Bamford Review of Mental
Health and Learning Disability (Northern Ireland). Mental
Health Improvement and Well-Being -A Personal, Public
and Political Issue, 2007, b) Health, Social Service and
Public Safety, 20009, Delivering the Bamford vision. The
response of Northern Ireland executive to the Bamford
review of mental health and learning disability - Action
Plan 2009-2011 and 2012-2015.
5. Scottish Government, 2008, Mental Health in Scotland:
Improving the Physical Health and Well-Being of those
Experiencing Mental illness: http://www.scotland.gov.
uk/Publications/2008/11/28152218/16
6. Towards a Mentally Flourishing Scotland: Policy and
Action Plan 2009-2011: http://www.scotland.gov.uk/
Publications/2009/05/06154655/0
7. The official webpage of the programme: https://
thrivenyc.cityofnewyork.us/

Daha önceden planlanmış eylem, evsiz
ruh hastalarına yönelik konaklama için 15.000
dairenin tahsis edilmesini de içermektedir.
Spor ve Rekreasyon İttifakı ile birlikte
İngiltere hükümeti, spor ve rekreasyon
alanında ruh sağlığını teşvik eden ilk Spor
Ruh
Sağlığı
Sözleşmesi'ni
oluşturdu.
Damgalamanın ideolojilerini zihinsel sağlık
etrafında kaldırmayı hedefleyen şart, ülkenin
en büyük spor organizasyonları tarafından
imzalandı. Hükümet, belirli bir süre için
faaliyetlerin finansmanının bir kısmını
karşılamayı taahhüt etmiştir.
İngiltere ve yakın işbirliği Mind10 Ruh
Sağlığı Charity büyük ölçekli ağırlıklı spor
yoluyla, depresyon ve anksiyete muzdarip
75,000 ruh hastasının yaşamlarını daha iyi
hale getirmeyi amaçlamıştır. Programı
hayatlarında sporu birleştirmek amacıyla akıl
hastalarının Seferberliği destek ekipleri,
danışma seansları ve enformasyon programı
sunulmuştur. Fonun bir kısmı ulusal
kaynaklardan kaynaklanmaktadır.
Ocak 2009'da İngiltere gerçekleştirilen
programın temel amacı, üyeler arasındaki
sosyal ilişkileri kolaylaştırmak suretiyle
damgalanmanın azaltılmasıydı.
8. Prescription for Exercise, website:
http://prescription4exercise.com/patientpublic/
choosing-the-right-activity/
9. The Mental Health Charter for Sport and Recreation:
https://www.sportandrecreation.org.uk/policy/themental-health-charter/introduction-to-the-mentalhealth-charter-for
10. Mind, mental health charity: https://www.mind.
org.uk/information-support/tips-for-everyday-living/
physical-activity-sport-and-exercise/

Projenin programlarından biri “Get Moving”
Programı, her yıl Ekim ayında bir hafta içinde
100'den fazla etkinlik düzenlemeyi içeriyor.
Etkinliklere katılanlar, bir tür ruh hastalığı
bulunan ve genel deneyimi olan kişilerdir.
Katılımcılar, fiziksel aktiviteye katılabilir,
zihinsel sağlık sorunları yaşayanlar ile genel
halk arasında rahat bir sosyal temas kurabilir
ve aynı zamanda her takımın ruh hastası ve
sağlıklı kişilerden oluşan bir futbol maçı gibi
organize sporlarda da olabilir. Her oyunda
bireyler eşit olarak katılmakta ve takımın
zaferinin ortak hedefine doğru çalışmaktadır
(London & Evans-Lacko, 2010).
Her ne kadar belgelendirilmiş olan söz
konusu
vaka-çalışma
girişimleri,
tasarlandıkları ve uygulandıklarıyla ilgili ayrıntı
ve metodolojik bilgi vermemekle birlikte,
yerel yönetim toplumlarının, yönetimdeki
kurumsal rolleri aracılığıyla, sağlayabilecekleri
açıktır. Yerel yönetimlerin organları, örgütsel
yapısını, zihinsel hastalığa fayda sağlayan
girişimlere yasal olarak hizmet eden ve
üstlenen sosyal hizmet ve yapıları sağlar.
Diğerleri arasında, sunulan hizmetler, zihinsel
hastalıklar, hakları ile ilgili bilgiler, sosyal
aktivasyonları için güdülerin yaratılması,
vatandaşların sağlığının teşvik edilmesi için
eylemlerin tasarlanması ve uygulanması dahil
olmak üzere hassas sosyal grupların
psikososyal desteğiyle ilgilidir. Belediyelerin
ruhsal sağlık sorunları yaşayan kişilerin dahil
edilmesi için ayarlanmış spor programlarına
ev sahipliği yapabilecek park ve spor
sahalarına sahip oldukları da eklenebilir.
Ancak, yerel toplumlarda ve mahallelerde
damgalamanın azaldığını iddia eden bulgu
yoktur.
Ruh
sağlığının
ağırlaştırıcı
özelliklerinin boyutu, kişi ve toplum için bir
bütün
olarak
göz
önünde
bulundurulduğunda,
yerel
yönetim
insiyatifleri, sporun merkezi bir eksen olarak
sahip olduğu program ve eylemlerle, akıl
hastalığı damgalanmasına karşı bir önlem ve
hafifletme aracı olarak çalışabilir ve belki
tamamlayıcı bir tedavi önlemi olabilir.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu makalenin amacı, spor ve fiziksel egzersizin
ruhsal hastalık damgalanmasına karşı mücadelede
hedeflerin desteklenmesinde etkili araçlar olduğunu
göstermektir. Fiziksel egzersizin ve organize sporların
çoklu faydaları sadece bu kişiler tarafından değil, aynı
zamanda akıl hastası olduğu için değil, aynı zamanda
yerel toplumda genişletilmişlerdir. Yerel düzeyde
tasarlanan veya halihazırda uygulanmış olan eylemlerin
ve kısa süreli veya uzun vadeli programların
periyodizasyonu, ruh sağlığı hastalarının benlik
saygısının dahil edilmesini ve güçlendirilmesini teşvik
etmeyi amaçlamaktadır. Bu girişimler, ruh sağlığı
hastasının “engelli” lerine dayanan tıbbi müdahalenin
aksine, hastanın yeteneklerine ve onun yetkilendirme
araçlarına yöneliktir (Seligman ve Csikszentmihalyi,
2014).
Spor sadece ara sıra rahatlama ve eğlenme değildir.
Spor, damgalanma ve akıl sağlığı hastasının dışlanması
konularında toplumun değerli iletişim, birlikte yaşamak
ve harekete geçirilmesi gibi uzun vadeli bir kampanya
geliştirme fırsatı sunuyor. Günümüzde, akıl hastalığı
AB'nin dört vatandaşından birini etkilemektedir. Eğer
bu yüzde bir sonraki adımda aynı kalıyorsa, bir yandan
hastaların günlük hayatlarını kolaylaştırmak için etkili
bir şekilde müdahale etmeleri, diğer yandan da onlara
karşı damgalayıcı önyargıları hafifletmeleri hayati önem
taşımaktadır. Diğerlerinin yanı sıra, spor zihinsel sağlık
sorunları ve genel nüfusu olan kişilerin sosyal
temaslarını arttırmak için bir araç olarak aktifleştirilebilir
ve akıl hastalığına ilişkin biçimsel inançlardan
vazgeçirebilir.
Sporun
yerel
yönetim
politikalarına
ve
programlarına uzun vadeli bir bakış açısı ve kalıcı doğa
sonuçlarıyla dahil edilmesi ihtiyacı kaçınılmazdır. Yerel
makamların kamu sağlığı ve refahı alanındaki artan
sorumlulukları, bütünsel bir zihinsel sağlık yaklaşımı
için hizmetlerin genişletilmesi olasılığını ortaya
çıkarmaktadır. Yerel makamlar, spor aktiviteleri ve
bilinçlendirme kampanyaları ve "herkes için spor"
değerine dayanan bir modele dayanan spor
programlarını organize etmek ve mevcut spor tesisleri
yapmak yoluyla bir dizi inisiyatifin tasarımını
üstlenebilirler. Yerel düzeyde ruhsal hastalık
damgalanmasına yönelik stratejiler, verimli bir şekilde
kanıtlanabilir gibi görünmektedir. Yerel makamlar,
zihinsel hastalıkların damgalanmasına ve ayrımcılığa
maruz kalmanın ele alınmasında çok daha önemli bir
rol oynayabilir: a) damgalamayı kaldırma ve akıl
hastalığının sosyal dışlanmasına yönelik politikaların
geliştirilmesi,
a) Ruh sağlığı hastalarının sosyal temaslarının
artması için kalıcı nitelikte hizmetlerin geliştirilmesi ve
geliştirilmesi,
c)
damgalama
deneyimlerinin
değerlendirmelere entegrasyonu ve d) damgalama ve
ayrımcılığa yönelik çok disiplinli işbirliğinin
geliştirilmesi (Gormley & Quinn) , 2009).

Kişiler arasındaki ilişkilerin yakınlığı,
altyapıya ve spor alanlarına erişimin yakınlığı ile
karakterize olan yerel toplumun uygun alanı,
ruhsal hastalık deneyimi ve hastaların kendileri
ile iletişimi ile vatandaşların iletişimini arttıran
koşulları oluşturur. Sık temaslar, kişilerin
“tehlikeli akıl hastası” ya da sapkın davranışlar
ve akıl hastası arasındaki bağlantıya ilişkin
inanışlarını değiştirir.
Damgalamayı
hafifletmek
için
bir
koordinasyon
stratejisinin
tasarlanması
aşağıdakileri temel almalı ve geliştirmelidir:
• Damgalanma ile mücadele stratejilerinden
biri, halkın eğitim ve bilgisidir., “Tehlikeli akıl
hastalığına” ilişkin abartılı kalıplara, akıl
sağlığı hastalarının iş göremezliği ile ilgili
yanlış varsayımların reddedilmesine ve akıl
hastalığından muzdarip hastaya şeytan
çıkaran
inançların
sürekli
olarak
bilgilendirilmesiyle ilgili önyargıları ortaya
çıkarabilir.
11. During the last decades it seems that the orientation
leans towards more holistic interventions and actions for
the prevention of physical and mental illness. Diversity is
perceived as a source of learning and social acceptance.
More specifically, the holistic models adressing mental
disorders seem effective by combining on the one hand,
focused personal interventions, and on the other hand,
interventions at community-level by taking advantage
of the funds of the community itself (Kourkoutas,
2008· Fraser et al., 2004· Hansen, 2000). Furthermore,
research demonstrates positive results on psychosocial
and emotional development of children with disabilities
that attend mainstream schools and not special schools
(Droatar, 2006· Kourkoutas, 2008). Pre-school age is
shown as the most appropriate age because up until
then children have not formed stereotypical perceptions
concerning persons with disability (Tafa &Manolitsis,
2003: 156).

•

Spor yoluyla katılım ve rahatlama, hastanın
iç içe dönüşmesini yaratıcılığa ve dışa
dönüşüme dönüştürmenin bir yolu olabilir.
Yerelleşmiş spor tesisleri düzeyi, sosyal
ilişkilerin mahalledeki spor faaliyetlerine
katılan kişilerle genişletilmesini ve aynı
zamanda yerel sosyal uyumu aynı anda
geliştirirken hastanın kişisel gelişimini
artırmayı desteklemektedir.

Daha spesifik olarak, yerel makamların
destekleyebildiği üç eylem planı önerilmiştir:
1. 1. Yerel düzeyde ruh sağlığı sorunları
yaşayan
kişilerin
sosyal
desteğini
sağlamak: Fiziksel egzersiz ve spor yoluyla
hastaların sosyal becerilerini geliştirmek ve
geliştirmek. Ruhsal hastalığı ele alan
bütünsel bir yaklaşımın oluşturulması,
bölgenin
zihinsel
olarak
yaşayan
sakinlerinin çoklu ihtiyaçlarına cevap veren
yapıların yaratılmasında desteklenir.
2. 2. Kendi kendini damgalama ile mücadele.
3. 3. Zihinsel hastalığa karşı damgalama ve
ayrımcılıkla mücadele etmek.
Ruhsal hastalıkların damgalanmasına
karşı bu girişimlerin başarılı olabilmesi için,
anti-damgalama
uygulamalarının
çeşitli
alanlardan sürekli olarak tanıtılması bir ön
koşuldur. Yukarıdaki eylem çizgileri, yerel
yetkililer tarafından belirli tedbir ve inisiyatifler
için
belirtilebilir.
Açıkça,
aşağıdakiler
önerilmektedir:
1. Alanın yerel nüfusunun akıl hastalığı ile
ilgili konular hakkındaki görüşünün birincil
araştırması. Bu eylem, bir spor tesisi ve ilgili
faaliyetlerde
zihinsel-hasta
olmanın
yaratılması için herhangi bir eylemden önce
gelmelidir.
2. Parklar, yürüyüş için özel olarak
uyarlanmış yeşil alanlar, bisiklet parkurları
ve açık hava spor salonları gibi yeterli
düzeyde organize edilmiş spor tesislerinin
ve serbest erişim alanlarının yaratılması,
zihinsel yeteneklere ve tercihlere cevap
veren çeşitli spor aktiviteleri sunabilir.
Aerobik
egzersiz,
kas
güçlendirici
egzersizler, gevşeme teknikleri, nefes
egzersizleri, denge egzersizleri, dans ve
yürüyüş,

rekabetçi olmayan karakter seçenekleridir.
Yürütme
sırasında
bir
kişi
kendi
yoğunluğunu ve ritmini kontrol edebilir ve
ayrıca
her
bir
ilgili
kişinin
gerçekleştirebileceği
şeylerden
farklılaşmadan
sosyal
içerme
ve
bütünleşmeyi teşvik eder.
1. 1. Genel popülasyonun yanı sıra bölgenin
spor tesislerinin kullanıcıları hedef grup
olarak sahip olan akıl sağlığı hastasının
ihtiyaçlarına ve özelliklerine cevap veren
bilgi programlarının geliştirilmesi.
2. 2. Bir yandan, egzersiz programlarını
tasarlayıp uygulayabilen, diğer yandan da
açık yardım gruplarını ve tartışma
gruplarını organize edebilen özel nitelikli
personel (örneğin, eğitmenler, doktorlar,
mesleki terapistler, psikologlar) tarafından
spor tesislerinin çalıştırılması Spor
faaliyetlerine
katılan
her
bireyin
fonksiyonel
seviyesinin
veya
bağımsızlığının
sürdürülmesi
ve
kaldırılması için diğer tedaviler ulaşabilir.
"Tedavi gruplarının" ve spor takımlarının
eşzamanlı çalışması, akıl sağlığı hastası için
sosyal yardımın temel uzantısı gibi görünüyor.
Kendi kendine yardım grupları, akıl hastalığının
tedavisi için hastanın diğer uzman birimlerle
bağlantısını
veya
yönlendirmesini
köprüleyecektir. Damgalama, belirtildiği gibi,
hastanın benlik saygısını azaltır ve tedaviye
katılımını engeller (Corrigan, 2004).
Her ne kadar mevcut literatür, spor
müdahalelerinin fiziksel sağlık, sosyal ve
duygusal iyilik hallerini ve ruh sağlığı sorunları
olan bir kişinin sosyal içermesini geliştirdiğini
bilimsel olarak doğrulamasına rağmen,
aşağıdaki
konular
araştırılmaya
devam
etmektedir:
• • spor aktivitesi veya hangi spor en
uygundur?
• • ruh hastası olan kimse hangi koşullar
altında, ne ölçüde ve ne sıklıktabir gruba ya
da kişisel faaliyete katılabilir?
• • Zihinsel hasta için en önemli uzun vadeli
faydalar nelerdir?
• • Yukarıda açıklandığı gibi müdahalelerin
değerlendirilmesi ve yararlılığı ve buna
dayalı müdahalenin metodolojik ilkeleri
nelerdir?.
• • Ruh hastalığı damgalama ve uygulama
pratiklerini kaldırmak için yapılabilir mi?
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Sonuç olarak, ruh sağlığı sorunları yaşayan kişilere
faydalanan uygun sportif faaliyetlerin istikrarlı bir
şekilde finanse edilmesinin, hizmetlerin ve kalitelerinin
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AKTİF YAŞAM VE RUH SAĞLIĞI:
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Cinzia Miatto, Researcher, Merseyside Expanding Horizons

GİRİŞ
Günümüzde sağlık sektörü (ve Ruh Sağlığı)
ve spor hizmetleri (fiziksel Boş zaman aktivitesi)
(Moray
Konseyi)
için
kamu
sektörü
kaynaklarında bir azalma görülmektedir. Kamu
ve özel sektör arasında ortaklıklar geliştirme
ihtiyacı bu nedenle giderek daha fazla önem
kazanmaktadır. Akıl sağlığı sorunları yaşayan
insanların sayısının arttığını düşünürsek, çapraz
sektörel girişimler geliştirmeye, farkındalık
yaratmaya ve ruh sağlığı sorunları olan
bireylerin hem önlenmesi hem de tedavisi için
etkili yanıtlar sağlamaya ihtiyaç vardır.
"Birkaç Avrupa Birliği (AB) ülkesinden
(İzlanda, Norveç ve İsviçre) yapılan sistematik
bir gözden geçirme ve istatistiklere göre,
yetişkin nüfusun yaklaşık% 27'si (18-65 yaşları
arasında), bir dizi ruhsal bozukluğun en az
birini yaşamıştır.

geçen yıl (bu madde madde kullanımı,
psikozlar, depresyon, anksiyete ve yeme
bozukluklarından kaynaklanan sorunları içerir)
"(Dünya Sağlık Örgütü, 2017)”
Bu çalışma, genel olarak ve spor ve ruh
sağlığı alanlarında Kamu ve Özel Ortaklığın
faydalarını tanımlamaya çalışmaktadır. Kamuözel sektör ortaklıklarının varlığını inceledik,
ilgili konuların eksiksiz bir şekilde anlaşılmasını
sağladık
ve
bu
ortaklıkların
nasıl
yürütüleceğinin tüm
tarafların yararına
olabileceğini gösterdik.
Kamu-özel sektör ortaklıklarını bulma,
geliştirme, uygulama ve değerlendirme
deneyimlerini ve bunun zihinsel sağlık ve spor
(aktif
Yaşam
Tarzı)
alanında
nasıl
uygulanabileceğini tartışıyoruz. Bu makale,
kamu-özel sektör ortaklıklarının katılımı nasıl
genişletebileceğini,
kaynak
sağladığını,
verimliliği artırdığını ve uzmanlığın erişimini ve
paylaşılmasını sağlamasının yanı sıra,
dışlamanın
önündeki
engelleri
aşarak
farkındalığı arttırmayı da gösterebilir.
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Ayrıca, kamu ve özel sektör ortaklıklarının nasıl
geliştirileceğine ve sürdürüleceğine dair
tavsiyelerde bulunmakta ve toplumun tüm
kesimleri boyunca ruh sağlığını iyileştirme aracı
olarak aktif yaşam programlarını uygulamakta
ve hem de ruh sağlığı açısından risk altında olan
hassas gruplar için önleyici bir tedbir olarak ve
Ruh sağlığı sorunları yaşayanların tedavisi için de
fayda sağlayacaktır.

SOSYAL ORTAKLIK NEDEN
ÖNEMLİ?
Kamu sektörü hizmetleri düzenlenir ve
gözden geçirilirken, toplum sağlığı sorunlarına
yenilikçi ve hedeflenmiş cevapların gerekli
olduğunun kabul edilmesi vardır. Kamu, özel
sektör ve üçüncü sektör hizmet sağlayıcıları ile
profesyoneller arasındaki işbirliği, çoğaltmayı
azaltmak, daha uygun maliyetli olmak,
tedarikteki boşlukları asgariye indirmek ve
gruplara ulaşmak için daha fazla hedeflemek
için bir çözüm olarak kabul görmektedir.
“Sağlıkla ilgili faaliyetlerde işbirliğine dayalı
ortaklıklar geliştirmek için giderek artan bir
iştah var” (Alexander ve diğerleri, 2001).
İstihdam Destek Ödeneği (ESA) (2010)
Kamu-Özel Ortaklıkları (PPP) olarak tanımlanan
“iki birim arasındaki karmaşık, uzun vadeli
sözleşmeler” olarak tanımlanmıştır, bunlardan
biri normal olarak bir şirket (veya bir grup şirket,
özel veya kamu) olarak adlandırılır. İşletmeci
veya ortak, ve diğeri ise devlet teşebbüsü olarak
adlandırılan bir hükümet birimidir. PPP'ler,
şirket tarafından sabit kıymetler yaratmak veya
yenilemek için önemli bir sermaye harcaması
gerektirir; kamu birimi adına genel kamuoyu.
Son
yıllarda,
Avrupa
genelinde,
damgalanmayı azaltma, farkındalığı artırma ve
daha duyarlı olma çabalarında birkaç ruh sağlığı
ortaklığı kurulmuştur (Evans-Lacko ve ark,
2014). Bu ortaklıklar, farklı deneyim ve bakış
açıları olan insanları bir araya getirmekte ve
yenilikçi çözümlerin ve daha etkili önleme ve
tedavi mekanizmalarının belirlenmesine yönelik
olanaklar sunmaktadır.
Akıl sağlığı dahil olmak üzere birçok hizmet
ve sektörde işbirliğine giderek artan bir yatırım
vardır.

Bu durum, fon verenlerin ve politika
yapıcıların, ortaklıkların ilgili konuları ele almak
için etkin yaklaşımların geliştirilmesini etkin bir
şekilde
sağladığını
kabul
ettiklerini
göstermektedir. "İşbirliği ortaklıkları, halkın
belirlediği sağlık ve refah sorunlarına hitap
etmek için ortaklaşa insan ve örgütleri bir araya
getirme konusunda umut verici bir stratejidir"
(Roussos & Fawcett, 2000)
Bu ortaklıklar kurulmuş, yönetilmiş ve farklı
düzenlenmiş olsa da, bunların hepsi, günümüz
toplumunda
sağlıkla
ilgili
girişimlerin
çoğunluğunun tek bir kurum veya kuruluş
tarafından tasarlanıp teslim edilemeyeceği
konusunda ortak bir fikre sahiptir. Geniş bir
yelpazedeki
profesyonellerin,
hizmet
kullanıcılarının,
gönüllülerin
ve
organizasyonların tamamlayıcı becerilerini ve
kaynaklarını bir araya getirerek, sosyal
ortaklıklar daha etkili ve kapsamlı bir hizmet
yelpazesi ve daha stratejik bir temel oluşturmak
için yetenek ve kaynaklara sahiptir. Spor ve Akıl
sağlığı gibi iki ayrı alanı birleştirirken bu konu
daha önemli hale geliyor.

TEMEL TANIM
Sosyal Ortaklık:
Programların
tasarım
geliştirme
ve
dağıtımında paydaşları içeren stratejik bir
ortaklık düzenlemesidir. (Rees, Mullins &
Bovaird, 2012)
MENS projesi kapsamında, Sosyal Ortaklık,
sporla ilgili hükmün tasarlanması ve sürekli
iyileştirilmesi
sorumluluğunu
paylaşmak
amacıyla üçüncü sektör kuruluşlarının, kamu
sektörü kuruluşlarının ve özel sektör
kuruluşlarının organize edilebileceği bir eşplanlama
yaklaşımına
dayanmaktadır.
dezavantajlı gruplardan insanların sürekli
değişen ihtiyaçlarına cevap verecek eğitim
programları. Her sektörün a) bireysel
hedeflerine ulaşmaya çalışmasını ve b) tek
başına hareket etmekten daha iyi hizmet
sunabilmek için işbirliği yapmasını gerektirir.
Sosyal
Ortaklıklar,
gönüllü
sektör
kuruluşlarının (STK'lar) hizmetlerin planlanması
ve sunulmasına olan katkısını takdir eder ve
onlara değer verir. Akıl sağlığı sorunları olan
kişilerle ağa yakın ilişkiler kurar. Özel ve kamu
sektörü ortaklarıyla çalışarak, programların
hizmet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde tasarlanmasını sağlayabilir.

Gönüllü sektör ve özel sektör kuruluşları, kamu
sektörü yetkililerinin yanı sıra program
tasarımında da eşdeğer bir rol oynamaktadır;
programlar, zihinsel sağlık sorunları olan
kişilerin ihtiyaçları ile sürecin ön planda
tasarlanabilir. Programlar daha sonra bir çim
kök seviyesinde test edilebilir ve bu süreçten
ortaya çıkan nihai program daha sonra ana
hatlara aktarılabilir.

YÖNTEMLER / PROSEDÜR /
YAKLAŞIM
Bu araştırma, kamu ve özel sektör arasındaki
ortaklığın olumlu sonuçlarını incelemeyi ve ruh
sağlığı ve spor alanlarında önemini vurgulamayı
amaçlamaktadır.
Bu araştırma girişiminin temel amacı, Ruh
Sağlığı ve Aktif Yaşam alanında Sosyal
Ortaklıklar (SP) için kılavuz ilkelerin faydalarını
oluşturmak ve geliştirmek, böylece politika
yapıcıları ve günlük uygulamaları bilgilendirmek
için kullanılabilir. Araştırma, dergilerde,
makalelerde ve literatürde bildirilen sosyal
ortaklıklar
hakkındaki
son
ampirik
araştırmalardan elde edilen kanıtları bir araya
getirmektedir. Bu çaba, yerel yasal sektör
kuruluşları ile üçüncü ve özel sektör arasındaki
ortaklıkların yanı sıra, yerel topluluklarla veya
hizmetleri kullanan kişilerle de ortaklıklar
kurmaktadır.
Mevcut literatür taraması, sosyal ortaklığın
oluşturulması için gereken koşulların temelini
oluşturan ve başarı için en iyi şansı veren
bilgileri sağlar. Bu, Aktif Yaşam (spor) ve zihinsel
sağlık bağlamında, olumlu sonuçlara yol
açabilecek sosyal ortaklıklar geliştirilmesi
üzerine rehberler geliştirmemizi sağladı.

KAYNAK
TARAMASI
Akıl sağlığı sorunları olan bireylerle çalışan
çeşitli kurumların temel amacı, onların yumuşak
becerilerinin
geliştirilmesi,
güvenlerinin
yaratılması ve toplumsal katılımlarıdır. uzun
vadeli faydalar sosyal bütünleşme ve bilgi,
deneyim ve spor ve aktif yaşam boyunca ruh
sağlığı sorunları olan kişiler destekleme
becerisine sahip sektörler genelinde iletişimin

geliştirilmesi yoluyla teşvik edilmektedir. Bu
özel amaca ulaşmak için, ruh sağlığı
kurumlarının kamu ve özel sektör arasındaki
işbirliğini arttırması önemli ve faydalıdır.
Gerçekten de, farkındalığı arttırmak ve engelleri
yıkmak için önemli bir yoldur.
Ruh sağlığı sorunları olan kişilerin güven ve
katılımını geliştirmek için, belirli dersler ve
dersler
gereklidir.
Örneğin,
becerileri
öğrenilebilen öz-yönetim, genellikle akıl
hastalığı ve sağlığın doğrudan deneyimi olan
kişiler
tarafından
öğretilir.
(https:
IIwww.mentalhealth.org.ukIa-to-zIsIself
yönetim-zihinsel-hasta-sağlık).
Ayrıca, spor ve aktiviteler, zihinsel sağlık
sorunlarının önlenmesi ve azaltılması için
önemli bir araç teşkil etmektedir. Gerçekten de
bulgular, fiziksel aktivitenin, esneklik oluşturma,
zihinsel sağlığın iyileşmesini sağlama ve
destekleme, damgalanma ve ayrımcılıkla
mücadele etmede önemli bir rol oynadığını
göstermektedir.
Ulusal Sağlık Bakımı Mükemmellik Enstitüsü
(NICE) kılavuzları, fiziksel aktivitenin, hafif ve
orta derecede depresyonu olan bireyleri tedavi
eden doktorlar tarafından önerilen ilk
müdahalelerden biri olması gerektiğini
belirtmiştir. Fiziksel olarak aktif olmak, birinin
depresyon riskini% 30'a kadar azaltabilir. Aynı
zamanda endişe ve stresi azaltabilir, düşük ruh
halleriyle mücadele edebilir ve benlik saygısını
artırabilir. Fiziksel olarak aktif olmak, özellikle
şiddetli ve uzun süreli zihinsel sağlık
problemleri (bipolar bozukluk veya şizofreni
gibi) olan kişiler için önemlidir, çünkü bunlar:
• • kalp hastalığından ölme olasılığı
yüksektir.
• • Solunum hastalıklarından ölme ihtimali
yüksektir.
• • N ortalama, genel nüfustan 10 ila 17 yıl
önce ölme olasılığı, zayıf fiziksel sağlığa
büyük ölçüde maruz kalmaktadır.
Fiziksel aktiviteler, ruhsal bozuklukların
tedavisi için etkili araçlar olarak kabul edilir
çünkü bunlar:
- İlaç kullanmamayı tercih eden veya terapiye
erişemeyenlere düşük maliyetli alternatif
stratejiler
- Minimum olumsuz yan etkiler
- Birey tarafından süresiz olarak sürdürüldü
- Fiziksel ve zihinsel sağlığı aynı anda
geliştirmek ve akıl hastalığı ile mücadele
etmektir.
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Alanla ilgili en iyi uygulama, insanların
birbirlerini çevrimiçi olarak kullanmalarına
yardımcı olmak için kendi deneyimlerini
kullandıkları Dijital Akran desteğidir. Elefriends
adı verilen bir web sitesi, akıl hastalığı ile
mücadele eden 18 yaşın üzerindeki herkese
katılmaya izin verir (https: IIwww.mind.org.
UkImediaI17047308Önce set-to-go-researchsummary-report.pdf).
Anketlere ve çalışmalara göre, zihinsel
sağlık sorunlarından etkilenen insanlar
işyerinde ayrımcılığa ve eşitsizliğe maruz
kalmaktadırlar ve istihdam bulmak ve
sürdürmek için zorluklar yaşamaktadırlar.
Gerçekten de, bu grubun işsizlik oranı, yaklaşık
% 50 oranında fiziksel veya duyusal engelli
bireylerin aksine % 90 civarındadır. Yine, farklı
şekilde ifade edilen, çalışmak isteyen ciddi bir
psikiyatrik geçmişe sahip kişilerin sadece %
10'u
istihdam
edilmektedir.
Kadınlar
erkeklerden daha az ücret alırlar. Şiddetli akıl
hastalığının
genellikle
kişinin
çalışma
kapasitesini ve yaşamını kazanmak için önemli
ölçüde bozduğu uzun zamandır bilinmektedir.
Kötüleşmeye yol açabilir, ki bu da hastalığı
daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle, bu bireyler
için istihdam bulmak için tüm çabalar yaşam
kalitesini artırdığı ve hem yoksulluğu hem de
bu grup tarafından sağlanan yüksek hizmet ve
refah maliyetlerini azalttıklarından dolayı
önemlidir.
Kaynaklar, ayrıca, ciddi zihinsel sağlık
sorunları olan insanların çoğunun, gerçek ücretli
çalışmalardan daha fazla iş becerilerine
odaklanan programlara maruz kaldıklarını
doğrulamaktadır. Bu programlar kısaca
özetlenmiştir:
• • d eğitim ve iş entegrasyonu
programları: Bunlar geçmişte olduğundan
daha az kullanılmaktadır; Amaçları
özgüvenini ve genel işleyişini arttırmaktır.
Bu programlarda öğretilen faaliyetler
genellikle gıda dağıtımı, bahçecilik, küçük
bir mağaza işletmesi vb. Içermektedir.
Katılımcılar daha az sayıda hastaneye
yatma eğilimi gösterirken, çok az sayıda
daimi kalıcı istihdam elde edilmektedir.
• • d atölyeleri: Bu, taşeron işinin
kullanıldığı
başka
bir
geleneksel
yaklaşımdır.
Bu
tür
çalışmaların
ücretlendirme için çok iyi hazırlanmadığı
ve kişinin

hasta rolünde kalma eğiliminde olduğu
hissedilir. Bununla birlikte, katılımcıların %
10-15'inin daha yoğun bir programa
geçebildikleri bulunmuştur..
• • Toplum yaşamında yağmur: Bu
programlar Stein, Test ve Marx'ın öncü
çabaları ile geliştirilmiştir. Bireysel yönetimin
yanı sıra küresel bir yaklaşımın temel
ihtiyaç ve özelliklerine katıldılar. Bu tür
programlara katılım, hastaneye yatmayı ve
bağımsız yaşamı artırırken, kalıcı bir işin
sürdürülmesinde büyük bir etki yaratmadığı
tespit edilmiştir.
• • İddialı toplum tedavisi (PACT): Bu
programlar, ağır ruhsal hastalığı olan
bireyler için toplum temelli hizmetlere artan
gereksinime yanıt olarak Stein, Test ve
Marx tarafından da geliştirildi. Odak,
hastalıktan
ve
iyileştirilmiş
yaşam
kalitesinden iyileşme olmuştur. Eğitim
Kanada'da
ve
Amerika
Birleşik
Devletleri'nin çeşitli alanlarında uygulandı.
PACT, psikiyatrist, kayıtlı hemşireler, akran
uzmanları, meslek uzmanları, bağımlılık
uzmanı ve program yöneticisi gibi disiplinler
arası bir ekip yaklaşımıdır. Kriz bakımı
günde 24 saat hizmetinizdedir. Bu
bütünleşik, toplum temelli model “ciddi
zihinsel hastalığı olan bireylerin toplumda
başarılı bir şekilde yaşamak zorunda
oldukları tedavi, rehabilitasyon ve destek
hizmetleri” sağlar.
Ciddi bir ruh hastalığı geçmişi olan bir
kişi için rekabetçi olarak ödenen
istihdamın elde edilmesi, en iyi
zamanlarda bir sorun olmaya devam
etmektedir. Yüksek işsizlik dönemlerinde,
engelli olmayan işçilere elverişli olunması
çok
daha
zordur
(http://www.intlime_healthImediaIenI712.p
df).
Ancak, bu ancak, ağın geliştirildiği
alanda yerel olarak sosyal ortaklıklar
mevcutsa gerçekleşebilir. Ruh sağlığı
sorunları olan kişiler için hizmet sunumunu
sürekli iyileştirmek ve geliştirmek için, hem
işverenler hem de kamu sektörü
memurlarına, hizmetleri etkileyebilecekleri
ve birlikte tasarlayabilecekleri bir platform
sunulmalıdır. Eşit derecede sosyal ortaklar
da, çevrede akıl sağlığı sorunları olan
insanlara benzersiz kaynaklar ve destek
geliştirebildikleri için dahil edilmelidir.

İşverenler ve kamu sektörü arasındaki sosyal
ortaklık sadece ruh sağlığı sorunları olan kişiler
için değil, aynı zamanda işverenlerin kendileri
ve genel olarak özel sektör için de büyük önem
taşımaktadır. Bu işbirliğinin bu iki taraflı
faydasını desteklemek için daha fazla neden var.
Her şeyden önce, akıl sağlığı bozukluğunun
AB'nin engellilik yükünün% 22'sini oluşturduğu
ileri sürülmektedir (Ruh sağlığı ve refah raporu,
2016). İkincisi, Liopis ve Anderson (2005),
zihinsel sağlık hizmetlerinin sosyal ve ekonomik
maliyetlerinin arttığını ve halihazırda gerilen
ekonomiye eklendiğini öne sürmektedir.
Üçüncü olarak, AB-OSHA (2014), azaltıcı
verimlilik ve devamsızlık nedeniyle zihinsel
sağlık maliyetinin 136 milyar € olduğunu
bildirmiştir.
İşyerinde Ruh Sağlığına Yönelik AB Pusulası
(2017) “ekonomik açıdan bakıldığında, işyerinde
zihinsel sağlığın teşviki ve geliştirilmesi
seviyesinde yatırımın geri dönüşünü gösteren
sağlam verilerin bulunduğunu bildirmiştir. (S.
22). Ayrıca, WHO (2017) Çalışma ortamının
sağlıklı olabilmesi için bir dizi müdahalenin ve
iyi uygulamaların önerildiği İşyerinde Akıl
Sağlığı hakkında bir bilgilendirme formu
yayınladı:
• • İşyeri ortamının duyarlılığı ve farklı
çalışanlar için daha iyi zihinsel sağlığı teşvik
etmek için nasıl uyarlanabileceği.
• • Örgütsel liderlerin ve harekete geçen
çalışanların motivasyonlarından.
• • Harekete geçen diğer şirketlerin neler
yaptığını fark ederek yeniden keşfetme.
• • İş yerindeki akıl sağlığı için daha iyi
politikaların geliştirilmesine yardımcı olarak,
bireysel çalışanların fırsatları ve ihtiyaçları.
• • Destek kaynakları ve insanların yardım
bulabileceği yerlerdeki bilgi birikimi.
• • Tehlikenin tanımlanması, psikoaktif
maddelerin ve hastalıkların zararlı kullanımı
ve bunların yönetimi için kaynakların
sağlanması dahil olmak üzere sağlık ve
güvenlik politikaları ve uygulamalarının
uygulanması.
• • Destek sağlayan personelin oluşturulması.
• • Karar vermede çalışanlar, kontrol ve katılım
duygusu taşır; Sağlıklı bir iş-yaşam
dengesini destekleyen örgütsel uygulamalar.
• • Çalışanların kariyer gelişimi için.

•

• Çalışanların katkısını ödüllendirmek.

Kamu ve özel sektör arasındaki işbirliği
hakkında farklı görüş ve fikirler vardır. Pauline
Vaillancourt Rosenau'ya göre, dikkate alınması
gereken
bazı
önemli
güç
unsurları
bulunmaktadır. Gerçekten de, kamu sektörü
kamu yararına, yönetim ve dayanışma
kaygılarına dikkat çekmektedir. Kamu gözetimi,
istihdam
endişeleri,
politika
yönetimi,
düzenleme, ayrımcılığın önlenmesi veya sömürü
vb. gibi konularda daha etkin bir şekilde çalışır.
Öte yandan, özel sektörün yaratıcı ve dinamik
olduğu
düşünülür,
finansmana
erişim,
teknolojilerin bilgisi, yönetsel verimlilik ve
girişimci ruhu; ekonomik görevleri yerine
getirmek, başarılı deneyleri yenilemek ve
çoğaltmak, hızlı değişime uyum sağlamak ve
karmaşık veya teknik görevleri hazırlamak daha
iyidir.
Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar (veya
üçüncü sektör), bireylere şefkat ve bağlılık
gerektiren alanlarda güçlüdür. Müşteriler ya da
katılımcılar yoğun güven duyduklarında ya da
kişisel ilgiye ihtiyaç duyduklarında iyi çalışırlar.
Ortaklıklar, birden fazla oyuncunun güçlü
yönleri gerektiğinde en büyük başarı vaadini
sunar. Kamu sektörü ile özel sektör arasında
denge kurma ihtiyacı, özellikle politika söz
konusu olduğunda, kamu sektörü için daha
büyük bir rol üstlenenler tarafından takdir
edilmektedir.
Kamu-özel politika ortaklıkları, vatandaşları
etkileyen politikalar için ortak bir sorumluluk
paylaşmaktadır. Otantik ortaklıklar, yakın
işbirliğini ve hem özel sektörün (daha rekabetçi
ve verimli) hem de kamu sektörünün güçlü
yanlarının bir araya gelmesini içerir.
Bununla birlikte, kamu-özel politika
ortaklığının gerçek faydaları, tüm politika
sektörleri genelinde (Kamu-Özel politika
ortaklığı) henüz tam olarak belli olmayabilir.
Bununla birlikte, ortaklıktan söz ederken faydaları ve
riskleri göz önünde bulundurmamız gerekir.
Faydaları şunlardır:
• • Daha iyi risk paylaşımı ve gerçekleştirme
teşvikleri sayesinde verimlilik.
• • Proje yönetimi ve yeniliği.
• • Verimlilik kazançlar, para için daha yüksek
değerde hesaba katılır
• Aşırı likidite ve düşük faiz oranları ile
birlikte uygun piyasa koşulları, PPP'leri
finanse etmek için cazip bir fırsat
sağlayabilir.
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•
•

• Bir projenin yaşam süresi boyunca varlık
başına yapılan sermaye harcamaları.
• Özel ortak, aksi takdirde kamu otoritesine
bırakılacak belirli riskleri varsayar.
Riskleri şunlardır :
• Y sözleşmeleri talep projeksiyonlarını
giderek güvenilmez hale getirebilir.
• y ele geçirme ve yatırımlar.
• Özel ortak veya kamu sektörü için
finansman maliyeti.
• Uzun bir süre zarfında y kuşkusuz
ödemeler ekonomik döngüyü dikkate
alamaz.
(Üye devletlerde Kamu Özel Ortaklığı: Mirco
Tomasi)

Farklı kaynaklar ve örnekler, kamu ve özel
sektör arasındaki ortaklığın ortak hedeflere
nasıl ulaşabileceğini doğrulamaktadır. Özel
ve kamu sektörünün New York şehrinde
sahip olduğu rolün bir örneği verilmiştir.
Belediye Başkanı Michael R. Bloomberg'in
önderliğinde özel ortaklar, yeni sınırları
zorlayan ve hükümetin girişimci bir ruhu
benimsemelerine izin verecek şekilde şehir
yönetimi ile işbirliği yapmaya başladılar
(http://www.bbhub.ioI
dotorgIsitesI2I2015I07IThe_Collaborative_
City.pdf).
Ruh sağlığı ve sporda aktif olan Gönüllü (ve
Özel) Sektör kuruluşları üzerindeki ana etki, ruh
sağlığı sorunları olan bireyler için özel olarak
hazırlanmış yüksek kaliteli hizmetler sunma
kapasitelerini güçlendirmesidir.
Sosyal Ortaklık yaklaşımının sporla ilgili
programların tasarlanması ve sunulmasına
başarılı bir şekilde uyarlanması önemli faydalar
sağlayabilir:
• - Üçüncü sektörün organizasyonları
(STK'lar) yenilik yapma kabiliyeti, belirli
müşteri grupları ile günlük olarak
çalışma konusundaki deneyimleri ve
işverenlerin ve daha geniş toplumun
girdileri ile bağlantı kurma, daha iyi,
daha verimli programlar sunma ve
katılımcılar için önemli sonuçlar.
• Hizmet kullanıcılarına ve servis sağlayıcılarına
yaratıcı çözümler bulmak için daha fazla
çeviklikten dolayı. Ruh sağlığı sorunları olan
kişilerin değişen ihtiyaçlarına odaklanmak ve
hizmetleri bu ihtiyaçları karşılayabilmek için
daha iyi hale getirmektedir.

•
•

Sektörel engelleri aşmak için.
Toplumlara odaklanan daha geniş sosyal
ve ekonomik faydaların sağlanması.
• Ortaklar arasında bilgi ve beceri paylaşımı
ve aktarımı.
Tarihsel olarak, 2008'den önce oluşturulan
yerel ve gönüllü sektör ortaklıkları, ilgili
bireylerin sağlığını iyileştirmeye odaklanmıştır.
Bununla birlikte, bu tür ortaklıkların
geçerliliğinin, 2016 yılından bu yana, Stratejik
Sağlık Otoritelerinin yerini, her ikisi de sektörler
arası temsiliyet gerektiren yerel Klinik
Görevlendirme Grupları ve Sağlık saatleri ile
değiştirdiği görülmektedir. Ayrıca, bu dönemde
ruh sağlığı ile ilgili semptomları hafifletmek için
ruh sağlığı sorunları olan kişilerin sporda daha
aktif rol almaları desteklenmiştir.
Spor, olumlu psikososyal faydalara sahip
olabilir ve orta-şiddetli yoğunlukta fiziksel
aktivite, fiziksel ve zihinsel sağlığı geliştirebilir
(Biddle, Mutrie & Gorely, 2015). Bununla
birlikte, kanıtlar, rekabetçi sporun kötü ruh
sağlığına katkıda bulunabileceğini (Bauman,
2016) ve bir sporcunun zihin sağlığı
optimizasyonunu engelleyen spesifik stres
etkenlerine yol açabileceğini öne sürmektedir
(Donohue et al., 2007). Bunlar :
• Başarıya ulaşmak için (Evans, Weinberg ve
Jackson, 1992);
• Aileden ayrılan zamanlar (Masland, 1983);
• Sakatlığın duygusal sonuçları (WieseBjornstal, 2010);
• Alkolün kötüye kullanımı
(http:IIwww.sportni.netIspo rtniIwp contentIuploadsI2017I03IMental-HealthReport-Final.pdf).
Bir uygulama örneği, Spor ve Rekreasyon
İttifakı ve İngiltere'nin, halk sağlığının bir
resmini vermek, İngiltere’de peyzajı devreye
sokmak ve spor, rekreasyon ve fiziksel
aktivite sektörünün kritik rolünü ortaya
koymak için tekrar bir araya geldi.
(http://www.ukactive.comIdownloadsI
effectiveIPhysical_Activity_and_Health
_-_
Final_Version.pdf).

Asya'dan gelen bir başka yararlı örnek AsyaPasifik bölgesindeki akıl sağlığı sorunları için bir
ortaklığın teşvik edilmesidir. Bu alanda ruh
sağlığı sorunları ve bilinç eksikliğiyle ilgili
problemleri anlamada bir eksiklik vardır.
"Janness Menti sane" programı, akıl sağlığı
sorunlarıyla ilgili bilgi sağlamaya çalıştı; Akıl
hastalıkları olan bireyler, ayrımcılık ve dışlanma
ortamında yaşarlar. Dahası, kamuoyunu
etkilemek ve tanıyı ve yeni tedavilere erişimi
(spor gibi) geliştirmek de bir başka amaçtı. Bu
projenin yenilikçi kısmı, kamu ve özel sektör
ortaklığı olmasının önemini ortaya koymasıdır
(http: //www.ansans.comItiyaçlılık-destekleyicizihinsel-sağlık-ortaklıklar-asya-pasifik).
Ortaklığın başarısızlık ve sınırlamalarının ana
nedenleri ve nedenleri aşağıdakilerle ilgilidir:
- - Projenin yönetimi: Zorluklar, bilgi
paylaşımı, birlikte koordine etme ve ortak
hareket etme konularındadır. Bu nedenle,
bir projenin etkili yönetimi, iyi işleyen
kurumsal yönetim yapılarının kurulmasına
bağlıdır.
- - Çıkar çatışmaları: Kamu ve özel sektör
farklı değer sistemlerinden kaynaklanan
tamamen farklı öncelikler belirledi. Özel bir
şirket mümkün olan en yüksek karı elde
etmeyi amaçlarken, kamu yararı hizmetleri
sunarken kamu kurumları belirli bir
sorumluluk taşırlar.
- - Hesap verebilirlik
- - Risk yönetimi
- - İşlem maliyetleri
- - Düzenleme maliyetleri
(http:IIwww.libertas-institut.comIdeIPDFI
Claudia%20Reim_PPP_London_Underground_
Aug-2009.pdf).
Sadece yerel aktörler tarafından tasarlanan,
başlatılan ve uygulanan ortaklıklar hala çok nadirdir.
MENS ağı, zihinsel sağlık sorunları olan insanlar için
yenilikçi metodolojileri teşvik etmek ve arttırmak
için önemli öneme sahip ortaklıkları göz önünde
bulundurmaktadır.
Kanıtlar ayrıca yerel firmalar ya da STK'lar
gibi özel aktörlerin aşağıdan yukarıya ve küçük
ölçekli girişimlerinin var olduğunu ve akıl
sağlığının
etkilerini
hafifletmekte
rol
oynadıklarını göstermektedir. Bu politika
makalesi, sosyal ortakları yerel ortaklıkları
başlatmak için güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

2009'daki krizden bu yana, AB'de, Birleşik
Krallık'ta ve Hollanda'da bu ortaklıkların
oluşturulmasında bazı önemli gelişmeler
bulunabilir. Değişen siyasi ve ekonomik iklim ile
başa çıkmak için tüm Avrupa kıtasındaki bu
ortaklıklar, 2009 yılından beri dezavantajlı
grupların ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli
bir rol oynamıştır. İşgücü piyasası koşullarının
kötüleşmesi Avrupa'yı (örneğin, Danimarka,
Hollanda, İsveç ve İsveç) teşvik etmiştir. Birleşik
Krallık) ülkeler, zihinsel refahı arttıran stratejileri
teşvik etmek için yeni yerel girişimlerden tam
olarak yararlanmalarını veya yeni yerel girişimler
kurmasını sağlamıştır. Bu ülkelerde, ruh
sağlığını, istihdamı ve sporu ele almak için
sendika ve işveren uzmanlığını kullanarak
Sosyal Ortaklığın olumlu kanıtlarını bulmak
mümkündür.
Sosyal Ortaklıklar'ın uygulanması için başarı
faktörleri, genellikle paydaşların ortaklıklar
geliştirmeleri ve yerel toplulukların ve yerel
aktörlerin güçlendirilmesi gibi taahhütlerin yerel
düzeyde “içeriklerin” doğru karışımı olarak
tanımlanmaktadır. Sosyal Ortaklığa uygun bir
yönetişim çerçevesi ile birleştirilen yerel
'içerikler' en üst düzeyde, yerel eylem için yer ve
uzun vadeli finansmanı garanti edecektir.
Araştırmalar, birçok Avrupa ülkesinde, özel
ve kamu makamları (sosyal ortaklar) arasındaki
ortaklıkların hala kullanılmamış potansiyeli
temsil ettiğini; AB'deki birçok ülke, sağlık
alanındaki eşitsizliklerin üstesinden gelmek için
yerel ortaklıkları kullanma fırsatını tam olarak
ele geçirmemiştir. Birçok ülke, spor ve sağlık
politikası için merkezi bir çerçeveden dolayı
yerel ortaklığın uygulanmasına engel teşkil
etmektedir. Sadece yerel aktörler tarafından
tasarlanan, başlatılan ve uygulanan ortaklıklar
hala çok nadirdir ve bu nedenle MENS ağı, bu
tür ortaklıkların, zihinsel sağlık sorunları olan
kişiler için yenilikçi metodolojileri arttırmak için
önemli bir yol olarak çalışmasını teşvik etmenin
önceliği olduğunu düşünmektedir.
Bu raporda, kamu-özel sektör ortaklıklarının,
özellikle de bu ortaklıklar doğru bir şekilde
planlandığı ve uygulandığı durumlarda
faaliyetlerin kapsamını ve katılımını nasıl
geliştirebileceği
ve
genişletebileceği
gösterilmektedir. Ayrıca araştırma, bu tür
ortaklıkların kaynak ve verimlilik açısından ek bir
değere sahip olduğunu göstermenin yanı sıra,
uzmanlığa erişme ve bilgiyi arttırma ve içerme
hakkındaki kalıp yargılarla mücadele etme
yeteneğini de ortaya koymuştur.
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SONUÇLAR /
UYGULAMALAR /
ÖNERİLER
Sektörler arası işbirliği ruh sağlığı
ve aktif yaşamı teşvik etmek için
gereklidir
Ruh sağlığı (ve aktif yaşam tarzları)
toplumun bütün kesimlerinin kolektif eylemi ile
geliştirilebilir. Ruh sağlığının iyileştirilmesi,
eğitim, istihdam, ulaştırma, çevre, barınma, boş
zaman ve refah gibi hükümet, toplum ve özel
sektördeki politikaların ve programların yanı
sıra sağlığın önlenmesi ve tedavisi ile ilgili sağlık
alanında spesifik faaliyetler gerektirir.

Ruh sağlığı ve aktif yaşam
herkesi ilgilendirir
Bireylerin,
ailelerin,
toplulukların,
işletmelerin,
sağlık
ve
sosyal
bakım
profesyonellerinin dahil edilmesi, zihinsel sağlık
ve aktif yaşama yönelik işbirlikçi çözümlerden
faydalanacaktır. Özellikle önemli olan, sağlık,
spor, aktif yaşam ve toplum katılımı ile ilgili
eylemleri ve politikaları ruh sağlığını etkileyen
yerel ve ulusal düzeydeki hükümetlerdeki karar
alıcılardır.

Topluluk eylemi
Toplumsal faaliyet, aktif yaşamın tedavi ve
akıl sağlığının önlenmesi olarak tanıtılmasında
kilit öneme sahiptir. Toplumun tüm
sektörlerinden, değişim yaratmak ve ortak
sorunlara çözüm getirmek için birlikte çalışan
insanlar, sosyal sermayeyi geliştirecek, insanlara
bir güçlenme duygusu kazandıracak ve
toplumun kapasitesini ve esnekliğini artıracaktır.

Ruh sağlığına ve aktif yaşamı
teşvik etmeye yönelik çapraz
sektörel bir yaklaşım
Sektörler arası işbirliği, ruh sağlığı ve aktif
yaşam programlarının desteklenmesi ve
uygulanmasında kilit unsurdur. İşbirliği aynı
zamanda aktif yaşamı, daha fazla kişiye ulaşmak
ve hizmetler arasında fırsatlar sağlamak için
sadece spor veya egzersizden daha geniş bir
kavram olarak dahil etmek açısından önemlidir:
“Sağlık eşitsizliklerini azaltacak olursak, sağlığın
sosyal belirleyicileri

hastalığın“”nedenleri
üzerinde
harekete
geçmek esastır, yani doğduğumuz sosyal
koşulları iyileştirmek için yerel düzeyde
ortaklık
kurmak
demektir.”
(http:IIwww.artscouncil.org.ukIsitesIdefaultI
filesIdownload-fileIBe_Creative_Be_Well.pdf).

Karar vermede paylaşım
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, zihinsel sağlık
hizmetlerinde karar vermeyi paylaşmak,
kapsayıcı ve işbirlikçi uygulama için zorunludur:
"Karar vermede destek olmadan, kullanıcılar
uzun vadeli bağımlılık ilişkilerinde tutulurlar.
İnsanlar hayatları hakkında önemli kararlar
vermeden,
bağımsız
olamazlar.
(http:IIwww.euro.who.intIdataI
assetsIpdf_fileI0020I113834IE93430.pdf).

Damgalamanın
azaltılması
Zihin sağlığının iyileştirilmesi, önlenmesi ve
farkındalığı artırmak için spor ve aktif yaşamı
kullanmak, aynı zamanda zihinsel sağlığın
etrafındaki sosyal damgaları kaldırmak için de
önemlidir. Aktif yaşam tarzı ve ilgili faaliyetlere
katılarak, engelleri ortadan kaldırır ve akıl sağlığı
hastalıkları olan kişiler hakkında önyargılı
fikirleri yıkar. Ayrıca, herkesin zihinsel sağlığının
farkında olma, zihinsel sağlıklarını koruma ve
spor ve aktif yaşamın nasıl katkıda
bulunabileceği konusundaki bilinç düzeyini
arttırmaktadır.
"Elit sporundan, kök salmaya kadar, spor,
damgalamayı azaltmak ve zihinsel sağlık
hakkında olumlu konuşmalar başlatmak için
kullanılabilir. Spor, ruh sağlığı sorunları olan
insanlara da erişilebilir olmalıdır. Bu yüzden,
Spor için Ruh Sağlığı Şartı'nı destekliyoruz. "
(https:II
www.mind.org.ukIabout-usIourpolicy-workI
sport-physical-activity-andmental-healthI).

Ruh sağlığının ve aktif
yaşam bilincinin
geliştirilmesi
Ruh sağlığı ve aktif yaşamı teşvik etmek için
sosyal ortaklıklar şunları gerektirir:
•
Çeşitli sektörlerde, ortamlarda ve
organizasyonlarda mevcut faaliyetler hakkında;
•
Değişen seviyelerde farklı amaçlar
için farklı ortaklıklar;

•
Hükümet
departmanları
ve
kurumları arasında ve politika, uygulama ve
araştırma uzmanları arasında "yatay" işbirlikçi
eylem.
Ruh sağlığı ve aktif yaşamda tanıtım
alanında işbirlikçi uygulama ihtiyacı, sağlığın
sosyo-politik ve ekonomik belirleyicileri
tarafından sıkı bir şekilde kurulmaktadır.
Yani, sosyal uyumu, erişilebilirliği ve
ayrımcılıkla
mücadele
uygulamalarını
iyileştirmek gibi sağlığın belirleyicilerini
etkilemek. Bu hedefler, kamu sağlığı sektörü
eylemi ile tek başına değil, çapraz sektör
yaklaşımıyla sağlanmayacaktır. İş, eğitim, hukuk,
refah, sanat, spor, boş zaman, turizm ve çevre
üzerinde artan katılım ve sosyal uyum ile ruh
sağlığını iyileştirmek için araştırma, politika ve
uygulama içeren çok disiplinli bir yaklaşıma
ihtiyaç duyar. Olumlu sonuçlar elde etmek için
toplumun tüm sektörlerinde paylaşılan
planlama ve sahiplik gerektirir.
Başarılı işbirlikçi sosyal ortaklıklar, zaman ve
ortak hedeflere ve sonuçlara bağlılık gerektirir.
Özellikle sektörlerde ve sektörler arasında
finansman, kültürel profesyonel ve politik
geçmişlerdeki çeşitlilik ve farklı öncelikler ve
karmaşık karar verme süreçleri gibi zorluklar
vardır. Bu zorluklar, bireysel, kurumsal ve
topluluk boyutlarında kapasite güçlendirilmesini
gerektirir. (Fawcett, 2000).
Çok çeşitli örnek zihinsel sağlığın teşviki ve
geliştirilmesi programlarının ve politikalarının
etkinliği için kanıt bulunmaktadır. Elde
ettikleri sonuçlar, ruh sağlığının teşviki ve
geliştirilmesinin,
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TEDAVI ARACI OLARAK SPOR
YAZAR:
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GİRİŞ
Fiziksel aktiviteyi tavsiye eden ve fiziksel ve
zihinsel sağlığın habercisi olan pek çok
endikasyon vardır. Bu anlamda, zihinsel sağlık
sorunları olan kişiler için farmakolojik
tedavilerin tamamlayıcı veya telafi edici bir
müdahalesi olarak rollerini destekleyen birkaç
çalışma vardır. Benzer şekilde, fiziksel aktivite ve
egzersiz, çok çeşitli zihinsel sağlık problemleri
için güvenli bir önleme ve müdahale
mekanizması oluşturabilir.
Bu politika makalesi, fiziksel aktivitenin
karşılaştırılabilir fiziksel ve duygusal yararlarını
açıklığa kavuşturmayı ve temel olarak reçeteli
ilaçların yan etkilerinin telafisinde zihinsel sağlık
sorunları olan kişilerde farmakolojik tedavilere
alıştırmayı amaçlamaktadır.
Önemli bir kanıt, ruhsal hastalığı olan kişiler
için egzersiz müdahalelerinin, farmasötik
olmayan bir şekilde veya tamamlayıcı bir
şekilde desteklemektedir (Lam ve Riba, 2016;
Ekkekakis, 2013). Fiziksel aktivite, çok çeşitli
zihinsel sağlık sorunlarının önlenmesi ve
tedavisi için uygun maliyetli ve güvenli bir
müdahale olabilir. Rutin egzersiz stres ve
kaygıyı hafifletir.

(Pickett, Kendrick & Yardley, 2017), orta
derecede depresyon (Wegner ve ark., 2014;
Gerber ve ark., 2012; Clow ve Edmunds,
2014), benlik saygısını geliştirir (Fox, Biddle,
Fox & Boutcher, 2000; Hibbert & Rothschild,
2016) ) Fiziksel aktivite, negatif semptomları
hafifletir ve ayrıca pozitif semptomları kontrol
altında tutmak için yararlı bir yöntem olabilir.
(Kimhy et al., 2017).

PROBLEMİN
KAYNAĞI
Ruh
sağlığı
sorunları
gittikçe
yaygınlaşmaktadır
ve
dünya
çapında
fonksiyonel kısıtlamalar veya sakatlık yaratan
başlıca faktörlerden biri olarak kabul
edilmektedir. Epidemiyolojik çalışmalar, yetişkin
nüfusun% 10'dan% 30'unun depresyon veya
anksiyete gibi duygudurum bozuklukları
yaşadığını ortaya koymaktadır (Kessler ve ark.
2005). Genellikle şizofreni ve diğer psikoz
biçimleriyle temsil edilen diğer daha ciddi akıl
sağlığı hastalıkları,
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dünya nüfusunun yaklaşık % 1'ini oluşturur.
Dört kişiden biri hayatları boyunca ruh
hastalığına yakalanır ve yaklaşık 450 milyon
insan dünya çapında akıl hastalığına yakalanır.
(WHO, 2005).
Bu anlamda, farmakolojik tedaviler, bu
durumlardan muzdarip insanları stabilize etmek
ve iyileştirmek için yapılan ilk ve en yaygın
müdahaledir. Bu tedavilerin etkili olduğu ortaya
çıkar, ancak aynı zamanda hastanın yaşam
kalitesini azaltan bazı yan etkileri vardır.
Bu makale, fiziksel aktivitenin, egzersizin ve
sporun, akıl hastalığından muzdarip bireyler için
mevcut tedavilere tamamlayıcı, yardımcı ve
telafi edici bir müdahaleye sahip olabileceği
olumlu etkilere değinmeye çalışmaktadır.

TEMEL TANIMLAR
Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığının Teşviki ve Bozuklukların
Önlenmesi konulu kavramsal çerçeve olan
MentalHealthEurope (MHE), ruh sağlığının
resmi bir tanımı bulunmadığını belirtir. Kültürel
farklılıklar ve bu konuda çeşitli teoriler tek bir
tanım üretmeyi zorlaştırmaktadır. Ancak, çoğu
uzman ruh sağlığı ve akıl hastalığının
yokluğunun aynı olmadığını kabul eder. Başka
bir deyişle, tanınmış bir ruhsal bozukluğun
olmaması zorunlu olarak ruh sağlığının bir
göstergesi değildir. Bu ifadeyle ilgili olarak, ruh
sağlığı ya da iyilik hali, bozuklukların gelişimine
karşı korurken, zihinsel rahatsızlıklar zihinsel
rahatsızlık riskini artırır. Ruh sağlığı, genel olarak
sağlık ve esenlik için ayrılmaz bir bileşendir
(WHO, 2013) ve aynı aciliyetle ve fiziksel sağlıkla
ilgili olarak ele alınmalıdır. Bu yaklaşıma göre,
2013-2020 Kapsamlı Ruh Sağlığı Eylem Planı
(WHO, 2013) uluslararası kabul görmüş “ruh
sağlığı olmaksızın sağlık yok” ilkesine sahiptir."

Ruh Sağlığı Problemleri
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, zihinsel
bozukluklar, engellilik durumlarından dolayı
kaybedilen toplam üretken yılların yaklaşık %
23'ünün sebebidir. Zihinsel hastalıklar, bir
yetişkinin üretken olduğu yıllar boyunca
engelliliğin temel nedenidir.

Ruhsal sorunları olan bireyler, yalnızca
engellilik nedeniyle azalan üretkenlik yaşamakla
kalmaz, aynı zamanda hastalığın kendisiyle
ilişkili davranışlar ve fiziksel problemler
nedeniyle erken ölüm riskini de artırır. (Lam &
Riba, 2016).
Avrupa'da,
psikiyatrik
bozukluklar
hastalıktan kaynaklanan ekonomik yükün
ikinci sebebidir, sadece kardiyovasküler
hastalıkların arkasındadır. Avrupa Birliği'nde
18 ve 65 yaşları arasında 18,4 milyon insan
her yıl majör depresyondan muzdariptir
(Avrupa Toplulukları Komisyonu, 2005).
Ayrıca, akıl hastalıkları kardiyovasküler
hastalıklar, diyabet ve metabolik sendrom gibi
diğer hastalıklara yakalanma riskini artırır;
Bunların hepsi fiziksel hareketsizlik nedeniyle
hareketsiz bir yaşam tarzı ile yakından ilgilidir.
Ruhsal
bozuklukların
yaşam
kalitesi
üzerindeki etkisi, artrit, diyabet veya kalp ve
solunum yolu hastalıkları gibi kronik
hastalıklardan daha fazladır. Ayrıca ruhsal
hastalıkları çevreleyen cehalet ve damgalama
da yaygındır. Ruhsal rahatsızlıkların tedavi
edilmesinin mümkün olmadığı ya da onlardan
muzdarip kişilerin zor, bilinçsiz ya da karar
alamadıklarına dair yaygın bir inanç vardır. Bu
damgalama, kötü muameleye, reddedilmeye
ve izolasyona yol açabilir ve etkilenen
insanları tıbbi bakımdan ve destekten
mahrum edebilir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dünyadaki
çocukların ve ergenlerin yaklaşık % 20'sinin ilgili
bozukluklara veya ruhsal sağlık sorunlarına
sahip olduğu tahmin edilmektedir. Ruhsal
bozuklukların yaklaşık yarısı, 14 yaşından önce
görülür. Tüm kültürlerde, benzer tipte
bozukluklar
görülür.
Nöropsikiyatrik
bozukluklar, gençlerin engelliliğin başlıca
nedenleri arasındadır. Bununla birlikte, ruh
sağlığı sorunları yaşayan 19 yaş altı nüfusun en
yüksek olduğu dünya bölgeleri en az akıl sağlığı
kaynakları olan bölgelerdir. Düşük gelirli
ülkelerin çoğunun her bir ila dört milyon çocuk
için tek bir psikiyatristi vardır.
Dünya Sağlık Örgütü ayrıca, her yıl 800.000'den
fazla insanın intihar ettiğini ve 15 ila 29 yaş arası
grupta intiharın ikinci ölüm sebebi olduğunu
belirtiyor. İntihar eden her yetişkin için 20'den
fazla girişimin olduğunu gösteren belirtiler var.
Düşük ve orta gelirli ülkelerde% 75 oranında
intihar yaşanmaktadır. Ruhsal bozukluklar ve
alkol kötüye kullanımı artan intihar sayısına
katkıda
bulunur
(WHO,
2016).

Erken teşhis ve uyarlanmış tedavi, bu
kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri desteği almasını
ve özel ve etkili tedavinin, boş zaman ve boş
zamanın olumlu kullanımı ve fiziksel aktivitelere
ve spora katılım gibi farklı yaşam alanlarını
dikkate almasını sağlamak için gereklidir.
DSÖ, çoğu ülkede ruh sağlığı sorunları olan
insan hakları ihlallerinin sık bildirildiğini iddia
etmiştir. Bu ihlaller arasında fiziksel baskı, hapis
ve temel ihtiyaçların ve mahremiyetin
mahrumiyeti sayılabilir. Az sayıda ülkede ruhsal
bozukluğu olan kişilerin haklarını yeterince
koruyan yasal bir çerçeve vardır.
Ruhsal hastalığın sosyal ve ekonomik
maliyeti,
Avrupa
Birliği'nin
GSMH'sinin
yaklaşık% 4'ünde, 182.000 milyon Euro'nun
üzerinde tahmin edilmektedir. Ruh sağlığı
koşullarının, dünya çapında ekonomik maliyetin
ana nedenlerinden biri olduğu tahmin
edilmektedir ve bu rakam 1,6 milyar avroya
yakın bir rakamdır (Barton ve Rogerson, 2017).
Avrupa ülkelerinde, ruh sağlığı bütçesi toplam
sağlık bütçesinin% 5,8'ini oluşturmaktadır.
Birçok Avrupa ülkesinde, akıl hastalığı,
devamsızlığın% 45-55'ine neden olmaktadır.
Dünyadaki hastalıkların maliyeti üzerine
yapılan bir araştırma (Whiteford, Ferrari,
Degenhardt, Feigin & Vos, 2015), dünyanın
hastalıklarına bağlı olan faturanın büyük bir
kısmının ruh sağlığı sorunları, nörolojik
bozukluklar ve madde kötüye kullanımı ile ilgili
olanlardan geldiğini tahmin etmektedir.
2013 yılında, Ruh Sağlığı ve İlgili Konular
İstatistikleri (Eurostat, 2017) verilerine göre,
Avrupa Birliği'nde tüm ölümlerin % 3,8'ine denk
gelen zihinsel ve davranışsal bozukluklar
nedeniyle 177.000 ölüm vakası yaşandı. Zihinsel
ve davranışsal bozukluklar için AB standardize
mortalite oranı 100.000 kişi başına 36,4 ölüm
olmuştur.

Ruh sağlığı sorunları olan
kişilerin durumunu
iyileştirmek için bir araç
olarak farmakolojik tedavi
Ruh sağlığı sorunları olan insanlarda
farmakolojik
tedavilerin
yararları
iyice
kanıtlanmıştır. Aslında, nüksetmenin ana nedeni
zayıf bir ilaç yönetimidir. Her hasta için ilaç,
hastanın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak,
ruh sağlığı uzmanı tarafından bireysel olarak
kararlaştırılır. Farmakolojik tedaviler, kendini iyi
hissettiğinde bile, bazen hastaların tüm ömrü
boyunca uzun bir süre boyunca uzanır.

Sadece semptomların remisyonunu etkilemekle
kalmaz, aynı zamanda krizleri ve nüksetmeleri
önlemek için de alınmalıdırlar. Genel olarak
ilaçlar, hastaları kendilerine gelebilecek stresli
olaylardan korur ve krizin gelişmesini engeller.
İlacı almayı veya yanlış dozu almayı
bırakmanın, nükslerin sayısının artması gibi
ciddi sonuçları vardır (ilk yıl boyunca ilaç
nüksetmesini durduran şizofreni hastalarının
yaklaşık% 80'i), nükslerin şiddetini artırır (daha
sık) istemsiz hastane yatışları ve daha şiddetli
belirtiler) veya süreleri (hastaların genellikle
iyileşmek için daha fazla güne ihtiyacı vardır) ve
hastalığın prognozunu zorlaştırır.
Farmakolojik tedavi kurulup muhafaza edilir
edilmez hastaların iyileşmesi daha etkilidir.
Belirlenen zihinsel sağlık sorununun türüne
bağlı olarak çok çeşitli ilaçlar vardır. Şizofreni ve
diğer psikozları tedavi etmek için nöroleptikler
ve antipsikotikler vurgulanmıştır. Bu aktif içerikli
ilaçlar, fazlalıkların halüsinasyonlar ve sanrılar
gibi
semptomlar
üretebildiği
dopamin
reseptörlerini (sinir sisteminin hücreleri arasında
bilgi iletmekten sorumlu olan madde) bloke
eder. Düşünceyi düzenlerler ve sonuç olarak
beyindeki bir nörondan diğerine aşırı bilgi
aktarımını önleyen bir "filtre" olarak hareket
eden nüksetmeleri de önlerler.
Depresyon tedavisi için, üzerinde hareket
ettikleri nörotransmittere bağlı olarak sınıflandırılan
birkaç ilaç vardır:
-

-

-

- Trisiklikler
- IMAOS
- Serotonin Reuptake inhibitörleri
(SSRIThey en güvenli ve diğer ilaç türleri
ile daha az sayıda yan etki ve etkileşime
sahiptir;
- Noradrenerjikler ve serotoninerjikler
- Trazodone
- Nefadodona
- Noradrenerjikler ve serotoninerjikler
- Trazodon: Depraks; Nefadodonaa
Diğer ilaçlar şunlardır:
- Antiparkinson veya kasları etkileyen
nöroleptiklerin yan etkilerini düzeltmeye
yardımcı antikolinerjikler:
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katı veya koordine olmayan hareketler,
titreme, gözlerin hareketleri "geriye doğru
gittikleri gibi";
- - Sakinleştiriciler anksiyolitik (anksiyeteyi
tedavi etmek), sedatif, kas gevşetici ve uyku
indükleyici özelliklere sahip olan anksiyolitik
benzodiazepinler;
- - Normothymic stabilizörleri veya lityum
gibi duygudurum düzenleyicileri, diğer
tedavi tiplerine dirençli şizofrenik durumları
tedavi etmek için kullanılır. Bu ilaçları almak,
kandaki istenen terapötik lityum seviyelerine
ulaşana kadar dozajı ayarlamayı gerektirir.
Tedavinin ilk altı ayı boyunca aylık bir lityum
testi ve daha sonra her üç ila altı ayda bir
yapılır;
- - Karbamazepin: başlangıçta bir antiepileptik
olarak keşfedildiğinde kullanıldı. Daha sonra,
bir antimanik olarak etkinliği kanıtlanmış ve
Bipolar Bozukluklarda veya manik - depresif
psikozda nüksleri önlemek için kullanılır.
Bununla birlikte, farmakolojik tedavilerin
kanıtlanmış yararlarına rağmen, ruhsal sağlık
hastalıklarından muzdarip insanların fiziksel ve
zihinsel durumunu ve dolayısıyla yaşam
kalitesini daha az ölçüde etkileyebilecek bazı
yan etkileri de vardır.
Psikozlarla ilgili olarak, artan kilo, metabolik
sendrom veya cinsel işlev bozukluğu yan
etkilerden bazıları olabilir (Cano ve ark., 2014;
Caqueo-Urfzar, Urzua ve Rus-Calafell, 2017).
Ekstrapiramidal etkiler motorun huzursuzluğu,
özellikle bacakların hareket etmesi, kişinin
harekete geçmesi (akatizi), kas sertliği, titreme
(özellikle ellerde), spazmlar ve ağrının aşırı
salivasyona açık olma eğilimi ile karakterizedir.
Depresif belirtilerle ilişkili olarak, yan etkiler
bulantı, artan iştah artışı, cinsel işlev bozukluğu,
yorgunluk, uyuşukluk, uykusuzluk, ağız
kuruluğu, bulanık görme, kabızlık, baş dönmesi,
ajitasyon, endişe, huzursuzluk ve hatta genetik
varyasyonlar olabilir (Clinic Mayo, 2016, Medina
& Garcfa de Le6n, 2004; Ferguson, 2001). Tüm
bu yan etkiler çoğunlukla zihinsel sağlık
sorunları olan kişinin fiziksel sağlığı ile ilgilidir.
Bu
ilaçlar
tarafından
kullanılan
bazı
mekanizmaların fiziksel aktivite ve sporla da
aktive olduğunu düşünmek isteyebiliriz. Bu
durumda,
fiziksel
aktivite
farmakolojik
müdahalelere tamamlayıcı olabilir mi?

Fiziksel aktivite ve
ruh sağlığı
Tarihsel olarak, zihin ile beden arasındaki
dengenin korunmasının önemi ve fiziksel
aktivitenin faydaları vurgulanmıştır. Önceden
onaylanmış birkaç on yıl önce olduğu gibi,
fiziksel aktiviteye katılmak, yaşam beklentisini
artırabilir ya da arttırmayabilir, ancak
yaşanılanların kalitesini iyileştirir (Morgan,
1997).
Fiziksel aktivite, insanların bütünleşik
gelişiminde önemli bir özelliktir (Holt, 2016;
Richards ve ark., 2015). Fizyolojik düzeyde,
kardiyovasküler hastalıklardan muzdarip olma
riskini azaltmaya, normal kan basıncını
korumaya ve kolon kanseri veya diyabetin
önlenmesine katkıda bulunur. Ruhsal düzeyde,
ruh halini iyileştirir, benlik saygısını artırır ve
psikolojik iyi oluşu sağlar. Sosyal düzeye ilişkin
olarak, engelli insanlar için gerekli olan özerkliği
ve sosyal bütünleşmeyi arttırabilir. Akıl sağlığı
sorunları olan kişilerde, diğer birçok şeyin yanı
sıra
yukarıda
bahsedilen
farmakolojik
tedavilerin yan etkilerini telafi etmek için önemli
bir araç haline gelir.
Birçok çalışma, fiziksel aktivite ve zihinsel
sağlık sorunları olan insanların refahı arasındaki
doğrudan ilişkiyi desteklemektedir (Boyer,
Indelicato, Richardson, Churilla ve Johnson, 2017;
Deslandes ve ark., 2009; Sosso ve Raouafi, 2017;
Hodgson, McCulloch & Fox, 2011). Bunun bir
kanıtı ve Cenevre'deki Dünya Sağlık Örgütü'nün
70. Dünya Sağlık Örgütü (22-31 Mayıs 2017) ile
aynı zamana denk gelen, fiziksel aktiviteyi teşvik
etmek için, özellikle bulaşıcı olmayan, odaklanmış
yeni bir Küresel Eylem Planı'nın geliştirilmesiydi.
Fiziksel inaktiviteyi azaltmak amacıyla, kronik
hastalıklar olarak da bilinen hastalıklar (NCD'ler),
NCD'ler için kilit bir risk faktörüdür (Foster,
Shilton, Westerman, Varney & Bull, 2017).

YÖNTEMLER / PROSEDÜR
/ YAKLAŞIM
Akıl sağlığı hastalıkları olan bireylerin
karşılaştığı zorluklar bağlamsallaştırılmalıdır.
Ayrıca,
farklı
farmakolojik
tedaviler,
getirebilecekleri yan etkileri tarif etmek
amacıyla araştırılmalıdır.

Aynı zamanda, bu yan etkileri telafi etmek için
fiziksel aktivite ve egzersiz faydaları analiz
edilmelidir. Yukarıdaki konular iki bölümden
oluşmaktadır:
- Şizofrenide özel insidans ile psikozun
neden olduğu semptomları hafifletmeye çalışan
ilaçların yan etkileri ve
- Depresif ve anksiyete bozukluklarında
farmakolojik tedavilerin yan etkileri.
Son olarak, fiziksel bütünleşmeye ulaşmada
önemli bir faktör olarak ruhsal hastalıkları olan
bireylerin benlik saygısının iyileştirilmesi veya
iyileştirilmesinde fiziksel aktivitenin, egzersizin
ve sporun önemine odaklanacağız.

KAYNAĞIN GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
RUHSAL SAĞLIK PROBLEMİ
HASTALARDA TIBBİ ALTERNATİF /
TAMAMEN BİR TEDAVİ OLARAK
FİZİKSEL AKTİVİTE.

Ruh sağlığı problemlerinin
nedenleri
Ruhsal sorunlara neden olduğuna inanılan
nedenler çok çeşitli ve karmaşıktır:
- - Biyolojik faktörler: Nöronal bağlantıların,
genetikle ilgili anormal fonksiyonları,
kusurlara veya beyin hasarına neden
olabilecek bir enfeksiyondan, prenatal
aşamada hasara veya madde bağımlılığına
bağlı olarak meydana gelir. Bazı durumlarda,
akıl sağlığı sorunlarının ortaya çıkmasından
dolayı beslenme nedenleri bile sorumlu
tutulabilir.
- - Psikososyal faktörler: Çocukluk döneminde
travmalar, sevdiklerinin kaybı, ciddi ihmal
veya başkalarıyla ilişki kurma becerisi
düşüktür.
- - Çevresel faktörler: aile durumları, gerçekle
uyuşmayan sosyal veya kültürel beklentiler.
Maddelerin
ebeveynler
tarafından
kullanılması bile zihinsel sağlık sorunlarına
neden olabilir. (Bhandari, 2016).
Yukarıdaki faktörler, yaşam boyu çeşitli
ruhsal hastalık türlerinin ortaya çıkmasına
katkıda bulunabilir (Tiz6n ve ark., 2008). Ancak
bizim anlayışımız, akıl sağlığı sorunları ile ilgili
patolojik mekanizmalar hakkında hala çok
sınırlıdır.

Farmakolojik veya psikolojik bazlı birçok
tedavi vardır. Ancak, bu tür yaklaşımları
standartlaştırmaktan çok uzaktayız çünkü teorik
temeller bu insanlar üzerindeki etkilerini
özgüvenle açıklayabilecek kadar açık değildir.
Psikotrop ilaçlar, özellikle akıl hastalıklarının
çoğunun olumlu semptomlarını hafifletmek için
tatmin edici gelişmeler sunar. Psikososyal
müdahaleler, özellikle bilişsel davranışçı terapi
ve farkındalık yoluyla bilişsel terapi dahil olmak
üzere bazı özel psikoterapi türleri (Blair
Kennedy ve Resnick, 2015) depresyondan
muzdarip olanlar için tatmin edici sonuçlar
göstermiştir. Ancak, bu başarılı klinik çalışmalar
tam iyileşme ile sonuçlanmaz. Artık semptomlar
oldukça yaygındır ve bazı insanlar ilk başarıdan
sonra semptomlara dönüş yaşarlar.
Geleneksel
tedavilerin
etkinliğini
artırabilecek diğer yan yolları keşfetmeye ve
yan etkilerini telafi etmeye ihtiyaç vardır. Bu
anlamda, fiziksel aktivite ve egzersiz bu
yollardan biri olarak düşünülebilir.

Farmakolojik müdahaleler için
bir temel olarak beyin
fonksiyon bozukluğu

Bazı teoriler, zihinsel sağlık problemlerini, ya
çevre (Tost, Champagne & Meyer-Lindenberg,
2015) ya da biyokimyasal işlev bozukluklarından
kaynaklanan
beyin
disfonksiyonları
ile
ilişkilendirir. En son olarak, farklı psikiyatrik
belirtiler ve bozukluklarda rol oynayabilecek
nörotransmiterler ile ilgili bir hipotez
geliştirilmiştir (Lin, Lee ve Yang, 2014). Bu
hipotez farmakolojik müdahalelerin temeli
olarak kabul edilmiştir. Serotonin ve
noradrenalin depresyon ve anksiyete ile
ilişkilidir, dopamin ve N-metil-D-aspartat
(NMDA) ise psikotik semptomlarla ilişkilidir.
Genetik çalışmalar, ruhsal bozuklukların,
psikozların,
bipolar
ve
duygudurum
bozukluklarının çoğunun risklerini arttıran
anayasal yatkınlıklarla ilişkili olduğunu ortaya
koymuştur (Callado, Ortega ve Horrillo, 2009;
Jer6nimo, Diego ve Patricia, 2010). Ruhsal
problemlerle
ilişkili
genlerin
çoğu,
nörotransmiter ve immün mekanizmalarla
ilişkilidir (Guillin, Abi-Dargham ve Laruelle,
2007; Woo, 2014).
Nörogörüntüleme çalışmaları anormal beyin
yapılarının zihinsel sağlık sorunları olan kişilerde
bulunduğunu düşündürmektedir.
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Serebral atrofi ve ventriküler dilatasyon farklı
demans formlarında kolayca tanınır. Son on
yıllarda, şizofreni hastalığının gelişimine önceki
yıllarda frontal ve temporal lobların atrofisi ile
ilişkili olduğu gösterilmiştir.
Son yüz yılda, ruhsal hastalık kavramımız
"mistik" ten psikososyale doğru evrildi. Anormal
beyin fonksiyonunun nörolojik bulgularının
daha iyi anlaşılması sayesinde, klinisyenler
beynin dengesizliklerini hafifletecek yeni
tedaviler geliştirmeye daha fazla ilgi duymaya
başlamışlar ve bu da fonksiyonel bozuklukların
kısmi olarak iyileşmesi için umut verecektir.

Gerçek bir tedavi
olarak fiziksel aktivite
Fiziksel sağlığın korunması için egzersiz ve
fiziksel aktivite önemi bir olgudur (Dünya Sağlık
Örgütü, 2016). Fiziksel aktivite ve egzersiz de
zihinsel sağlık için faydalıdır ve akıl hastalıkları
belirtilerini destekleyebilir ve hafifletebilir. Her
iki ifade de Dünya Sağlık Örgütü tarafından
sunulan fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi için
küresel plana dahil edilmiştir (Foster ve diğ.,
2017). Ruh sağlığı sorunları için yardımcı bir
tedavi olarak fiziksel aktivite konusu hiç resmi
olarak incelenmemiştir; tartışılmamıştır ve
gerekçelendirilmemiştir ve kavramsallaştırması
tedavi rutinlerine aktarılabilecek bir kılavuz
dokümanı hiç bir zaman hazırlanmamıştır. (Lam
& Riba, 2016).
Bu bilimsel temel eksikliği, fiziksel aktivite
programlarının alternatifini, zihinsel sağlık
alanından profesyoneller tarafından kullanılması
zor farmakolojik tedavileri tamamlamak için bir
tedavi aracı olarak yapar. Öte yandan, zihinsel
sağlık sorunları ile ilişkili duygusal ve
motivasyonel salınım, fiziksel aktivite ve
egzersiz programlarını tamamlayıcı bir tedavi
olarak reçete etmek isteyen profesyoneller için
bir zorluk olabilir (Firth ve ark., 2016).
Son yıllarda, akıl sağlığı ve fiziksel aktivite
arasındaki ilişkiyi incelemek için araştırmacılar
arasında bir eğilim olduğu da doğrudur. Fiziksel
aktivite pratiğinden ortaya çıkan nörofizyolojik
mekanizmalar ve farmakolojik yan etkileri telafi
etme ihtiyacı, potansiyel etkilerini daha iyi
anlamayı sağlayacaktır.

Düzenli fiziksel aktivitenin neden olduğu
beyin değişikliklerine dair kanıtlar, fizyolojik
cevapta, beyin tutulumu sırasında beyin (BDNF)
tarafından üretilen nörotrofik faktörün artışı gibi
bir değişim perspektifinden anlaşılmaktadır.
Egzersiz raporu yoluyla yapılan müdahalelerin,
beynin yapısal ve bağlanabilirlik düzeyinde
yarar sağladığına dair ortak bir düşünce vardır.
Yeni nörobilimsel teknikler, bu konuya yeni bir
boyut kazandırmakta ve akıl hastalığı için bir
tedavi stratejisi olarak değerlendirmeyi düşünen
önerilere bilimsel titizlik kazandırmaktadır. (Lam
& Riba, 2016).
Farmakolojik tedavinin temeli, merkezi sinir
sistemi fonksiyonundaki dengesizliklerin tedavi
edilmesidir: dopamin reseptörlerini bloke etme
kabiliyeti, bu maddenin yüksek bir miktarı
halüsinasyonlar ve sanrılar oluşturabilir. Bu
şekilde farmakolojik tedavi, düşünmeyi organize
etmeye, nüksetmeyi önlemeye ve beyinde bir
nörondan diğerine geçen fazla bilgiyi önlemek
için bir filtre görevi görür. Düzenli fiziksel
aktivitenin beyinde bazı değişikliklere neden
olabileceğine dair kanıtlar (Clow & Edmunds,
2014) daha etkili sonuçlar elde etmek için
farmakolojik tedavilerle kombine kullanımını ve
daha da önemlisi zihinsel sağlık sorunları olan
kişilerin yaşam kalitesini arttırır.
Fiziksel aktivite programı tasarlamadan ve
hastaları bilgilendirmeden önce, ruh sağlığı ve
sosyal hizmetler alanında çalışan profesyoneller,
hastanın semptomları ve deneyimli farmakolojik
yan etkileri açısından en uygun fiziksel aktivite
programını dikkate alan bazı kılavuzlarla
sağlanmalıdır. Bu bilgi, hastaların bireysel
ihtiyaçlarına göre sağlanabilir, uygulayıcılara ve
hastalara rehberlik edebilecek kavramsal bir
çerçeve oluşturur.

Depresif bireyler ve duygudurum
bozuklukları için fiziksel aktivite
Şu anda, tüm toplum ortamlarında
depresyon ve anksiyete bozuklukları çok
yaygındır. Semptomlar önemli bir psikolojik
işlev bozukluğuna ve mesleki sınırlamalara
neden olur. Birçok durumda, sadece işyerinde
üretken olmakla kalmayıp, kişisel ilişkilerin
kurulduğu sırada olduğu gibi daha kişisel bir
alanda da herhangi bir katkıyı önlerler.

Bu zorlukların yönetimi, fiziksel aktivitenin
çok önemli bir rol oynadığı multidisipliner bir
yaklaşım gerektirir.
On yıllar boyunca, ilaç ve psikolojik müdahaleler,
popülerlik kazanmıştır ve akıl sağlığı hastalıkları için
ana tedavi olarak kabul edilmiştir. Bununla birlikte,
iyileştirme için bir yer vardır ve spor ve fiziksel
aktivite bazlı müdahaleleri dahil etme şansı
mümkündür.
Fiziksel aktiviteleri uyguladıktan sonra çok
önemli anksiyolitik etkiler üretilebilir (Bailey, Hetrick,
Rosenbaum, Purcell ve Parker, 2017; Wegner ve ark.,
2014);
davranışsal
uyarlamalar,
otonomik
düzenlemeler, sosyal destek ve nörofizyolojik
değişimlerle kaygılanabilirler, bunların hepsi
literatürde belgelenmiştir (Str: ihle, 2009).
Anksiyete ve depresyonun farklı durumlarını
tedavi etmek için yeni fiziksel aktivite modalitelerinin
etkinliği, özellikle sözde beden-zihin egzersizleri
(Lee, 2007) ve nefes tekniklerine dayanan egzersizler
temelinde test edilmektedir. Aerobik egzersizin,
zihinsel durumu iyileştirdiği ve nörofizyolojik
değişikliklerin kanıtı ile desteklendiği için mutluluğu
tetiklediği (Broman-Fulks & Storey, 2008; Bailey ve
ark., 2017) çılgınca bilinmektedir. Baron ve
meslektaşları (yıl), egzersizin hastanın ruh halleri ve
farklı klinik ortamlarda nasıl terapötik etkileri
olabileceğini göstermek için birkaç vaka çalışması
topladılar (Lam & Riba, 2016). Stilger ve arkadaşları
(2016) ayrıca, depresif belirtilerin seyrini iyileştirmek
için farmakolojik, psikoterapötik tedavileri ve
egzersizi birleştirmenin sonuçlarını açıklamıştır
(Stilger, Franklin, Trivax ve Vanhecke, 2016).
Depresyon, kardiyovasküler durumların
prognozunu kötüleştirebilir veya etkileyebilir.
Hastalığın şiddeti önemli ölçüde kötüleşir,
rehabilitasyona engel olur ve daha büyük ve
anlamlı mortalite ile ilişkilidir (Bradley ve
Rumsfeld, 2015). Buna ilaveten, tedavi için
kullanılan
ilaçların
yan
etkilerini
eklediğimizde, hastalar için risk artmaktadır.
Egzersiz,
hem
depresyon
hem
de
kardiyovasküler hastalıkların çok yönlü bir
tedavi seçeneğine sahip olması için çok
faydalı bir terapötik köprü sağlar.
Antidepresan etkileri üretmek için aerobik
fiziksel egzersizin süresi ve yoğunluğu
belirsizliğini
korumaktadır.
Bu
konuyu
araştırmak için, bir çalışmada, daha yüksek ve
düşük egzersiz dozlarının depresif duygudurum
ve diğer ilişkili semptomlar üzerindeki etkisi
karşılaştırılmıştır (Rethorst, Wipfli & Landers,
2009).

Farklı klinik sonuçların derinlemesine analizi,
ailevi depresyon öyküsü ve fiziksel koşullar
da dahil olmak üzere bireysel özelliklerin,
uygun tedaviyi tasarlamada dikkate alınması
gereken
ana
faktörler
olduğunu
vurgulamıştır.
Majör Depresif Bozukluğun gençlerde veya
ergenlerde tedavisi daha da karmaşık bir
durumdur. Fiziksel aktivite veya sporların
farmakolojik tedavi ile kombinasyonu bu
nedenle önemli bir varlık haline gelebilir. İlk
olarak, gençler için egzersiz ve spor diğer tür
terapilerden daha cazip bir seçenektir. Örneğin
Dopp ve arkadaşları (2012), fiziksel aktivitenin
ve sporcuların güçlendirilmesinin ve benlik
saygısının arttığını ve Major Depresif Bozukluğu
olan gençler için diğer terapilere benzer kanıtlar
sağladığını belirtmiştir (Dopp, Mooney,
Armitage & King, 2012).
Özetlemek gerekirse, depresif belirtileri tedavi etme
ve spor, fiziksel aktivite ve egzersizle birlikte
farmakolojik tedavilerin yan etkilerini telafi etme
olasılığını düşünmeye başlayan yeterli kanıt vardır.

Şizofreni ve ilgili psikozun
müdahalesi olarak fiziksel
aktivite.
Şizofreni, yetişkinlerde en büyük sakatlayıcı
hastalıklardan biridir. Pozitif semptomlar,
özellikle görsel ve işitsel halüsinasyonlar (paraterazi) hastalar için temel handikap semptomları
ve riskleridir (Ali ve ark., 2011). Pozitif
semptomların yönetimi için güncel farmakolojik
tedaviler etkilidir. Bununla birlikte, bazı
durumlarda, genellikle kronik durumdaki
kişilerde irade kaybına neden olan özdüzenleme
ve
bilişsel
problemlerin
yetersizliğine de yol açabilirler. Bu onların sosyal
katılımlarıyla birlikte iyileşme süreçlerini
sınırlayabilir (Lam & Riba, 2016). Ne yazık ki,
günümüzde çoğunlukla ilaç ve psikoterapiye
dayalı tedavilerle, yukarıda belirtilen yan
etkilerden
kaçınamıyoruz.
Şizofreniden
muzdarip kişilerde bilişsel ve motivasyon
bozukluklarını
hafifletmek
için
çeşitli
girişimlerde bulunulmuştur, ancak başarı
şimdiye kadar çok sınırlı kalmıştır.
Bilişsel ve motivasyonel yan etkilerin yanı
sıra, metabolizma hastalıkları ve ağırlıkları olan
hastaları ele alma ihtiyacı da vardır. Yan etkilerin
azaltılması için yeni ve alternatif tedavilerin
tasarımı,
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diğerlerinin yanı sıra fiziksel aktivite yoluyla ele
alınabilecek bir öncelik haline gelmektedir.
Hastalığın erken evrelerinde aerobik egzersizin
metabolik düzeyde yan etkileri azaltabileceğini
gösteren kanıtlar vardır (Aguirre-Urdaneta,
Rojas-Quintero ve Lima-Martinez, 2012;
Mitchell ve ark., 2013; Yogaratnam, Biswas,
Vadivel & Jacob) , 2013). Aerobik egzersiz beyin
değişikliklerini tetikler ve nöroprotektif yanıtları
ayarlama gücüne sahiptir, hipokampusta
nörojenezi teşvik eder ve nöroplastisite yanıtını
yeniden düzenler (Clow ve Edmunds, 2014). Bu
beyin değişiklikleri hastanın zihinsel sağlık
durumunun bazı belirtilerini yönetmesine ve
ilaç yan etkilerini hafifletmesine yardımcı
olabilir..
Bazı
çalışmalar,
şizofreninin
bazı
semptomlarını hafifletmek için fiziksel aktivitenin
olumlu etkilerini de belirlemiştir. Bu çalışmalar
dikkatlerini hem yapısal hem de fonksiyonel
düzeyde beyin değişimlerine odaklamaktadır
(Malchow ve ark. 2015).
Daha önce bahsedildiği gibi, fiziksel
aktivitenin iyileşmeyi desteklemek için diğer
tedavilerle kombinasyonu, hastalığın ilk
aşamasında, kronik olmadığında ve daha genç
bireylerde uygulandığında daha etkilidir. Bu
nedenle tıbbi sosyal alanda çalışan uzmanlar,
programı en baştan planlamak için gerekli
bilgileri ve takip etmek için gerekli adımları
sağlayan ayrıntılı bir çerçeveye ihtiyaç
duyabilirler.
Chen ve Lee (2011), ilk psikotik ataklarını
yaşayan gençlerle fiziksel aktiviteleri kullanarak
kendi deneyimlerini belgelemişlerdir. Bu grupta
fiziksel aktivite programının uygulanmasının
üstesinden gelmenin zorluklarını çok cesaret
verici sonuçlar ile tartıştılar. Psikotik ataklardan
iyileşme evresindeki insanlar için HONG KONG
FITMID programını çağırdılar. Bu program,
toplumda yaşayan ve ilk psikotik ataktan
kurtulanlar için alternatif bir tedavi olarak fiziksel
aktivitenin detaylı kılavuz ve sınırlamaları ile
profesyonellere yardımcı olmuştur (Lam & Riba,
2016).
Çoğu araştırma ve bilimsel makale, aerobik
egzersizin genel sağlıktaki etkilerini araştırmıştır,
ancak diğer egzersiz türlerine yönelik daha az
kanıt vardır ve zihinsel sağlık sorunları olan
kişiler için fiziksel aktivite hakkında çok az şey
bulunmaktadır.

Ruhsal kökenlerine rağmen, yoga, tai chi ve
meditasyon, Asya toplumlarında sağlığı
iyileştirmek ve stresi yönetmek için ortak
pratikler olmuştur. Bu aktivite grubu genellikle
üç merkezi unsur olan zihin-beden egzersizleri
olarak bilinir: nefes alma, koordine hareketler ve
meditasyon (Wei, Si & Tang, 2017). Akıl-beden
egzersizleri sıklıkla kişinin kendi algısını ve
vücudun
sübtil
algılarını
kavramasını
(propriyosepsiyon) artırır. Yakın zamandaki
çalışmalar, zihinsel sağlık sorunları olan
insanlarda psikosomatik semptomları yönetmek
için bu zihin-beden egzersizlerinin etkinliğine
ampirik bir boyut eklemiştir (Wei ve ark, 2017).
Yoganın etkilerine dair mevcut kanıtlar
terapötik bir bakış açısıyla gözden geçirilmiştir
(Varambally & Gangadhar, 2012) ve şimdiye
kadar elde edilen sonuçlar yoga uygulamasının
şizofreni ile ilişkili bilişsel ve duygudurum
sorunlarını yönetmeye yardımcı olabileceğini
göstermiştir. Bununla birlikte, yazarlar yoga
meditatif
uygulamalarının
genelleştirilemeyeceğini belirtmiştir.
Fiziksel aktivitelere dahil olmak için hastaları
nasıl motive edecekleri ve uzun vadede nasıl
sürdürülebilir hale getirilebileceği konusunda
kılavuzlar mevcuttur. Profesyonellerin ilgisi ve
deneyimi arttıkça, daha erken beklemek,
zorluklarla yüzleşmek ve hastaların ihtiyaçlarına
göre tedavileri ayarlamak daha kolay olacaktır.

SONUÇLAR /
UYGULAMALAR /
ÖNERİLER
Fiziksel aktivite ve egzersizin farmakolojik
veya psikoterapötik de dahil olmak üzere diğer
tür tedavi yöntemleriyle birlikte kullanılmasının
ruh sağlığı uzmanları tarafından giderek kabul
görmesi dikkat çekicidir. Bunun bir kanıtı, bu
konuyu
araştıran
ve
zihinsel
sağlık
sorunlarından muzdarip olan hastalarda fiziksel
aktivitenin yararlarını vurgulayan, yakında
mevcut olan veya yakında sunulacak çok sayıda
çalışma ve makaledir.
Bu araştırmalar tarafından belirlenen
faydalar şunlardır::
- - Fiziksel aktivite, ilacın negatif yan
etkilerinin kontrol altına alınmasına yardımcı
olur (örneğin, obezite, metabolik sendrom,
diyabet).
- - Fiziksel aktivite anksiyete ve depresif
davranışları azaltır, sosyal etkileşimleri ve
ayarlamayı
kolaylaştırır.

Negatif semptomların azaltılması, hastaların
tedaviye aktif katılımını ve bunların
etkililiğini teşvik edecektir.
- - Fiziksel aktivite ve sporlar, klasik
tedavilerden daha çekici, daha motive edici
ve heyecan verici ve genç insanlarla ya da
zihinsel sağlık sorunları olan yetişkinlerle
çalışırken önemli bir başarı faktörü olarak
kabul edilir.
Fiziksel aktivite ve sporlar toplumsal olarak
değerlenir ve bunlar da sosyal katılımı ve
topluma katılımı destekler. Ayrıca, spor ve
fiziksel aktivitelerin uygulanması için kamu
kaynaklarına erişim giderek daha fazla
genişletilmiştir. Kamu kaynaklarına erişim,
görünürlüğü
kolaylaştıracak,
sosyal
damgalanmayı azaltacak ve çok çeşitli
faaliyetlerin uygulanmasını çok düşük bir
maliyetle teşvik edecektir.
Fiziksel aktivite veya sporu alternatif bir
tedavi olarak planlarken, profesyoneller her
bireyin ayrı ayrı ihtiyaçlarını, farmakolojik
tedavilerini, adresleri, fiziksel durumu, bağlamı,
ilgileri, ortamı, vb. Neyse ki, çok çeşitli fiziksel
aktiviteler ve sporlar vardır, bu nedenle
programı hastanın ihtiyaçlarına göre ayarlamak
sadece ilgili profesyonelin bilgi, yaratıcılık ve
kaynaklarına bağlı olacaktır.
Depresyon, anksiyete ve duygudurum
bozuklukları ile ilişkili zihinsel sağlık
sorunlarında sıklıkla zaman sınırlaması olan
farmakolojik terapilerin ve psikoterapinin
aksine, fiziksel aktivite ve egzersiz sağlıklı bir
yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olabilir ve
belli bir zihinsel gelişim döneminde bile devam
edebilir.

Fiziksel aktivite bir tedaviye dönüşebilir,
ancak aynı zamanda yeterli bir fiziksel ve
zihinsel sağlığı korumak için bir yaşam
şeklidir.
Bununla birlikte, ortak bir çerçeve içerisinde
politikalar ve tasarım programları üretme,
uygulama ve geliştirmeye ihtiyaç vardır. Bu
ortak çerçeve, profesyonellerin sistematik bir
şekilde, fiziksel aktiviteyi ve akıl hastalığı olan
bireyler için alternatif veya düzeltilmiş bir
tedavi
olarak
spor
yapmalarını
destekleyebilir.
Ayrıca, farklı geçmişe sahip profesyoneller,
çalışmalarının sonuçlarını maksimize etmek
amacıyla disiplinler arası bir takımın üyeleri
olarak hareket edebilirler. Ekipler, fiziksel
aktivite ve spor alanından profesyoneller,
sosyal hizmetlerden profesyoneller ve akıl
sağlığı alanından profesyoneller gibi çeşitli
uzmanları dahil edecektir. Bu profesyoneller,
kişisel özerkliğin desteklenmesi, farmakolojik
tedavilere bağlılık ve zihinsel sağlık sorunları
yaşayan insanların sosyal uyum ve
entegrasyonu ile ilgili çeşitli konularda
çalışacaktır.
Mevcut kanıtlara dayanarak, daha fazla
araştırma yapmak ve fiziksel aktivite, egzersiz
veya spor ve zihinsel sağlık sorunları
arasındaki ilişki için bilimsel kanıtlar üretmek
esastır. Yeni yaklaşımlar, fiziksel aktivitenin,
yalnızca genel farmakolojik müdahalelerin
fizyolojik yönlerine odaklanmak yerine,
iyileşmeyi desteklemek için son derece
önemli olan daha sosyal bir alan üzerindeki
etkisini
ele
alabilir.
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GİRİŞ
Egzersiz ve fiziksel aktivitenin (FA) sağlığa
yararlı etkisi, şu anda dünya genelindeki tıbbi
otoriteler tarafından kabul edilmektedir (WHO,
1995). Aslında, yetişkinlerde ve çocuklarda
egzersiz fizyolojik aktivite ile sağlık arasındaki
pozitif ilişki birçok çalışmada iyi belgelenmiştir.
Sistematik derlemeler ve meta-analizler,
egzersiz ve FA'nın çocukların kardiyovasküler
fonksiyonları, kas-iskelet gelişimini ve zihinsel
sağlığı geliştirdiğini göstermiştir (Janssen ve
LeBlanc, 2010). FA'nın çeşitli formlarının ruh
sağlığı sorunları üzerindeki olumlu etkileri kabul
edilmekte ve kabul edilmektedir ve egzersiz,
yardımcı tedavi ve depresyona karşı önleyici
tedbir olarak önerilmektedir. Carless ve Douglas
(2010) bugüne kadar FA ve ruh sağlığı ile ilgili
literatürün geniş, insancıl ve olumlu anlamda

iyileşme potansiyelini ele almada büyük ölçüde
başarısız olduğunu savunuyorlar. Ayrıca şu anda
mevcut araştırmaların FA'nın ruh sağlığı
üzerindeki etkilerine dair teorik bilgi sağladığını
iddia etmektedir (Carless & Douglas, 2010).
Ayrıca, zihinsel sağlık hizmeti sağlayıcıları, çeşitli
akıl hastalıkları olan bireylerin danışmanlık ve
tedavisine FA'yı entegre edememiştir.
Sağlık bakım ortamlarında tedavinin bir
parçası olarak FA'nın kullanımı çok önemli olsa
da, bu tür uygulamalar hala gözden kaçmakta
ve kullanılmamaktadır (Clow ve Edmunds,
2014). Sağlık hizmeti sağlayıcıları artık fiziksel
hareketsizlik ve kötü sağlıkla bağlantılı artan
kanıtları görmezden gelemezler. Aslında, fiziksel
olarak aktif hastaları destekleyen bir sağlık
sistemi geliştirme olasılığını tartışmalıdırlar.
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Son araştırmalar ve klinik bulgular, FA'nın akıl
hastalıkları için tamamlayıcı veya tamamlayıcı
tedavi olarak kullanılabilecek alternatif bir
önleyici strateji olarak yararlılığını kanıtlamıştır
(Firth ve ark. 2015; Rosenbaum ve ark., 2014).
Bununla birlikte, az sayıda hekim, hastanın
davranışını etkilemediğine inanarak, ilaca
alternatif olarak egzersizi kullanma girişimlerine
karşı koymuştur (Sallis, 2011). Bu argüman,
Clow ve Edmund'un (2014) bilgi eksikliği olarak
tanımlamasının yanı sıra, şu soruya da yol
açmaktadır: Klinisyenler, uygulayıcılar ve
araştırmacılar FA'nın zihinsel sağlık tedavisine
etkisi konusunda nasıl araştırma yapıp pratik
önerilerde bulunabilirler?
Bilgiye dayalı ve kanıt temelli bulguları
birleştirmek,
eğitmenlerin,
koçların
ve
uygulayıcıların, FA'nın önemini anlamasına ve
ruh sağlığı koşullarının tedavisinde bir araç
olarak egzersiz yapmasına yardımcı olacaktır.

PROBLEMİN
KAYNAĞI
Kapsam
Bu makale, hem beden eğitimi hem de
zihinsel sağlık çalışanlarının FA'nın zihinsel
sağlık üzerindeki olumlu etkisini anlamasına ve
anlamasına yardımcı olacaktır. Politika belgesi,
profesyonellerin pratik bilgilerini mevcut
uygulamalarla
ve
uygulamada
nasıl
kullanacaklarıyla ilgili olarak artıracaktır.
Ruh sağlığı ortamlarında fiziksel aktivitenin
kullanımını destekleyen araştırma kanıtları ile
psikolojik danışmanlığın fiziksel aktiviteye dahil
edilmesi arasında bir boşluk vardır (Biddle ve
Mutrie, 2008). Olofsgard (2009), klinisyenlerin
Psikolojik Danışma (1) kişisel düzeyde FA'yı
dahil etme kararını etkileyen dört ana faktörü
belirlemiştir, (2) PY bilgisi, (3) akıl hastalıklarının
önlenmesi ve tedavisinde FA'nın kullanımına
yönelik tutum. (4) ve FA danışmanlığı ile ilişkili
sıklık ve davranış. Korelasyonlar, dört kilit
faktörden yüksek puan alan klinisyenlerin,
hastalarıyla FA danışmanlığını kullanma
olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya
koymuştur.
FA'yı ruhsal hastalıkların tedavisine entegre
etmek için, mevcut deneyimleri analiz etmemiz
ve potansiyellerini anlamamız gerekir. Mevcut
politika belgesi, beden eğitimi ve akıl sağlığı
profesyonellerinin eğitim ihtiyaçlarını, onların
hastaları ile FA’yı ele almalarını sağlamak için
araştırmayı amaçlamaktadır.

FA ile zihinsel esenlik arasındaki pozitif ilişkiyi
kanıtlayan araştırmaların boyutu göz önünde
bulundurulduğunda, pratisyenlerin, koçların
ve eğiticilerin zihinsel sağlık tedavisine FA'yı
dahil
etmeleri
için
eğitilmeleri
ve
hazırlanmaları hayati önem taşımaktadır. Bu
nedenle, ilk önce bu tür uygulamalar
hakkında bilgi edinmeli ve toplamalıyız ve
terapistlerin bu gibi hedeflere ulaşmasına
yardımcı
olacak
şekilde
bunları
tanımlamalıyız.
Araştırmacılar,
egzersizin
akıl
hastalığından muzdarip nüfusun kendine
özgü
ihtiyaçlarını
karşılamak
için
kullanılabileceği yollarını anlattılar. Psikolojik
sonuç ölçütlerine odaklanan çalışmalar,
terapötik ortamlarda kullanım için daha fazla
kanıt sağlayabilir (Alexandratos, Barnett ve
Thomas, 2012). Aynı şekilde Curran ve ark.
(2016), yüksek kalitede müdahalelere erişim
ihtiyacı olanlara sağlamak için, akıl sağlığı
gündemine yönelik daha stratejik bir
yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini iddia
etmiştir.

YÖNTEMLER / PROSEDÜR
/ YAKLAŞIM
Profesyonellerin eğitim ihtiyaçlarını ele
almak ve akıl sağlığı tedavisine FA'yı dahil
etmek için bu politika makalesi, uygulayıcıların
alandaki
deneyimlerini,
hikayelerini
ve
zorluklarını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Buna
ek olarak, mevcut uygulamaların tanımlarını
sağlar ve sahada edinilen bilgileri günlük
pratikte uygulanabilir pragmatik tavsiyeye
aktarmanın yollarını vurgular. Ruh sağlığı
koşulları olan kişilerin yaşam kalitesini
iyileştirmeyi amaçlayan egzersiz programlarının
düzenlenmesi için bilgi ve pratik öneriler
sunulmaktadır.

KAYNAK TARAMASI
Sallis (2011) aktif hastaları destekleyen bir
sağlık sistemi geliştirmenin uzun bir yolunun
olduğunu belirtti. Fitness endüstrisini sağlık
sektörü ile daha iyi bir şekilde bağlamaya
ihtiyaç vardır. Hareketsizliğe bağlı kronik
hastalığın yükü şaşırtıcı bir hızla büyürken,
sağlık hizmeti sağlayıcıları fiziksel hareketsizlik
ve kötü sağlık arasındaki ilişkiyi artık göz ardı
edemez.

Sallis (2011), klinisyenlerin her hastanın egzersiz
alışkanlıklarını değerlendirme ve hareketsizlik ile
ilişkili sağlık risklerini anlamalarını sağlama
görevini üstlendiklerini belirtmiştir. Bu nedenle,
klinisyenlerin, hastalara engelleri aşmalarına
yardımcı olmak ve fitness uzmanlarına
yönlendirmeler
gibi
egzersiz
reçeteleri
uygulamak için pratik yollar keşfetmeleri
önerilir.
Szuhany ve arkadaşları (2014), egzersiz
girişimlerini duygudurum ve anksiyete
bozuklukları olan bireyler için yeni ve etkili bir
alternatif tedavi şekli olarak tanımlamışlardır.
Birkaç gözden geçirme ve meta analizler,
egzersizin zihinsel sağlık sorunlarından
muzdarip bireyler için uygun maliyetli ve
erişilebilir bir tedavi olabileceğini öne
sürmüştür.
Akıl sağlığı bozuklukları için uygulanabilir bir
tedavi olarak egzersiz lehine yapılan büyük
kanıtlara rağmen, Walsh (2011), alıştırmanın
konusunu psikoterapide nadiren buldu ve ruh
sağlığı uzmanlarının% 10 kadarını tavsiye etti.
Hitschfeld (2011), terapistleri hastaları ile
egzersizi tavsiye etmeyi ve ona hitap etmeyi
cesaretlendiren çeşitli engeller tespit etmiştir.
Örneğin,
bazı
terapistler
egzersizin
uygulamadaki
etkinliğini sorgulamaktadır.
Diğerleri ise, alıştırmaya karşı olumlu bir tutum
sergileyenlerin bile, psikoterapi alanı dışında
olduğuna inanmak gibi diğer faktörler nedeniyle
bunu önermeyebilir (Faulkner ve Biddle, 2001).
Bazı araştırmacılar, terapistlerin, egzersizlerin
psikolojik bozukluklar üzerindeki etkilerini
kısmen görmezden geldikleri için, istemcilerle
egzersiz
hakkında
konuşmadıklarını
bulmuşlardır (Faulkner & Biddle, 2001). Sınırlı
bir süre, psikolojinin bedene göre daha fazla
akıl ile ilgili inançları ve müşterilerin
uyumsuzluğundaki inançları, psikoterapistlerin
terapideki egzersiz konusunu broş etmekten
alıkoyan engellerdir (Faulkner & Biddle, 2001;
McEntee & Halgin, 1999).
Hitschfeld (2011) ve Olofsgaard (2009),
sağlık profesyonellerinin kişisel düzeyde PA
düzeyleri ile hastalarla egzersiz yapma
konusundaki istekleri arasında pozitif bir ilişki
olduğunu belirtmiştir. Nitekim, daha fazla
egzersizle kişisel olarak ilgilenen terapistlerin,
bu konuşmayı müşterileriyle yapma olasılığı
daha yüksektir. Ayrıca, psikolojik rahatsızlıkları
tedavi etmek veya önlemek için egzersizi
kullanmaya yönelik daha olumlu tutumları olan
terapistler, terapideki egzersizi ele alma
olasılıkları daha yüksek olacaktır. Egzersizin
yararları hakkında daha bilgili olanlar,
istemcilerle egzersizi ele alma olasılıkları daha
yüksektir (Hitschfeld, 2011).

Biddle ve Mutrie (2008) akıl sağlığı
durumlarının tedavisinde FA kullanarak
belirleyici, iyi oluş ve müdahaleleri araştırmıştır.
Bölgede uzun süreli egzersiz davranış
değişikliklerini ve egzersiz ve FA için spesifik
relaps önleme stratejilerini destekleyecek
araştırmalara açık bir ihtiyaç olduğunu
bildirmişlerdir.
Araştırmacıların
ve
uygulayıcıların birlikte çalışmasının gerekliliğini,
uygulamada kanıtları uygulamalarını ve bilgi
teknolojisi, görüntülü konferans ve telefon
iletişimi gibi mesajların iletilmesi için farklı ve
yeni medyaları araştırmanın gerekliliğini
belirttiler. Ancak, araştırmacılar hala bazı sağlık
profesyonellerini ve araştırmacıların FA
yardımları konusunda ikna etmeye çalıştıklarını
ileri sürdü. Biddle ve Mutrie (2008), farklı
grupların, nüfusların ve koşulların incelenmesi
gerektiğinden, daha yenilikçi ve yaratıcı
araştırma soruları ve tasarımlarının hala gerekli
olduğunu iddia etmiştir.
Carlson ve Bourd, 2011 yılında, 5A'ların
kullanımını
açıklayan
fiziksel
aktivite
danışmanlığı
kavramını
derinleştirdi:
Değerlendirme, Tavsiye, Katılım, Destek ve
Düzenleme, hasta seçimini ve özerkliğini
vurgulamak anlamına gelir. Yazarlar, adımların
aşağıdaki gibi olduğunu belirtti:
Adım 1: Hastaların FA düzeylerini (haftada kaç
dakika faaliyet yaptıkları dahil), hastaların
sağlık risklerini, hastaların FA'ya katılma
kabiliyetlerini (zorlukları ve zorlukları tartışmak)
değil, aynı zamanda değiştirme istekliliğini de
değerlendirin.
Adım 2: Kişisel sağlık riskleri ve faydaları ve
FITT prensiplerine (Frekans, yoğunluk, tip ve
zaman) ilişkin öneriler. Bu, uyarlanmış bir
mesajla yapılmalı ve her zaman kılavuzları
hatırlayarak, hastanın değişim aşamasına
uyarlanmalıdır. Ayrıca, daha kısa seanslar
daha önce sedanter hastalar için önemlidir.
3. Adım: Hedefler üzerinde anlaşın ve bir
eylem planı geliştirin. Hastalar, belirli ve somut
hedefler belirleme aşamasındadır. Bir haftalık
hedef planlama çizelgesi sağlanabilir, başarı
olasılığını artırmak için hedeflerini planlayabilir
ve yazabilirler.
4. Adım: Hastaları yerel aktif kaynakların bir
listesiyle sağlayarak engellerin üstesinden
gelmek ve toplum kaynaklarıyla bağlantı
kurmaya yardımcı olmak; Topluluk spor
salonları, yürüyüş grupları, parklar vb.
Adım 5: Takip değerlendirmesi, geri bildirim ve
destek için düzenleme yapın. Takip, telefon,
kartpostal veya mektup şeklinde olabilir. Amaç,
akıl sağlığı yararları için önerilen aktivite
düzeylerini oluşturmak ve devam eden
aktivitenin önemini vurgulamak olmalıdır.
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Aşağıdaki unsurlar başarılı bir fiziksel
aktivite programı için gerekli olabilir:
- Basılı formda ya da bilgisayarla egzersiz
reçeteleri ya da motivasyon mesajları
veren programlar tek başına yüz yüze
görüşmekten daha etkilidir.
- Katılımcılar, örneğin, adım ölçer ve kalp
atış hızı monitörleri gibi günlük izleme
cihazlarını
kullanarak
davranışlarını
değiştirmek için hedef belirlemeli ve
başarıları kendi başına takip etmelidir.
Geri bildirim, kendini izleme ve öz
düzenlemenin kritik bir bileşenidir.
- Tesisler "bazı bireyselleştirilmiş ilgi ve
tanınma fırsatları" ndan faydalanmalıdır.
- Hevesli, bilgili ve destekleyici egzersiz
liderleri, gerçek egzersiz programı kadar
önemlidir
- Algılanan yaralanma riskinin azaltılması
katılımı artırabilir.
http:IIwww.mindingourbodies.caIabout_the_
projectIliterature_reviewsIphysical_activity_
and_mental_health.
Birleşik Krallık'ta, profesyonel futbol
kulüpleri, (i) genel nüfusun akıl sağlığını
geliştirmek için FA müdahalelerinin sunulması,
(ii) doğumun sağlanması dahil olmak üzere, ruh
sağlığını teşvik eden müdahalelerin sağlanması
için ortam olarak kullanılmaktadır. Ruhsal
hastalığı yaşayan kişiler için FA müdahalelerinin
yapılması ve (iii) futbol kulübü sağlık
hizmetlerinin toplumdaki sınırları içinde
sunulması. Curran ve arkadaşları (2017)
profesyonel futbol kulüplerinin akıl sağlığı
hizmetlerine, özellikle de bu tür hizmetlere
erişimin yüksek düzeyde damgalanabileceği
gençlere erişimi kolaylaştırmaya yardımcı
olabileceğini öne sürmüştür. Bulguları, bu
müdahalelerin sağlık üzerinde olumlu bir etkisi
olduğunu vurgulamıştır. Bu imkanlar büyük
fırsatlar olarak algılanabilir, ancak fon sağlayan
kurumlar ve komisyoncular etkili teslimat ve
değerlendirme için hem insan hem de mali
uygun kaynakları sağlamalıdır. Araştırmacılar,
akıl sağlığı gündemine yönelik daha stratejik bir
yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini öne
sürdüler.
Uygulamalardaki
değişikliklerin
profesyonel futbol kulüplerinin akıl sağlığı
hastalıkları olan bireylere yüksek kalitede
müdahalelere erişimini sağladığını iddia ettiler.

BULGULAR / SONUÇ:
Özetle, araştırma psikoterapide egzersiz ve
FA'nın dahil edilmesinin önünde hala engellerin
olduğunu göstermektedir. Aslında, akıl sağlığı
uzmanlarının sadece% 10'u, FA'yı ve
müvekkillerine
alıştırma
yapmasını
önermektedir (Walsh 2011), çünkü psikolojinin
zihnin bedenden daha fazla olduğunu
düşünmektedir. Fiziksel aktivite, bu nedenle
hala psikoterapi alanının dışındadır (Faulkner &
Biddle, 2001; Mc Entee & Halgin, 1999). Ayrıca,
FA'nın çeşitli psikolojik bozukluklar üzerindeki
etkileri ve etkisi hakkında bilgi eksikliği
bulunmaktadır (Faulkner & Biddle, 2001). Aynı
zamanda, FA'nın yararları konusunda daha
bilgili olan ve böylece müşterileriyle (Biddle &
Mutrie 2008) egzersiz yapmanın daha uzun
süreli olması, uzun süreli egzersiz davranış
değişikliklerini sürdürmesi ve gelişmesi için
daha akılcı olan akıl sağlığı uzmanları arasında
araştırma desteğinin gerekliliği kaydedilmiştir.

SONUÇLAR /
UYGULAMALAR / ÖNERİLER
Bu gözden geçirme sırasında, beden eğitimi
ve
akıl
sağlığı
sektörlerinde
çalışan
profesyonellerin eğitim ihtiyaçları konusunda iki
ana konu belirgindi. Birincisi, Walsh (2011), ruh
sağlığı uzmanlarının sadece% 10'unun, bedenin
psikolojiye bu kadar bağlı olmadığını
düşündükleri için, FA'yı müvekkillerine tavsiye
ettikleridir. Fiziksel aktivitenin önemi bu yazıda
ele alındığından ve profesyonellerin hastalarına
fiziksel aktivite önerme olasılığı daha düşük
olduğu için, ruh sağlığı uzmanları arasında
fiziksel aktivite ve yararları konusunda
farkındalık
yaratılması
büyük
önem
taşımaktadır.
Konuşmayı sevdiğimiz ikinci nokta, beden
eğitimi ve ruh sağlığı sektörü çalışanlarına
eğitim veren çok az sayıda eğitim programının
yer almasıdır. Bu eğitim programlarının eksikliği
ve
profesyonel
meslek
eğitimlerinde
profesyonellerin akıl sağlığı sorunları olan
insanlarla etkin bir şekilde çalışabilmeleri için
gerekli teknik ve profesyonel becerilere sahip
olmaları büyük önem taşımaktadır.

Bu nedenle bu boşluğu doldurmak ve
zihinsel sağlık sorunları olan bireylerin etkin
tedavisini geliştirmek için üniversitelerde veya
diğer eğitim kurumlarında ilgili alan ve
müfredat programları dikkate alınmalıdır.

Genel olarak, birçok bakımdan, sağlık sistemi ve
spor sektörü arasındaki bağlantılar, tedavide
hala nadiren desteklendiği için geliştirilmelidir.
Temel amaç, genel olarak ruh hali, anksiyete
bozuklukları ve akıl sağlığı hastalıklarından
muzdarip bireyler için yeni ve etkili bir tedavi
şekli olarak ruh sağlığı tedavisindeki egzersizin
kullanımını teşvik etmektir..
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GİRİŞ
61 Devletin temsilcileri tarafından
imzalanan Dünya Sağlık Örgütü Anayasasına
Giriş (WHO, 1946), sağlığın “tam bir
bedensel, zihinsel ve sosyal refah durumu
değil, yalnızca hastalık ya da sakatlığın
yokluğu olduğunu” belirtir. ".
Dünya Sağlık Örgütü (2010), global
mortalite için dördüncü risk faktörü olarak
fiziksel inaktiviteyi, koroner kalp hastalığı
vakalarının% 6'sını, tip 2 diyabetin% 7'sini,
meme
kanserinin%
10'unu,
kolon
kanserinin% 10'unu işaret etmektedir.
Dünyada bundan dolayı tahmini yıllık 3,2
milyon ölüm gerçekleşmektedir. Bilimsel
kanıt, fiziksel aktivitenin sağlık ve psikolojik
iyi olma üzerindeki önemli yararlı etkilerini
göstermektedir.
Fiziksel aktivite ve sağlık arasındaki
bağlantılara dair kanıtlara ve bilgilere rağmen,
birçok genç Avrupalı inaktif veya yetersiz bir
şekilde aktiftir. Özellikle son veriler (Special
Eurobarometer, 2014), Avrupalı ergenlerin%
80'inin
yeterince
aktif
olmadığını
göstermektedir. 2017 Eurobarometer spor ve
fiziksel aktivite anketinin sonuçları, 2014
anketinde daha önce bahsedilen Avrupa
Birliği'nde devam eden yüksek fiziksel
hareketsizlik oranlarını doğrulamıştır.

Fiziksel inaktivitenin ekonomik maliyeti üzerine
bir 2015 araştırması (CEBR Ekonomi ve İş
Araştırması Merkezi, 2015), bu hareketsizliğin,
Avrupa genelinde yılda 500.000'den fazla
ölümden sorumlu olduğunu ve ekonomik
maliyetlerin 80,4 milyar Euro'ya ulaştığını
gösterdi. yıl. Bu, Avrupa'daki tüm sağlık
harcamalarının% 6,2'sini ve muhafazakar
tahminlerin yıllık maliyeti 2030'da 125 milyar
Euro'nun üzerine çıkarmaktadır.
Bu çerçevede, 2017-2020 için yeni bir AB
Çalışma Planı, Komisyonun değerlendirmesine
dayanarak ve Mayıs ayında Eğitim, Gençlik,
Kültür ve Spor Konseyi toplantısında spordan
sorumlu AB Bakanları tarafından Mayıs ayında
kabul edilen Temmuz 2017'de yürürlüğe
girmiştir. S por için Birlik Çalışma Planı, 2017).
AB Üye Devletleri ve Komisyonun 2020'ye kadar
öncelik vermesi gereken önemli konuları ortaya
koymaktadır:
- - Sporun bütünlüğü, iyi yönetişime,
küçüklerin korunmasına, eşleştirme, doping
ve yolsuzlukla mücadeleye odaklanma;
- - Sporda inovasyona odaklanan ekonomik
boyut ve spor ile dijital tek pazar arasındaki
bağlantılar;
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- Sosyal içerme, antrenörler, medya, çevre,
sağlık, eğitim ve spor diplomasisi üzerine
odaklanan spor ve toplum.
Spor ve beden eğitimi perspektifinden zihinsel
sağlığın teşviki ve geliştirilmesinin unsurları olarak,
okullar eşsiz bir konumdadır ve anahtar konum
teşkil etmektedir. Aynı zamanda, fiziksel aktivitenin
lehine akademik derslerden uzaklaştırılan zamanın
okul performansı pahasına olmadığına dair
kanıtlar artmaktadır. Aksine, araştırmalar, gençler
için fiziksel aktiviteden olumlu eğitim faydaları
iddialarını desteklemektedir (Beni, Fletcher &
Chroinin, 2017).
Buna rağmen, takip eden sayfalarda analiz
edildiği gibi, fiziksel eğitime genellikle sınırlı
müfredat süresi, yetersiz mali ve insan
kaynakları verilir ve düşük konum statüsüne
sahiptir.
Avrupa Birliği'ndeki çocuklar ve ergenler
arasındaki düşük fiziksel aktivite seviyeleri
endişe verici ve politika yapıcılar için büyük bir
endişe konusu haline gelmiştir. Öğrencilerin
sadece% 80'inin okulda spor yapması gerçeği,
okullardaki eğitim ortamının fiziksel aktivite ve
zihinsel sağlığı teşvik etmede en önemli araç
haline gelmesini sağlamaktadır.

PROBLEMIN
KAYNAĞI
Beden eğitimi, fiziksel aktiviteyi, bireylerin
optimal gelişimlerine ve refahına katkıda
bulunan beceri, zindelik, bilgi ve tutum
kazanmalarına yardımcı olan bir araç olarak
tanımlayan bir eğitim süreci olarak tanımlanır.
Okuldaki fiziki eğitim, sadece öğrencilerin
yakın zindelik ve sağlık durumlarına katkıda
bulunmaz, aynı zamanda gençlerin fiziksel
aktiviteyi olumlu yaşam boyu yansımalarıyla
daha iyi bir şekilde gerçekleştirmelerine ve
anlamalarına yardımcı olur. Dahası, okuldaki
beden eğitimi, takım çalışması ve adil oyun gibi
aktarılabilir bilgi ve becerileri, saygıyı, bedeni ve
sosyal farkındalığı geliştirir ve öğrencilerin
oyunda kullanabileceği 'oyunun kuralları'
hakkında genel bir anlayış sağlar.
Bu nedenle, sayısız faydaları
nedeniyle,fiziksel aktivitenin teşvik edilmesi,

Avrupa seviyesinde daha fazla ilgi görmüştür.
2009 AB Lizbon Anlaşması, Avrupa Birliği'ne
sporda Avrupa boyutunu geliştirmek ve
Avrupa sporu meselelerinin tanıtımına katkıda
bulunmak için harekete geçilmesi için yasal
bir dayanak sağlamıştır.
Okuldaki spor ve fiziksel aktiviteyi teşvik
etmek ayrıca öğrencilerin zihinsel sağlıklarını
koruyabilir ve tüm okul topluluğu için okul
iklimini iyileştirebilir, okul terkini azaltabilir ve
okul performansını artırabilir.
Pozisyon bildiriminin amacı, okuldaki normal
beden eğitimi için birçok zorluğu tartışmak
olduğundan,
beden
eğitiminin
Avrupa
müfredatına daha iyi yerleştirilmesi için bazı
unsurların dikkate alınması gerekmektedir:
A) Fiziksel eğitimin öngörülen öğretme
süresi, bir ülkeden diğerine ve eğitim düzeyleri
arasında önemli ölçüde farklılık gösterir. Dahası,
bazı ülkeler asgari eğitim saatlerini merkezi
düzeyde sabitlerken, diğerleri bu kararı okullara
bırakmaktadır
(European
CommissionIEACEAIEurydice, 2013). Genel
olarak, beden eğitimi için önerilen öğretim
süresinin payı diğer konulara kıyasla oldukça
düşüktür. Bu gerçek, beden eğitiminin
öneminin algılanması hakkında önemli bir soru
ortaya koymaktadır.
Bu unsurlar göz önüne alındığında, Avrupa
düzeyinde politika gelişimlerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Avrupa'daki beden eğitimi
durumunu daha iyi anlayabilmek için Eurydice
Raporu (2013), 30 Avrupa ülkesinde okuldaki
beden eğitimi ve spor etkinliklerinin oyun
durumunu
haritalamayı
amaçlamaktadır.
Avrupa Komisyonu'nun Avrupa'daki okullardaki
beden eğitimi ile ilgili temel kaygıları ve güçlü
yanları tespit etmeye yönelik ilk girişimi olarak
görülebilir.
B) Etkin uygulama süreci için öğretmenin
rolü çok önemlidir. Öğretmenlerin mesleki
yeterlilikleri önemlidir, çünkü sadece gençlerin
fiziksel aktivitelere yönelik motivasyonlarını
arttırmakla kalmaz, aynı zamanda sağlıklı bir
yaşam tarzını teşvik ederler.
C) Eğitim öğretim ve değerlendirme
tekniklerine olan ihtiyaç, beden eğitimi hedefine
ulaşmak için bir diğer önemli unsurdur ve bu
nedenle Kalite Beden Eğitimi Göstergeleri (QPE)
hala eksiktir.
D) D)
Tesislerin
ve
ekipmanın
mevcudiyeti: etkili sınıf öğretimi yeterli
miktarda ekipman ve ekipmana ihtiyaç duyar.

Ve son olarak,
E) Birçok
ülkede
devlet
yasasıyla
desteklenen toplumsal cinsiyet ve engellilikle
ilgili katılım politikaları ve uygulamalarındaki
bazı iyileştirmeler belirlenebilirken, eşit şartlar
ve herkes için erişim fırsatlarının önündeki
engeller hala devam etmektedir; Özellikle
engelli okul çocukları ve gençler için, tam
katılımın önündeki kalıcı engeller, yetersiz
altyapı, uygun nitelikli öğretim personeli ve
destek asistanlarının tedarikinde yetersizlikler,
uyarlanmış
tesislerde
ve
ekipmanlarda
eksiklikler
ve
öğrenme
ve
öğretme
materyalleridir.

TEMEL TANIMLAR
Avrupa eğitim sistemleri
Avrupa'da üç temel zorunlu eğitim sistemi
vardır: ilk ve orta düzey arasında (örn.
Danimarka, Norveç ve Hırvatistan) herhangi bir
ayrım
yapılmaksızın,
zorunlu
eğitimin
başlangıcından sonuna kadar zorunlu eğitim
sağlayan tek bir yapı türü; İlkokuldan
ortaöğretime (Almanya, Avusturya) ortak bir
temel müfredatın sağlanması; ve çeşitlendirilmiş
alt orta eğitim türü. (Italy, France) (Eurydice
Facts and Figures, 2017).

Ruh sağlığı
Ruh sağlığı, her bireyin kendi potansiyelini
gerçekleştirdiği, yaşamın normal stresi ile başa
çıkabileceği, verimli ve verimli çalışabileceği ve
onun topluluğuna katkıda bulunabileceği bir
iyilik hali olarak tanımlanmaktadır (WHO, 2004).
Ruh sağlığının olumlu boyutu, DSÖ'nün
anayasanın
içerdiği
sağlık
tanımında
vurgulanmaktadır: “Sağlık, tam bir fiziksel,
zihinsel ve sosyal iyilik halidir ve yalnızca
hastalık veya sakatlığın olmaması değildir”. Ruh
sağlığı, bireyin düşünme, iletişim, öğrenme,
esneklik ve benlik saygısının temelidir. Ruh
sağlığı aynı zamanda ilişkilerin, kişisel ve
duygusal iyiliğin ve topluma ya da topluma
katkının anahtarıdır.
Ruh sağlığı, günlük aktivitelerde verimli
faaliyetlerin (çalışma, okul, bakım verme),

sağlıklı ilişkilerin ve değişime uyum sağlamanın
ve sıkıntılarla başa çıkma yeteneğinin ortaya
çıkmasıyla sonuçlanır.

Fiziksel aktivite - Fiziksel
egzersiz
DSÖ, fiziksel aktiviteyi, enerji harcaması
gerektiren iskelet kasları tarafından üretilen
herhangi bir bedensel hareket olarak tanımlar
- çalışırken, oyun oynarken, ev işlerini
yürütürken, seyahat ederken ve rekreasyonel
uğraşlarda yer alan faaliyetler de dahil olmak
üzere. Düzenli orta şiddetli fiziksel aktivite örneğin yürüyüş, bisiklete binme ya da spor
yapma gibi - sağlığa önemli faydalar sağlar
(WHO, 2017).

Spor
Bireyin veya ekibin eğlence için başkalarına
veya başkalarına karşı yarıştığı fiziksel efor ve
beceri içeren bir etkinlik. İnsanların çeşitli atletik
aktivitelerde (Oxford Living Dictionary) yarıştığı
bir fırsat.

YÖNTEMLER / PROSEDÜR /
YAKLAŞIM
Bu yazıda, Avrupa'daki tipik eğitim
sistemlerinde spor ve ruh sağlığı ile ilgili mevcut
belgeler gözden geçirilmektedir. Ayrıca,
okullardaki spor faaliyetlerini teşvik etmek için
uygulanan ve uygulanabilecek alternatif
stratejileri tartışmaya ve Avrupa'da sporun
eğitim sistemini ve sonraki sonuçları teşvik
etmek için hangi eylemleri gerçekleştirdiğini
analiz etmeye çalışılmaktadır.
Bu makalenin amacına (yöntemine)
yöntemsel prosedürün uygulanmasında kabul
edilen uygulama ile uyumlu olabilmek için çok
yönlü çoğulcu bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu
yaklaşım, güncel ve güncel uluslararası,
Avrupa ve ulusal beden eğitimi ile ilgili
çalışmalar, Avrupa çalışmaları ve politika
belgeleri, sistematik incelemeler, referans
arama, yerel hizmet araştırmaları ve DSÖ
eylem planlarından elde edilen bilgiler dahil
olmak üzere bir dizi kaynak tarafından üretilen
verileri kapsamaktadır. Bu makale, eğitim
sistemlerinde spor ve ruh sağlığı ile ilgili vaka
çalışmalarının kapsamlı bir literatür taraması ve
analizi ve politikaların hangi yaklaşımların
olumlu bir etkisi olabileceği ile desteklenmiştir.
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Ana keşif konuları şunlardır:
• AB okul sisteminde yapılandırılmış beden
eğitimi ve ülkeden ülkeye ana farklılıklar
nelerdir?
• Beden eğitimi, metodolojik bir bakış açısı
ile düzenlenmiştir?
• Beden eğitimi müfredatının çeşitli
özellikleri nelerdir?
• AB okullarındaki beden eğitimi ile ilgili
temel problemler nelerdir?
• Okulda fiziksel aktivite programı etkili
midir?
• Spor ve okul sağlığı tanıtımı tüm okul
yaklaşımına dahil edilebilir mi?
• AB eylemleri AB tarafından tavsiye edilen
hangi
eylemler
şu
ana
kadar
gerçekleştirilmiştir?

Yukarıda bahsedilen tüm sorular, literatür
taramasının
ana
türleri
üzerinden
incelenmektedir: ilgili literatürün tanınması,
yeniden kazanılması ve hatırlanması, Avrupa
politika belgeleri ve diğer ilgili belgeler dahil
olmak üzere, değerlendirici, keşifsel ve araçsal.
-

-

Analiz edilen konular 4 ana parçaya
ayrılmıştır:
- Okulda zihinsel sağlık üzerine beden
eğitiminin yararı
- Beden eğitimi müfredatı (amaçları,
temaları, içerik etkinlik alanları, alaka
düzeyi ve teslimat kalitesi sorunları,
izleme ve değerlendirme yöntemleri)
- Öğretim elemanları ve Kalite Beden
Eğitimi Öğretmeni
- Kaynaklar, tesisler ve ekipman

KAYNAĞIN GÖZDEN
GEÇİRİLMESİ
Okulda
zihinsel
sağlık
üzerine beden eğitiminin
yararı - Araştırma kanıtı
Kuşkusuz, çocuk ve ergenlerde beden eğitimi
eğitiminin faydaları, beyin aktivitesi ve depresif
belirtiler konusunda yurtdışında bir anlayış,

Fiziksel aktivitenin önemi okul ortamında
ve okul sonrası etkinliklerde teşvik edilmelidir.
Hillman ve arkadaşları (2014) 7 ile 9 yaş
arasındaki 221 çocukta fiziksel aktivitenin beyin
fonksiyonu ve bilişsel işlev üzerindeki etkilerini
incelediler. Çocuklar, okul fiziksel aktivite
programı veya bekleme listesi kontrol
grubundan 9 ay sonra rasgele seçilmiştir.
Fiziksel aktivite müdahalesi, fiziksel aktivitelere
katılarak aerobik uygunluğun geliştirilmesine
dayanıyordu.
Bilişsel
işlevsellik,
dikkat
inhibisyonunu
ve
bilişsel
esnekliği
değerlendiren görevlerle değerlendirildi. 9 aylık
müdahalenin sonunda, fiziksel aktivite grubu
daha fazla dikkat inhibisyonu ve bilişsel esneklik
gösterdi. Daha fazla sayıda fiziksel aktivite
seansına katılan çocukların beyin aktivitesi
ölçümlerinde daha fazla değişiklik vardı.
Fiziksel aktivite programına katılan çocuklar
için artan dikkatin bu bulguları göz önüne
alındığında, dikkat eksikliği hiperaktivite
bozukluğu (DEHB) olan çocukların egzersizle
daha fazla ilgi gösterip göstermeyeceklerini
bilmek önemlidir. Pontifex ve arkadaşları (2013),
orta şiddetteki aerobik egzersizin tek bir
alışkanlığının DEHB olan çocuklarda etkisini
değerlendirmişlerdir. Çalışmaya, DEHB tanısı
konan 8 ila 10 yaş arasında yirmi çocuk ve
sağlıklı eşleştirilmiş kontrol grubu katılmıştır. Bu
iç katılımcı tasarımında, çocuklar 20 dakikalık bir
aerobik egzersiz seansına ya da motorlu bir
koşu bandı üzerinde oturmuş bir oturuma
katıldılar. Olayla ilgili beyin potansiyellerinin ve
bilişsel görevlerin ölçümleri, bu iki koşulda
değerlendirilmiştir. Çocuklar dikkat kontrol
görevleri, okuma anlama ve aritmetik
testlerinde daha fazla iyileşme konusunda daha
fazla yanıt doğruluğu göstermiştir.
Son olarak, çocuklarda ve ergenlerde
depresyon ve beden eğitimi arasındaki ilişki son
zamanlarda dikkat çekmiştir. Kremer ve ark. (2014)
fiziksel ve depresif belirtiler arasındaki ilişkileri
araştırdı. 8256 çocuk ve ergenin kesitsel bir
araştırması, çevrimiçi bir kendi kendini raporlayan
bir aracı tamamladı. Öğrencilere, beden eğitimi
derslerine katılan gün sayısı da dahil olmak üzere,
fiziksel aktivite davranışları hakkında bir takım
sorular sorulmuştur; bu sınıflar boyunca etkinlik
derecesi; okuldan sonra çok aktif olmanın gün
sayısı; okulda ve okul dışında spor veya diğer
faaliyetlere katılım; Spor, kulüp, organizasyon veya
okuldaki diğer etkinliklere dahil olma fırsatları.

Depresif belirtiler Ruh ve Duygular Anketi
kullanılarak değerlendirildi. Orta ve yüksek
depresif belirtiler bu gençlerin % 33'ünde
bildirilmiştir. Fiziksel eğitim derslerinde çok aktif
olmak ve hem okulda hem de dışarıda spor
yapmak için gençlerin spor veya diğer
aktivitelere okulda veya sınıf dışı etkinliklere
katılmaları için daha fazla fırsat olduğunda
depresif belirtilerin oranı daha düşüktür.
Öğrencinin fiziksel aktivite düzeyi ile zihinsel
iyi oluşları arasındaki ilişkinin diğer yönlerini
inceleyen birkaç çalışma vardır; bu da egzersizin
daha iyi düşünme ve problem çözme, daha
güçlü dikkat becerileri ve daha iyi öğrenmeye
yol açtığını kanıtlar. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde,
bunların hepsi okul performansından yararlanır.
Delaware Eğitim Bölümü tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, “fiziksel olarak uygun olan
öğrencilerin, cinsiyet, ırk, aile geliri veya okul
bölgesi ne olursa olsun, iyi performans
göstermeleri ve okulda iyi davranmaları daha
olasıdır.” Ratey (2013) fiziksel aktivite sırasında
beynin BDNF veya beyin kaynaklı nörotropik
faktör olarak adlandırılan ve sinir hücresi
bağlantıları oluşturan bir protein ürettiğini
açıkladı. Bu bağlantılar, devam eden fiziksel
aktivitenin bir sonucu olarak, çocukların daha iyi
anlayabilmeleri ve bilgi elde etmeleri için o
kadar kolaylaşır.
Bunun dışında, egzersiz sırasında beynin
saldığı endorfinler, ruh halini, enerji seviyelerini
ve hatta uykuyu iyileştirmeye yardımcı olurlar.
Çoğu öğrenci, egzersiz yaptıktan sonra
kendilerini rahat hissettiklerini ve iyi
hissetmelerini sağladığını bildirmektedir. Birlikte
bu olumlu etkiler, özgüvenin ve esnekliğin
geliştirilmesine,
dolayısıyla
kaygının
azaltılmasına, ilişkilerin geliştirilmesine ve beden
imajının kendilik algısına yardımcı olur.
Şimdiye kadar analiz edilenlerle ilgili olarak,
1) öğrencilerin % 80'inin sadece okulda spor
yapması ve 2) çocukların beden eğitimi
derslerinde harcadıkları saatlerin sınırlı sayıda
olması, okulların etkili olduğu yönünde
spekülasyonlara yol açmıştır.

Beden eğitimi müfredatı
(amaçları, temaları, içerik
etkinlik alanları, alaka düzeyi ve
teslimat kalitesi sorunları,
izleme ve değerlendirme
yöntemleri) - Araştırma kanıtı
Avrupa Komisyonu'nun “Avrupa Okullarında
Beden Eğitimi ve Spor” konulu Avrupa
Komisyonu'nun (2013) daha önce sözü edilen
Eurydice Raporu (2013), tüm Avrupa ülkelerinin
okulda beden eğitiminin önemini kabul
ettiklerini belirtmektedir. Dahası, Avrupa ülkeleri
sağlık ve spor arasında önemli bir bağlantı
olduğunu kabul eder. Bu görüş birliğine
rağmen, tüm AB ülkelerindeki diğer derslere
kıyasla beden eğitimi üzerinde daha az önem
verilmektedir. Bu argüman, beden eğitimine
ayrılan zaman ile diğer konular arasındaki
karşılaştırmadan kaynaklanmaktadır.
AB'de, tam zamanlı zorunlu genel eğitim
boyunca beden eğitimi zorunlu bir konudur.
Bununla birlikte, öngörülen öğretim süresi bir
ülkeden diğerine önemli ölçüde farklıdır. 20112012 yıllarında ilköğretimde, okul başına
ortalama eğitim süresi İrlanda'da 37 saat ve
Fransa'da 108 arasında değişmiştir. Ortaöğretim
düzeyinde, rakamlar Malta'da 31 saatten
Fransa'da 108 saate kadar değişmektedir. Bu
sonuçlar, okul dışında yoğun bir fiziksel aktivite
uygulamadan, AB'deki çocukların fiziksel
aktivite
hakkındaki
WHO
tavsiyelerine
ulaşmanın çok uzak olduğunu göstermektedir.
Eurydice Raporu'nun (2013) belirttiği ile ilgili
olarak bu fark, özellikle ilköğretimde çarpıcıdır,
beden eğitimine ayrılan öğretim süresinin oranı,
matematiğe tahsis edilenin sadece yarısı
kadardır. Genel olarak, beden eğitimi konusuna
adanan Avrupa zamanı, yılda 70 saatin altında,
dil öğretimine ayrılan zamanın yaklaşık üçte biri
ve matematik için bunun yaklaşık yarısıdır.
Okullarda beden eğitimi için finansman
yetersizdir ve bu da, sırasıyla, AB ülkelerinin
sırasıyla% 26 ve% 38'inde ilk ve orta düzeydeki
ekipmanların kalitesinin ve kalitesinin yetersiz
olmasına yansımaktadır.
Fiziksel eğitimde minimum öğretim süresiyle
ilgili öneriler söz konusu olduğunda, ülkeler
arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. Genel
olarak, öğretilen süre zorunlu eğitim boyunca
çok az değişir ve yılda yaklaşık 50-80 saate
tekabül eder, son beş yıl içinde kabaca aynı
kalmıştır.
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Bununla birlikte, diğer konulara kıyasla, bu
tahsis hala nispeten düşüktür. Genel olarak,
toplam öğretilen sürenin% 10'undan daha azına
karşılık gelir. İlköğretimde, çoğu AB ülkesinde,
beden eğitimine verilen süre, doğal bilimlerden
veya yabancı dillerden biraz daha fazladır ve
sanatsal faaliyetler için ayrılan zaman miktarına
benzer. Ortaöğretimde, eğilimler öğretim dili,
matematik ve sanat dili ile aynı kalır. Bununla
birlikte, beden eğitimine adanan zaman, doğa
bilimleri ve yabancı dillerden daha azdır.
Çoğu AB ülkesinde, ulusal hükümetlerin
müfredat için en azından bir sorumluluğu
vardır.
Ademi
merkeziyetçi
hükümet
biçimlerinin var olduğu yerde, sorumluluk
paylaşılır, ancak genellikle Belçika, Almanya ve
İspanya'da olduğu gibi, esas olarak bölgesel
düzeyde yatmaktadır.
Eurydice
(2013)
tarafından
yapılan
araştırmalar, AB ülkelerinin yarısının okulda
fiziksel eğitim ve fiziksel aktivitenin geliştirilmesi
ve geliştirilmesi için ulusal stratejiler
benimsemediğini
göstermektedir.
Bazı
stratejiler, Bulgaristan, İspanya ve Hırvatistan'da
olduğu gibi özellikle beden eğitimi için
tasarlanmıştır. Diğerleri, Letonya ve Slovenya'da
olduğu gibi, nüfusun daha geniş kesimlerini
kapsayan genel bir strateji içinde beden
eğitimini hedefler. Yine de diğerleri İtalya'da
olduğu gibi daha doğrudan gençlere
odaklanıyor.
Aynı rapor, AB üye ülkelerindeki eğitim
sistemlerinin yaklaşık yarısının, beden eğitimi,
spor ve fiziksel aktivitenin gelişimini teşvik
etmek için kendi ulusal planlarına sahip
olduğunu ve üçte ikisinin de spor için büyük
ölçekli girişimlere adadığını vurgulamaktadır.
Bazı ülkelerde merkezi olarak koordine
edilen büyük ölçekli girişimler ulusal stratejilerin
yerini alır veya tamamlar. Birincisi Almanya,
İtalya ve Finlandiya için tipik iken, ikincisi
İspanya, Portekiz, Polonya ve Romanya'da
bulunabilir. Genel olarak, okullara bu tür
girişimler çerçevesinde fon verilir ve bunların
uygulanması
özel
olarak
belirlenmiş
koordinatörler tarafından desteklenir.
Yukarıdaki kanıtlar, sosyal refah ve sağlığın
belirleyicisi olarak bu tür faaliyetleri geliştirmek
ve teşvik etmek için politik bir iradeyi açıkça
yansıtmaktadır. Sağlık ve sağlıklı bir yaşam tarzı,
ulusal hedefler ve beden eğitiminin öğrenme
çıktılarında sıklıkla vurgulanırken, birkaç ülkede
sağlık eğitimi, tek başına bir konudur. Bazı
ülkelerde, bazı beden eğitimi faaliyetleri zorunlu
iken,

diğerlerinde okullar kendi faaliyetlerini seçme
konusunda özgürdür. Birkaç ülkede zorunlu
faaliyetler
ve
okul
özerkliği
birlikte
yaşanmaktadır.
Bunun dışında, birçok ülkenin merkezi
yetkilileri
ilköğretimin
ilk
yıllarında
müfredatlarında yürüyüş, koşma, atlama ve
fırlatma gibi temel motor aktiviteleri
içermektedir. Yavaş yavaş, müfredat bu temel
beceriler üzerine inşa ve daha karmaşık spor
disiplinlerini kapsayacak şekilde kapsamlarını
genişletmek eğiliminde olmalıdır.
Görebildiğimiz gibi, maalesef AB ülkelerinde
okullarda beden eğitiminde stratejileri ve
öğrenme çıktılarını tanımlamak için çeşitli yollar
tercih edilmektedir. Beden eğitiminde ulusal
hedefler ve öğrenme çıktıları arasındaki fark çok
net değildir ve aralarındaki ayrım zor olabilir.
Bir başka husus olarak, dezavantajlı grupları
harekete geçirmek, spor ve fiziksel aktiviteye
katılım yoluyla eşitsizlikler ile mücadele etmek
ve fiziksel ve akıl hastalığının önlenmesini
desteklemek gibi sektörler arası işbirliğini teşvik
eden bazı ortak odak alanlarının olduğu
belirtilmelidir. Hemen hemen bütün AB ülkeleri,
genç insanların fiziksel, kişisel ve sosyal
gelişimlerini, beden eğitiminin ana hedefleri
olarak
tanımlamaktadır.
Ancak,
beden
eğitiminin doğası, fiziksel ve motor becerilerin
geliştirilmesinde genellikle en yüksek önceliğin
verildiği şekildedir.
Beden eğitimi için ortak bir meydan okuma,
diğer sınıf etkinliklerinde otururken harcanan
saatleri dengelemek ve genel olarak hareketsiz
bir yaşam tarzını etkilemektedir.
Hemen hemen tüm ülkeler kişisel eğitim ve
beden
eğitimi
alanındaki
başarılarını
değerlendirir, ancak okuldaki ilk yıllarda bu
değerlendirme resmi olarak derecelendirilmez.
Hem biçimlendirici hem de özetleyici
değerlendirme, ilköğretim ve ortaöğretim
eğitiminde kullanılmaktadır, sonuçta yapılan
değerlendirme
biraz
daha
yaygındır.
Derecelendirme sistemi genellikle diğer zorunlu
derslerde olduğu gibidir. Malta, Romanya,
Slovenya, İsveç, Birleşik Krallık (İngiltere ve
Galler) ve İzlanda, beden eğitiminde ulusal
düzeydeki kazanım değerlendirmesi için
ilerleme ölçekleri oluşturmuştur. Fransa'da
güncellenmiş bir ulusal değerlendirme ölçeği,
2013'ten bu yana ilk defa test edilmektedir. Bu
tür bir standartlaştırılmış aracın, hem
öğretmenlerin
yaptığı
değerlendirmeyi
desteklemesi hem de öğrenme çıktılarının
ulusal karşılaştırması için bir çerçeve
oluşturması açısından iki yönlü bir amacı vardır.
Sadece birkaç ülke, öğrencinin beden eğitimi
becerilerini
resmi
bir
şekilde
değerlendirmemektedir.

Malta ve Norveç'te ilköğretim düzeyinde ve
İrlanda'da hem ilk hem de ortaöğretim
düzeyinde durum böyledir.
Çoğu Avrupa ülkesi hangi değerlendirme
yöntemlerinin kullanılacağı konusunda açık
önerilerde bulunur. Sadece Belçika ve
İzlanda'da kendi değerlendirme yöntemlerini
seçmekte özgür olan eğitim kurumları vardır.
Çoğu ülke, her yıl sonunda, diğer derslerin yanı
sıra beden eğitimi sonuçlarını içeren bir final
raporu yayınlar.
Bazı ülkeler, öğretmenlerin öğrencilerin bir
ülke içindeki başarılarını değerlendirmek için
uyumlu araçlar sağlamak amacıyla merkezi
değerlendirme ölçekleri geliştirmiştir. Bu
ölçekler, aynı zamanda, öğrenme çıktılarının
ulusal düzeyde karşılaştırılmasına da olanak
tanır.
Biçimlendirici ve özetleyici değerlendirmenin
Avrupa uygulamasında mevcut olduğu ve
öğretmenler
tarafından
da
kullanıldığı
sonucuna varılabilir. Bununla birlikte, içeriğe
bağlı olarak, her iki değerlendirme türü
öncelikle psikomotor alanın değerlendirilmesi
için kullanılmaktadır ve pratikte pek
görünmeyen kişiliğin tam boyutunu etkileyen
değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.
Özetleyici değerlendirmede, öğretmenin,
hem Üye Devlet içindeki hem de uluslararası
düzeyde öğrencinin öznel performansının
objektif
olarak
değerlendirilmesini
ve
ölçülmesini sağlayan çok sayıda özgürlüğe
sahip olduğu da söylenebilir.
Daha spesifik olarak, bu, belirli bir işaretin
arkasında gerçek öğrenci performansını
karşılaştırmanın ya da oluşturmanın çok zor
olduğu anlamına gelir.
Ayrıca, beden eğitimi yönetmeliklerine
yansıyan çıktı içeriğinin minimum veya
optimum gereklilik olup olmadığı ve uygunluk
değerlendirme sistemlerinin karmaşık bir genel
görünümü bulunmadığı açıkça belirtilebilir.
Sonuç olarak, bir çerçevenin öğrenme
çıktılarını
yapılandırılmış
bir
şekilde
sınıflandırabileceği ve sunabileceği ve beden
eğitiminde objektif ve doğru geri bildirim ve
değerlendirme
olanağı
sağlayabileceği
vurgulanabilir.
Avrupa Yeterlilik Çerçevesini kullanma,
beden eğitiminde ulusal müfredatı geliştirmek
için standartlar ve öğrenme çıktılarını belirleme
fikri, AB seviyesinde beden eğitiminde standart
temelli kalite müfredatının uygulanması için
güçlü bir destek olabilir.

Öğretim elemanı ve Kaliteli Beden
Eğitimi Öğretmeni - Araştırma kanıtı
Toplumsal değişiklikler, gelişmeler ve
eğilimler, öğretmen eğitimine uygun yenilikçi
yaklaşımlar için talepler getirmektedir. Çağdaş
ve sürekli değişen okullarda ve daha geniş
topluluk ortamlarında beden eğitimi talepleri,
öğretmen
eğitim
kurumlarına,
beden
eğitiminden sorumlu öğretmenleri, ilgili, kaliteli
beden eğitimi programlarını sunmak için gerekli
yetkinlikle donatma konusunda bir zorluk
oluşturmaktadır. Bu programlar, anlamlı
deneyimler sunacak, gençleri fiziksel aktivitenin
neşesine ve hazzına çekecek ve uygunluk ve
anlayışa odaklı bir “aktif yaşam tarzı” felsefesini
teşvik edecektir.
Öğretmenlerin mesleki yeterlilikleri önemlidir,
çünkü sadece gençlerin fiziksel aktivitelere yönelik
motivasyonlarını arttırmakla kalmaz, aynı zamanda
sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik ederler.
İlköğretim düzeyinde, beden eğitimi, genel
öğretmenler tarafından, uzman öğretmenler
tarafından veya her ikisinin de okulun
özerkliğine ve kaynaklarına bağlı olarak
öğretilir. Genel öğretmenlere bir spor antrenörü
veya danışmanı yardımcı olabilir. Bununla
birlikte, bu uygulama öğretimin kalitesiyle ilgili
endişeleri dile getirmektedir. Bu tür
öğretmenlerin genellikle gerekli becerilere
sahip olmadıkları ve dolayısıyla öğrenme
çıktılarını tehlikeye soktukları iddia edilmiştir.
Ortaöğretim düzeyinde, beden eğitimi
öğretmenleri genellikle uzmanlardır. Yeterlilik
şartları ile ilgili olarak, ilköğretim düzeyinde
uzman öğretmenler genellikle bir lisans
derecesine sahiptir. Ancak ortaöğretim
düzeyinde, öğretmenler ya bir lisans
diplomasına sahiptir ya da 15 ülkede olduğu
gibi bir yüksek lisans derecesine sahiptir. Sürekli
mesleki gelişim fırsatları, kariyerleri boyunca
hem genel hem de uzman öğretmenlere
sunulmaktadır. (Holzweg, Onofre, Repond &
Scheuer, 2013).
Bir okulun beden eğitimi programının
kapsamı,
işe
aldıkları
beden
eğitimi
öğretmenlerinin türlerinden büyük ölçüde
etkilenmektedir.
Her
sınıf
düzeyindeki
öğrenciler için neyin geliştirici olduğunu bilmek,
sağlıklı (ve güvenli) gelişmeyi teşvik etmek için
önemlidir. Bazı güç egzersizleri, örneğin, belirli
yaşlar ve ilgili bireyler (ve hatta zararlı) için
yararlı olmayabilir.
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Orta ya da lise düzeyinde öğretmek için tek
bir konu, anatomi ve fizyolojide çok yönlü bir
temel kimlik bilgisinden ziyade daha fazla
hareketi içerecektir. Bu bilgi tabanı,
öğrencilerin
beceri
ve
ihtiyaçlarını
değerlendirmek ve belirli durumlara veya
öğrenci gruplarına daha iyi uyum sağlamak için
etkinlikleri uyarlamak açısından önemli
olacaktır. Ek olarak, öğretmenin uzmanlığı,
sağlık, akıl sağlığı ve insan vücudu hakkında
öğrenmeye gerçekten ilgi duyan öğrencileri
cesaretlendirmede büyük yarar sağlayacaktır.
Ortaokullarda "ön-orta" program yoktur, fakat
ortaokul öğrencileri bu bakış açısıyla rehberlik
için
beden
eğitimi
öğretmenlerine
danışabilirler.
Bazı AB ülkelerinde, beden eğitimi
programlarında, bazı psikoloji ve sosyoloji
eklentileri bulunmaktadır. Sonuçta sporlar bir
sosyal
etkinliktir;
ve
öğrencilerin
sosyalleşmesine rehberlik etmek ve zararlı
kalıpları düzeltmek için hazırlıklı olmanız
gerekir. Ayrıca, çocukların spor ve fiziksel
aktivitelere yönelik zihinsel ve duygusal
tepkileri, sınıf ortamlarına verdikleri tepkilerden
farklıdır, bu nedenle öğretmenlerin eğitimi,
stres,
korku,
güven
eksikliği,
başarı
motivasyonu, kendilik sorunları ile başa çıkmak
için gerekli psikolojiyi içermelidir. Yani, tüm
beden eğitimi öğretmenlerinin zamanı spor
salonunda ya da sahada geçirilmez. Bazı
birimler için (sağlık kavramları hakkında
öğretirken olduğu gibi) öğretmen sınıfta
olmalıdır. (McLennan & Thompson, 2015).
Yarışmalar veya sağlıkla ilgili faaliyetler gibi
okul zamanının dışında sunulan ders dışı fiziksel
aktiviteler, fiziksel aktivitelerin gençlere daha da
erişilebilir ve çekici hale getirilmesi için
tasarlanmıştır. Temel amaçları okul döneminde
üstlenilen etkinlikleri genişletmek veya
tamamlamaktır. Müfredat dışı fiziksel aktiviteler,
ulusal, bölgesel, yerel ve çok sık okul
seviyelerinde düzenlenir.
Öğrencilerin tümü için ders dışı aktiviteler
mevcut olsa da, engelli çocukları veya özel
eğitim ihtiyaçlarını da hedefler. Bazı ders dışı
aktiviteler,
okul
günü
boyunca
bile
gerçekleşmektedir. Gerçekten de, bazı ülkelerde
beden eğitimi beden eğitimi sınıflarıyla sınırlı
değildir, fakat günlük okul rutini ile
bütünleştirilmiştir. Birçok Danimarka okulunda,
örneğin, öğrenciler okul başlamadan önce
'sabah koşusu' uyguluyorlar.

Diğer ülkeler oyun sahasında veya spor
salonunda fiziksel aktiviteleri de kapsayacak
şekilde uzatılmış okul molaları kullanmaktadır.
Bazı literatür, öğrencilerin fiziksel olarak
okuryazar olmalarına yardımcı olmak için beden
eğitiminde hangi içeriğin öğretilmesi gerektiğini
belirleme zorluğuna önemli ölçüde dikkat
çeker. Örneğin, Roetert ve MacDonald (2015),
okuldaki spor programlarında öğrencilerin
fiziksel okuryazarlığını geliştirmek için aşağıdaki
öğeleri kritik olarak tanımlamıştır::
1. Konuyla ilgili bir başarı ve keyif duygusu
yaşayarak fiziksel aktiviteye yönelik olumlu
bir tutum;
2. Fiziksel aktiviteye aktif katılımı sürdürmek
için motivasyon ve güven;
3. Fiziksel potansiyelleriyle orantılı hareket
yetkinliği;
4. Bir dizi hareket aktivitesinin deneyimi;
5. Fiziksel aktivite ile ilgili uygun kişisel
hedefler belirlemelerine olanak tanıyan
gerçekçi bir kendi kendine bilgi ve öz
farkındalık;
6. Fiziksel aktif bir yaşam tarzına katkıda
bulunarak hareketin doğası ve fiziksel
aktivitenin önemi ve değeri hakkında bir
anlayış;
7. Okulun ötesinde fiziksel aktiviteye nasıl
erişileceğinin anlaşılması.
Bu iddialı hedeflere ulaşmak için, Avrupa
ülkelerinin çoğu öğretmenlerine sürekli mesleki
gelişim (CPD) fırsatları sunmaktadır. Bazılarında,
CPD, ilk ve ortaöğretimde, beden eğitimi
öğretenler de dahil olmak üzere tüm
öğretmenler için zorunlu bir hizmet koşulu
vardır.
Çoğu durumda, ülkelerin SMG programlarını
veya tüm öğretmenler için tasarlanmış kursları
içeren genel stratejileri vardır. Bazı ülkelerde,
beden eğitimi üzerine odaklanan çeşitli SMG
biçimleri, uzman öğretmenlere, aynı zamanda
konuyla ilgili becerilerini geliştirmeye istekli
olan uzmanlara açıktır. Bu tür kursların ve
onların tedarikçilerinin organizasyonu bir
ülkeden diğerine değişir. SMG kursları süre,
amaç ve içerik bakımından farklılık gösterir. Bazı
ülkelerde, bu hüküm tamamen merkezi değildir
ve
hiçbir
bilgi
mevcut
değildir.

Bazı ülkeler, özellikle beden eğitimi
öğretmenlerine hedeflenen SMG faaliyetlerinin
varlığını bildirmektedir. Amaçları, öğretim ve
öğrenme süreçlerinin kalitesini iyileştirmek,
öğretmenlerin becerilerini güncellemek ve
bunları okulda beden eğitimi öğretme
metodolojisindeki yeni teknik ve eğilimlere
tanıtmaktır. Bu aktiviteler, öğrencileri sporda
aktif katılım için motive edecek stratejiler de
içerir. Bazı ülkelerdeki Ulusal SMG programları,
yeni müfredatların uygulanması veya yeni eğitim
programlarının
benimsenmesi
ile
de
bağlantılıdır. Bu değişimlerle ilgili belirli
görevlerde
öğretmenleri
desteklemeyi
amaçlamaktadırlar, ancak hükmün, her bir, iki, üç
veya beş yıl için özel olarak belirlenmiş hiçbir şey
olmaksızın, özgür seçimden ayrılan sıklıklarında
önemli farklılıkları vardır.
Son olarak, iyi ve etkili bir öğretmenin, öğretiyi
sürekli olarak ilginç hale getirebilen ve psikomotor,
bilişsel ve duyuşsal alanların gelişimi açısından
algıyı ve yüksek etkiyi sağlayabilen bir eğitimci
olduğunu teyit edebiliriz.

Kaynaklar, tesisler ve ekipman Araştırma kanıtı
Hardman (2003) tarafından düzenli olarak
rapor edilen ulusal ve uluslararası belgelerin
çalışmaları ve analizleri, "... tesislerin kalitesi
ortalama ve ekipman miktarının altındadır" ve "...
ekipmanın kalitesi ve kalitesi çok düşüktür." ...
Hasarlı ekipman sıklıkla kullanılır; .. ve
kolaylaştırır. ".
Mali destek için bir dizi sosyal kurum ve
hizmetlerin artan talepleri ile, hükümet mali kaynak
yatırımı önceliklendirilir ve başlangıçtaki yüksek
sermaye maliyetleri ve tekrarlayan bakım, cihaz ve
ekipman maliyetleri ile PE, pahalı bir işletme olabilir.
Ulusal bütçelerle eğitimin finansmanının
karmaşıklığı ve çeşitli bölgesel, yerel ve hatta
bireysel okullara devredilmesi, fiziksel eğitim ve
okul sporuna harcanan ya da harcanan
miktarların ayrıştırılmasıyla ilgili problemlerle
birlikte, herhangi bir kesin bilgi vermeyi
zorlaştırmaktadır.
Okullarda beden eğitimi için finansman,
ulusal hükümet, bölgesel yerel yönetim ve diğer
başlıca özel ticari sektörler de dahil olmak üzere
çeşitli kaynaklardan aktarılmaktadır.

Ulusal eğitim bütçelerinin bölgesel ve yerel
yönetimlere devredilmesi karmaşık süreci, belirli
rakamlar sunmayı zorlaştırmaktadır. Bununla
birlikte, anketle üretilen verileri bir araya getiren
araştırmalar, Avrupa ülkelerinin yarısından
fazlasının son yıllarda mali desteğe yönelik
indirimler kaydettiğini göstermektedir.
Bu durumun nedenleri arasında, diğer
konulara ilişkin olarak düşük statü, diğer
konulara ve okulun bölgelerine mali kaynakların
çeşitlendirilmesi, özel bakım, kişisel ve ulusal
kalkınmada düşük toplumsal değer ve konuyla
ilgili akademik değerin eksik olması sayılabilir.
bunu genellikle konunun bir başka "oyun
zamanı" veya eğlence deneyimi olduğu inancına
bağlar..
Fiziksel eğitimin kalitesi üzerinde olumsuz bir
etkiye sahip oldukları için tesis ve teçhizatın
tedariki kalitesi ve miktarı önemlidir. Avrupa
çapında yapılan araştırmalar, ülkelerin dörtte
birinden fazlasının (% 26) ortalamanın altında
veya ekipman ve tesislerin kalitesinin yetersiz
olduğunu gösterdiğini göstermektedir. Benzer
şekilde, ülkelerin dörtte birinden fazlasının (%
26) sınırlı veya yetersiz sayıda tesis var ve
ülkelerin üçte birinden fazlası (% 38) sınırlı veya
yetersiz miktarda ekipmana sahip. Her ne kadar
uzmanlar, tesislerin ve ekipmanın niteliği ve
niceliğindeki farklılaşmanın coğrafi olarak
renklendirildiğini iddia etseler de - başka bir
deyişle, Doğu ve Orta Avrupa'da, Batı Avrupa'ya
oranla daha fazla dikkat çekiyor - AB
ülkelerinin% 67'sinin düşük oranla karşı karşıya
olduğunu kabul ediyorlar.
Ülkelerin yaklaşık üçte biri, ortalama tesis ve
ekipman tedariki kalitesinin yetersiz olduğunu
göstermektedir.
Buna ek olarak, ülkelerin neredeyse yarısı
sınırlı sayıda tesislere sahiptir ve ülkelerin beşte
ikisi yetersiz miktarda ekipmana sahiptir.
Bildirildiğine göre, yüzme tesisleri, onlara
erişim sağlamak ya da onlara ulaşmak için
gerekli olan önemli mali yatırımlar göz önüne
alındığında, en fazla etkiyi yaşamakta ve bu da
birçok ülkede müfredattan ders çıkarılmasına ya
da hatta ihmal edilmesine yol açmaktadır.
Topluluk kaynaklarının daha geniş bir paylaşımı,
kısmen, fiziksel ekipmanlardaki yetersizliklere bir
çözüm sağlayabilir.
Bunun dışında, yerel ve bölgesel düzeyde
politika yapıcıların okullarda etkili beden eğitimi
tesisleri ve ekipmanı için fon sağlama
konusunda çılgınca ve samimi çaba sarf etmeleri
çok önemlidir.
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SONUÇLAR /
UYGULAMALAR /
ÖNERİLER
Son yıllarda spor ve beden eğitiminin
algılanan rolü genişlemiş ve okullar, okul
gelişimi, toplum gelişimi ve öğrencilerin kişisel,
davranışsal ve tutumsal değişimi gibi daha
geniş eğitim hedeflerinin gerçekleştirilmesinde
önemli bir rol oynamaktan dolayı daha fazla
takdir edilmektedir (Houlihan). & Green, 2006).
Beden eğitimi artık müfredatın bir parçası
olarak görülmüyor, bunun yerine hayat boyu
öğrenmeye ve eğitime benzersiz katkılar da
giderek daha fazla kabul görüyor ve daha fazla
sayıda farklı grup, birden fazla rakip söylem
yoluyla sporu teşvik etmek için güçlerini
birleştiriyor.
Örneğin, spor söylemi, okullarda beden eğitimi
amacını çevreleyen söylemler ile, sağlık amaçları için
fiziksel aktivite ve sağlık söylemi ile ilgili meseleler
(Evans, Rich & Davies, 2008) gibi söylemlerle
rekabet eder. okul müfredatında sporun içeriği ile
ilgili konuları (ör. spor vs dans ya da diğer fiziksel
aktivite şekilleri) ve eğitim hedeflerini kapsayan
eğitim.
Bu genel bakış, Avrupa'daki okul beden
eğitimi üzerine birçok etkiye sahip olan bazı
önemli
değerlendirmeleri
göstermektedir.
Birtakım rahatsızlık alanlarını ortaya koyan
'gerçeklik kontrolleri' olarak görülebilir: müfredat
zaman tahsisinde eksiklikler; tesis ve ekipman
tedarikindeki yetersizlikler (tesiste ilgili bir konu
- ekipman endişesi yetersiz finansmandır);
uygun niteliklere sahip beden eğitimi
öğretmenlerinin sayısının yetersiz olması ve
yetersiz kalması; tahakkuk eden olası olumsuz
sonuçlardan dolayı özel bir rezonansa sahip
olan beden eğitimi müfredatının kalitesi ve
uygunluğu; algılanan alt konu durumu; Herkes
için eşit koşullara erişim ve erişim fırsatlarının
önündeki engeller (toplumsal cinsiyet ve
engellilikle ilgili) politika ve uygulamadaki bazı
yeni gelişmelere rağmen; gençlerin düşen
fitness
standartları;
Fiziksel
spor
aktivitelerinden kaynaklanan yüksek gençlik
düşüş oranları, bazı ülkelerde yetersiz ve
yetersiz okul-toplum koordinasyonu fiziksel
aktivite katılım yolu bağlantıları ile daha da
artmıştır.

Tartışmasız olarak, veriler okullarda çeşitli
ama yine de zor bir spor resmi sunmaktadır.
Bu nedenle, Avrupa'daki mevcut beden
eğitimi durumunun gözden geçirilmesi, bazı
ülkelerdeki pozitif, etkili politika girişimleri ile
gerginlik ya da yanıltıcı siyasi irade ile hareket
etme ve endişelerini sürdürebilmesi arasında
yan yana duran bazı ülkelerdeki istikrarlı
göstergelerle "karışık mesajlar" olarak
işaretlenmiştir.
diğerlerinde.
Pek
çok
hükümet, beden eğitimi için hükmün
yapılmasını
sağlamak
için
yasal
düzenlemelerle
kendilerini
taahhüt
etmişlerdir, ancak bunu eyleme geçirmekte
yavaşlamışlardır.
Ülkeler, ilgili kurum yetkilileri aracılığıyla
mevcut yetersizlik alanlarını tespit etmeli ve
fiziksel eğitim faaliyetinin önemli bir varlığa
sahip olduğu ve işbirliği içinde çalışan hükümet
ve sivil toplum kuruluşları tarafından
desteklenen eğitim politikaları ile entegre
edilmiş bir temel ihtiyaç modelini geliştirmeye
çalışmalıdır. Bu temel ihtiyaçların karşılanması,
yüksek kalitede kavramsal ve bağlamsal olarak
yerleştirilmiş
beden
eğitimi
müfredatı
programlarını, donanıma ve temel imkanların
sağlanmasına, güvenli ortamlara ve uygun
kalifiye tecrübeye sahip personele, ilgili gerekli
bilgi, beceri, genel ve özel yeterliliklere sahiptir.
Sürekli mesleki gelişim yoluyla zenginleşme
fırsatları ile birlikte katılım düzeyi ve aşaması
mevcuttur.
Bir okulun rolü, gençleri fiziksel faaliyete
katılımı sürdürmeye, herkes için bağlantılar ve
eşgüdümlü olanaklar sağlamaya teşvik etmeyi
ve fiziksel olarak yeniden mevcut olma
fırsatlarını genişletmek ve geliştirmek için daha
geniş bir toplulukla ortaklıklar kurmayı teşvik
etmek için uzanmaktadır. Aktif olarak, fiziksel
eğitimin sistematik fiziksel aktivitenin temel taşı
olarak görülmesi gereken daha geniş toplum
temelli ortaklıklara ihtiyaç vardır. Katılım Yolu
Ortaklıkları, okullarda ve okul dışında beden
eğitimi ve spor faaliyetlerinin en iyi çıkarları
doğrultusunda gelecekteki yönler için önemli
bir terim olabilir. Eğer öğrenciler “oyun
istasyonları”
dan
“oyun
alanları”
na
taşınacaklarsa,
özellikle
gençlerin
boş
zamanlarında fiziksel aktivitelere katılmalarını
teşvik etmek için toplulukların sağlanması için
köprüler ve yollar oluşturulmalıdır. Bu gibi
ideallerin gerçekleştirilmesi için destek, işbirlikçi,
işbirlikçi ortaklık yaklaşımları ile sağlanabilir.

Bunun dışında “vaat” ve “gerçeklik”
arasındaki boşluk ele alınmalıdır. İyi niyetli
girişimlerin çok fazla ülkede "gerçek" ten daha
fazla "vaat" kalacağı yönünde gerçek bir tehlike
vardır. Hükümetlerarası, hükümetsel ve
hükümet dışı eylem ve girişimlerin yanı sıra son
on yılda okullarda beden eğitimi ve beden
eğitimi için sistemlerin ve müfredatların ulusal
eğitim reformlarına rağmen, “karma mesaj”
senaryosu vardır: “Umut Bu eşsiz okulun güvenli
ve olumlu bir geleceği için, mevcut durumu ve
gelecekteki sürdürülebilirliği hakkında sürekli ve
yaygın bir endişe ile yan yana.”
Bu çerçevede, ana politika önerileri
şunlardır:
Sağlık ve spor sektörlerinin, AB okul
sistemlerinde sağlığı artırıcı fiziksel
aktiviteyi teşvik etmek için birlikte
çalışmaları için harika bir fırsat vardır.
Okullarda spor, ruhsal hastalıkların
önlenmesinde çok önemli bir rol
oynayabilir. Bu noktada, dahil olan
öğrencilerin ruh sağlığını geliştirmek
için ne tür yeni ulusal stratejiler ve
büyük ölçekli girişimlere ihtiyaç
olduğunu belirlememiz gerekiyor.
Avrupa ülkelerinin yaklaşık üçte biri şu
anda
okulda
uygulanan
sporla
doğrudan bağlantılı ulusal reformlar
veya
tartışmalarla
uğraşmaktadır.
Şimdiye kadar gördüğümüz üzere, AB
ülkeleri okulda beden eğitiminde
stratejileri ve öğrenme çıktılarını
tanımlamanın
çeşitli
yollarını
seçmektedir. Beden eğitiminde ulusal
hedefler ve öğrenme çıktıları arasındaki
fark çok açık değildir ve bunlar
arasında ayrım yapmak zor olabilir.
Buna
dayanarak,
beden
eğitimi
standartlarını,
öğrenme
alanlarını,
Avrupa Yeterlilik Çerçevesine göre
öğrenme çıktılarını belirleme fikri,
beden eğitiminde ulusal müfredatı
geliştirmek için objektif ve uyarlanabilir
bir çerçeve sağlamayı standart temelli
kalite müfredatını uygulamak için güçlü
bir destek olabilir.
Başlangıç ve hizmet içi eğitim Daha
fazla mesleki gelişim gerekiyorsa ve
pedagojik ve didaktik gelişmeleri,
sosyal ve kültürel değişimleri uygun bir
şekilde ele almalı,

öğrencilerin beden eğitimi deneyimlerinin
geliştirilmesine yardımcı olmalı ve sonuç
olarak fiziksel olarak eğitimli kişilerin
gelişimine katkıda bulunmalıdır. Bu nedenle
Avrupa çapında sürekli mesleki gelişim
(CPD)
kurslarının
uyumlaştırılması
gerekmektedir.
Mesleki
derslerin
koordinasyonu, öğretim ve öğrenme
süreçlerinin
kalitesini
iyileştirmek,
öğretmenlerin becerilerini güncellemek ve
bunları yeni teknik ve eğilimlere tanıtmak
amacıyla program veya dersler, süreleri,
amaçları ve içerikleri açısından görülmelidir.
Sektörler arası işbirliği başarılı spor ve
fiziksel aktivite tanıtım stratejilerinin
önemli bir unsurudur. Bu nedenle,
okullarda spor ve zihinsel sağlığı teşvik
etmek ve diğer halk sağlığı çabalarıyla
sinerjiden yararlanmak için koordineli
çabaları desteklemek üzere tüm
paydaşları bir danışma sürecine dahil
etmek önemlidir. Yerel ortamların ve
okulun içinde ve dışında spor ve fiziksel
aktivitenin
teşvik
edilmesindeki
ortamların rolü stratejiktir.
Eylem
için
sağlam
bir
temel
oluşturulmasını sağlamak amacıyla
spor ve fiziksel aktivite politikalarını
uygulamak ve izlemek için mali
kaynaklara genel bir bakış sağlamak
önemlidir.
Okullarda etkili beden eğitimi tesisleri
ve ekipmanı için fon sağlamaya yönelik
çılgınca ve samimi bir çaba da
belirtilmelidir.
Sonuç olarak,
Birçok
ülkede
devlet
yasasıyla
desteklenen toplumsal cinsiyet ve
engellilikle ilgili dahil etme politikaları
ve uygulamalarındaki bazı iyileştirmeler
belirlenebilirken, herkes için eşit şartlar
ve erişim fırsatlarının önündeki engeller
hala devam etmektedir; Özellikle
engelli okul çocukları ve gençler için,
tam katılımın önündeki kalıcı engeller,
yetersiz altyapı, uygun nitelikli öğretim
personeli ve destek asistanlarının
tedarikinde yetersizlikler, uyarlanmış
tesislerde ve ekipmanlarda eksiklikler
ve öğrenme ve öğretme materyalleridir.
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GİRİŞ
Spor ve fiziksel aktivite hem zihinsel hem de
fiziksel sağlık için önemli bir katalizör olarak
kabul edilmiştir. Sporun ve fiziksel aktivitenin
sinerjisi ve yararları hakkında yapılan çeşitli
çalışmalar ve sergiler, bu ikisi arasında önemli
bir bağlantı olduğunu açıkça göstermektedir.
Bu çalışmalar, sporun ruh sağlığı sorunları ve
fiziksel iyilik üzerindeki doğrudan ve dolaylı
etkilerini doğrulamaktadır.
•
Bu bulgular, sporun yararlarını desteklerken,
gelecekte de farklı nüfusun potansiyel
faydalarını bulmak için daha detaylı ve kontrollü
çalışmaların yapılması gerekliliği de önemlidir.

Politika raporu, farklı yaklaşımları ve
çalışmaları karşılaştırmayı amaçlamakta ve
genel olarak toplumlar tarafından izlenebilecek
bir “kolektif” eyleme yol açmaktadır.

PROBLEMİN İFADESİ
Politika belgesi, sporun ve diğer fiziksel
aktivitelerin (PA) genel olarak ruh sağlığı ve
fiziksel ve zihinsel engelli bireyler üzerindeki
etkisini ele almaktadır. Odak, karşılaştırmalı
yaklaşım üzerinde odaklanmıştır:
• Genel olarak ve fiziksel aktivasyonla birlikte
sağlık ruh sağlığı sorunu;
• Alandaki erişilebilir çalışmalara genel bakış.

139

Ön araştırma, sporun faydaları üzerine farklı
görüşlerin dağıldığını gösterdi. Bu nedenle
politika makalesi, mevcut profesyonel destekli
bilgi ve literatürü karşılaştırarak sonuçlar
çıkarmaktadır:
1.
Geç
modernlikte
ruh
sağlığının
psikopatolojisi.
2. Fiziksel ve zihinsel sağlık ile fiziksel aktivite
arasındaki ilişki.
3. Akıl sağlığı sorunları olan ve fiziksel veya
zihinsel engelli kişiler için sporun fiziksel
aktivitelerinin faydaları.
4. Sosyal içerme ve spor.
Bu çalışma, 4 ortak kuruluşun ortak çabasını
yansıtmaktadır (Hırvatistan, Litvanya,
Slovenya ve Türkiye), farklı araştırmacıları bir
araya getirerek politika meselesi üzerine kendi
profesyonel
görüş
ve
deneyimlerini
yansıtmaktadır.

TEMEL TANIMLAR

Bu makale kapsamında temel olarak sağlık ve
medikal sektöre atıfta bulunmaktadır. Bu
politika belgesinin farklı çalışmaları ve vitrinleri
kapsamında, spor ve fiziksel aktivitenin
yararlarının altında yatan önemli bir faktör
olarak ortaya çıkmaktadır. Ruh sağlığı ve
mümkün olan en iyi çözümü bulmak için
getirdiği zorluklarla başa çıkma, önleme
toplumdaki somut eylemlerin tehlikesinde
görünüyor. Birçok çalışma, fiziksel aktivitenin
yararlarını doğrulamaktadır ve kaçınılmaz olarak
önleme ile bağlantılıdır. Önlenmenin kendisi
genel bir terim olduğu için, bu önemlidir çünkü
toplumdaki ruh sağlığının iyileştirilmesi,
hükümetlerin, iş sektörünün, eğitimin, işçi
adaletinin ve diğerlerinin bir araya getirilmesi
gibi bir kolektif eylem olarak görülmelidir.
(WHO, 2004).

YÖNTEMLER /
PROSEDÜR / YAKLAŞIM
Bu makale, sosyal bilimler araştırma
yaklaşımlarını, bilgi tabanı oluşturmak ve
mevcut, güncel ve en önemli bulguları konu
açısından haritalamak için kullanmıştır. Temel
olarak kullanılan yöntemler ve yaklaşımlar:

Ruh sağlığı

Dünya sağlık örgütü, genel olarak sağlığın
ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek, genel sağlık
tanımında ruh sağlığını terbiye etti. İyi olma hali
olarak tanımlanması, her bireyin kendi yeteneklerini
gerçekleştirebilme, yaşamın normal stresleriyle başa
çıkma, verimli ve verimli çalışabilme ve kendi
•
• Yöntem (çalışmaları, araştırmaları ve
topluluğuna
katkıda
bulunma
çabasını profesyonel makaleleri birleştirmek)
özetlemektedir. (WHO 2004).
•
• Araştırma konusunu ele alan genel bulgular.
. Araştırma konusunu ele almak için nicel ve
Spor
nitel veriler.
Bir terim olarak spor İngiliz İngilizcesi Spor
veya Amerikan İngilizcesi spor; Katılımcılara
eğlence ve organize katılım yoluyla fiziksel
yetenek ve becerileri kullanmayı, sürdürmeyi
KAYNAĞI GÖZDEN GEÇİRME
veya geliştirmeyi hedeflerken, katılımcılara keyif
vermeyi ve bazı durumlarda seyircilerin
Geç modernlikte ruh sağlığının
eğlenmesini hedefleyen her türlü rekabetçi
psikopatolojisi. Fiziksel aktivite,
fiziksel aktivite veya oyun içerir. (Vikipedi). Bu
politika belgesinde "spor" terimi fiziksel aktivite
fiziksel ve zihinsel sağlık
(FA) ile birlikte kullanılmakta ve fiziksel aktivite
arasındaki ilişki.
alt
kategorisi
olarak
planlanmakta,
yapılandırılmakta, tekrarlanmakta ve bir veya
Sağlık, her birey ve toplum için üretken ve
daha fazla fiziksel uygunluk bileşenini
kaliteli yaşam sağlayan genel bir değer olarak
geliştirmeyi veya korumayı amaçlamaktadır.
tanımlanmaktadır.
Ekonomik
ve
sosyal
(WHO, 2017).
faktörlerden önemli ölçüde etkilendiği için
psikofiziksel ve sosyal refahı temsil eder.

Önleme

Bu genel terim,
kullanılmaktadır.

birçok

farklı

yerde

Bireydeki bedenin, zihinsel, duygusal ve sosyal
içeriğinin dinamik dengesi, çevreye uyum
sağlama yeteneğine ve hayatın tüm işlevlerini
yerine getirmesine yansır. Bu nedenle sağlık
sadece hastalığın yokluğu olarak değil aynı
zamanda iyi oluş, memnuniyet, problemlerle
başa çıkma, etkili problem çözme ve kapsayıcı
refah olarak tanımlanır. (WHO, 2008).
Fiziksel sağlığa ek olarak, insan sağlığı ve
gelişimi için ruh sağlığı önemlidir. Çeşitli
çalışmalar, iyi bir zihinsel sağlığın ve işleyişin
önemini, yaşam kalitesini, bilişsel kapasiteleri,
fiziksel sağlığı ve sosyal üretkenliği belirlemede
patolojilerin bulunmadığını doğrulamaktadır
(Huppert, 2005; Linley ve Joseph, 2004;
Davydov, Stewart, Ritchie &. Chaudieu, 2010
yılında: Kozelj, 2014). Ruhsal sağlığın bozulması,
bedensel hastalıklar gibi günlük zorluklar ve
sıkıntı içeren zihinsel bozukluklar oluşturur.
Fiziksel sağlığı ve ruh sağlığını korumak,
bireyin
yaşam
tarzına,
onun
fiziksel
gereksinimlerine, duygusal isteklerine ve sosyokültürel değerlerine uyum ile ilişkilidir. Refahı
arttırmanın en etkili yöntemlerinden biri fiziksel
aktivitedir (FA). Düz fiziksel inaktivitenin ve
hareketsiz yaşam tarzlarının birçok kronik
hastalığın doğrudan bir nedeni olduğuna dair
kanıtlar artmaktadır. Diğer taraftan, çok sayıda
çalışma düzenli olarak postmodern yaşam
tarzının
kronik
stresinden
kaynaklanan
metabolik ve zihinsel bozuklukların önlenmesi
ve tedavisi için düzenli egzersizlerin olumlu
etkilerinden bahsetmektedir. Bu olumlu etkiler,
bir yandan, stres duyarlılığını azaltmaya
yardımcı olan ve diğer yandan da periferik
metabolik etkilere (insülin duyarlılığında artış)
yardımcı olan egzersizin merkezi nöroendokrin
etkilerinin sonucudur. Yaşam boyu düzenli
fA'nın benimsenmesi bu nedenle hem önleyici
hem de terapötiktir ve bu da yaşam kalitesini
artırır. Önemli faktörler, bireyin sağlığı,
kapasitesi, istekleri ve hedeflerine bağlı olan
fA'nın türü, miktarı ve yoğunluğudur. Avantajlı
etkilerin ılımlı aerobik aktivitelere katılarak
ortaya çıktığı gösterilmiştir. Aşırı yoğunluğun
etkileri, paradoksik olarak artmış kardiyak ölüm
riski ve artan yaralanmalar gibi sağlık üzerinde
olumsuz etkilere sahip olabilir. Öyleyse,
tedavide ve mütevazı ve akıl sağlığı sorunları ya
da akıl hastalıkları (çoğunlukla depresyon ve
anksiyete) ile ilgili formların ele alınmasında
önemli bir rol oynamaktadır. Aerobik egzersiz
tipik olarak anksiyete ve depresyon belirtilerini
azaltır (Miksa, 2015).

Düzenli spor katılımı, nispeten yüksek
fiziksel uygunluk durumuna göre, stresin
olumsuz etkilerini azaltır, kaygıyı azaltırken,
bireyin ruh halini ve anksiyetenin ve depresyon
duygularının nedenlerini daha etkili bir şekilde
ele alma yeteneğini arttırır (Burnik, Potocnik ve
Skocic). 2003). Düzenli olarak pratisyenler
psikolojik olarak daha iyi, bilişsel olarak daha
becerikli - özellikle de önleyici işlevlerde hissederler ve daha az depresyon ve anksiyete
insidansı sergilerler (Kozelj, 2014). Yüksek
yoğunluklu fiziksel aktivite, patopsikolojik
bozuklukların ortaya çıkmasında ek tedavi
olabilir (Misigoj ve ark, 2003) ve kişilerarası
problemlerin azalması ve agresif eylemlerle
ilişkilidir (Kozelj, 2014). Çeşitli spor etkinliklerine
katılım, refah düzeyine katkıda bulunarak,
özgüven düzeyini, duygusal algıyı ve ifadeyi
artırır. Artan FA, yeterlilik algısını artırır ve
ergenlerde genel benlik saygısı geliştirmek için
yararlı olabilir. Araştırma sonuçları ayrıca ruhsal
bozuklukların,
özellikle
duygudurum
bozukluklarının ve kaygının daha düşük bir
prevalansı ile bile eğlence aktivitesinin ilişkili
olduğunu ve ruh sağlığının iyileştirildiğini
göstermiştir (Kozelj, 2014).
Ruhsal bozukluğu olan kişilerin işleyişi
sadece hastalık semptomatolojisine bağlı
değildir, aynı zamanda aktif katılımları ve yaşam
rolleri ve görevlerinin yerine getirilmesi ile
ilgilidir. Birçok fonksiyonel yetenek, bilişsel işlev
ve semptom, FA'da düzenli, kişiselleştirilmiş bir
katılımdan etkilenebilir. Motor aktiviteyi
kısıtlayan ve fiziksel iyileşmeyi arttıran ilaçların
yan etkilerine dair kanıtlarla desteklenen birkaç
çalışma, Beyin'in beyin yapısı üzerindeki olumlu
etkilerinden ve ruhsal bozukluğu olan kişilerin
işleyişi, sağlığı ve refahından bahsetmektedir
(Svab, 2016).
Ruh sağlığı bağlamında, spor ve FA sosyal
ilişkiler, öz saygı ve gelecekteki planlama
geliştirme potansiyeline sahiptir. Epidemiyolojik
çalışmalar, FA'nın zihinsel sağlık üzerinde
olumlu bir etkiye sahip olabileceğini, klinik ve
klinik olmayan popülasyon üzerindeki terapötik
etkilerin kanıtlandığını kanıtlamaktadır. Bazı
çalışmalar, FA'yı akılsal patolojiler geliştirme
olasılığı ile ilişkilendirmiştir. Bu çalışmalara
rağmen, FA'nın ruh sağlığı üzerindeki etkisinin
kesin mekanizması henüz kanıtlanmamıştır
(Kozelj, 2014). Her durumda, iyi-psiko-fiziksel
olarak hazırlanmış bir birey, biyografik kurs
sırasında stres faktörlerinin üstesinden gelmek
ve böylece onun sağlığını (fiziksel ve zihinsel)
korumak için çok daha niteliklidir.
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•
•

•
Sporun tüm olumlu etkilerini ve işlevlerini
çağdaş anlayışın çok önemli bir yanı kapsayıcılık
sorusudur. Birincisi, zihinsel sağlık, fiziksel ve
zihinsel engellilik gibi terimlerle ilgili tanımlar
ve açıklamalar, sporun ikincideki rolünü
gözlemlerken ve tüm, zihinsel ve fiziksel durum
için faydaların karşılaştırmalı genel bakışının
gözlemlenmesinde önemli bir faktördür. Ayrıca
toplumsal ve bilimsel tanıma ve genel
terminoloji hakkında fikir birliği içinde. Ruh
sağlığı ve akıl hastalığının kavramsallaştırılması
birçok araştırmanın odak noktasındadır, çeşitli
yazarlar terimlerin (zihinsel) hastalık ve (şiddetli
ve kalıcı) zihinsel hastalıklar kullanırken dikkatli
olmaları konusunda uyarmaktadırlar. &
Douglas, 2010). Makale, ortaklık, zihinsel sağlık
sorunlarının her birinin "aşamasını" veya hatta
"ölçek" lerini "daha fazla" veya "daha az"
önemli olarak tanımlamaz. Ancak, aradaki farkın
bilinmesi bakımından genel bir ayrım temsil
edilir. (Zveza Sozitje, 2018):
• Hastalık (zihin bozuklukları olmaksızın) bağımsız yaşama ve sahip olma yeteneği
Depresyon, anksiyete, şizofreni gibi
hastalıkların kontrolü – (Bireyler farklı
düzeylerde muzdarip).
• Zihinsel işlev bozukluğu spektrumundaki
zorlukları - öğrenme süreçleri, motorik ve
sosyal kapasite)
Bir başka ilginç bakış açısı, fiziksel ve
zihinsel engelli için FA'nın yararları arasında
yapılan karşılaştırmayla ilgilidir. Bağlanabilirlik,
farklı bireylere FA'nın yararlarına karşılaştırmalı
yaklaşım için çok önemlidir. Zihin bozukluğu
olan kişiler genellikle obezite, kronik hastalık,
yani yüksek tansiyon, kolesterol düzeyleri ve
diyabet gibi farklı fiziksel sağlık problemleri ile
teşhis edildi (Temple, Frey, Stanish in: Papez,
2010). İkincisi, özellikle FA düzeltmesinin
önemini vurgulamaktadır..
Öte yandan, fiziksel bozukluğu olan bireyler
için
FA'nın
faydaları
perspektifinden
bakıldığında, aşağıdaki faydaları anlamak çok
önemlidir (Engelli dünya, 2017):
• Stres
• Bağımsızlık
• Eğitim ve istihdamda başarı

ağrı ve depresyon ilaçlarına bağımlılık
• Orta dereceli tıbbi durumlar (diğer bir
deyişle, diyabet, hipertansiyon)
Yukarıda tanımlanan terimler içinde, fiziksel ve
zihinsel engelli bireyler için FA'nın katkısı ve
yararları hakkında konuşurken iki temel faktör
önemlidir. (Papez, 2010):
• Fırsatlar: özel Olimpiyatlar, Paralimpik
• Farklı bireyler için FA'nın örgütlenmesinin
doğası (bireysel takım sporları vs - kişisel
denge, kontrollü aidiyet, aidiyet duygusu,
yürüyüş, kamp, kano, bisiklete binme vb.)
Son olarak - herhangi bir içermeyen bir
iyilik hali olarak zihinsel sağlık söz konusu
kategorizasyon FA'nın genel olumlu etkilerini
ele alırken kavşak noktasındadır. Ruh sağlığı,
halk sağlığının önemli bir parçasıdır ve bu
nedenle, genel olarak spor, dayanışma,
hoşgörü, sorumluluk ve olumlu sosyal değerleri
güçlendirirken farklı sektörler arası politikaların
birleşimine de katkı sağlar. (ReNPS14-23,
2014).

SOSYAL KAPSAM VE
SPOR
Ruh sağlığı için spor
Spor yapmak, bir annesinin olumlu bir
duygudurumu ve kendilik saygısı gibi birçok
zihinsel yarar sağlar (Miller, 2017). Spor
güvenliği, dinginliği ve ruh halini iyileştirir ve
sporcular aracılığıyla sosyal ve psiko-fiziksel
yetenekleri geliştirir. FA ve spor bireyleri,
kendisiyle ve toplumla ilgili olarak kendine
güven ve güvenlik sağlar. Spor, psikolojik
bozukluklar ve depresyona sahip insanlar için
bir zihinsel terapi biçimi olabilir, benlik saygısını,
beden imajının ve öz-değer algısının olumlu
algılanması şeklinde geliştirebilir. Başkalarına
katılarak, insanlar psikolojik sağlığın teşviki için
olumlu sosyal çevrelere de girebilirler. Fiziksel
aktivite, yaşlanma ile birlikte ortaya çıkan bilişsel
gerileme riskini de azaltabilir ve ergenlerde
anksiyeteyi
azaltabilir
(Cohen,
2017).

İnsanlara karşı tutumlar, yükümlülükler, tatmin,
mutluluk ve sporcuların spor yoluyla yaşadıkları
üzüntülerin azalması gibi duygular gibi olumlu
özellikler geliştirilir.
Egzersiz,
duygudurum
arttırıcı
nörotransmitterlerin ve endorfin gibi beyin
kimyasallarının üretimini uyarır. Endorfinler
ağrıyı hafifletir, iyi hissettiren opiate benzeri
kimyasallardır. (Miller, 2017).
Spora katılan bireyler okulda daha iyi
performans gösterirler (Rush, 2017b). Öğrenci
sporcular daha yüksek puanlar kazanır ve
standart testlerde daha yüksek puanlar
kazanırlar. Ayrıca daha düşük okul terk
oranları ve üniversiteye girme şansı daha
yüksektir. Spor ve fiziksel aktivitelerin
depresyonun azaltılması ve bilişsel işlevlerin
iyileştirilmesi yoluyla ruh sağlığına olumlu
etkileri vardır (Cohen, 2017). Scottsdale (2017)
ve alandaki diğer akademisyenlerin ardından,
daha az endişeli olmak istiyorsanız, spora
katılmayı deneyin.
Cohen (2017), sporun uzun süreli kilo kaybını
teşvik edip kilo alımından kaçınabileceğini iddia
etmiştir. Spor metabolizma oranlarını artırır ve
kalori yakarken yağsız vücut kütlesini artırmaya
ve aşırı yağlardan kurtulmaya yardımcı olur.
İhtiyaç duyulan fiziksel aktivite miktarı vücut tipi
ve kalori alımı ile değişse de spor, bir kişinin
sağlıklı kilo almasına yardımcı olabilir.
Spor, her yaştan insanın kalp-damar sağlığını
(kalp, akciğer ve kan damarları) koruyarak
geliştirmesine yardımcı olabilir. Fiziksel aktivite,
koroner hastalık ve felç riskini önemli ölçüde
azaltabilir çünkü eğitim, kan damarlarının
hastalıklarına neden olan kolesterolü azaltır.
İngiliz Parlamenter Bilim ve Teknoloji Bürosu'na
göre, koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin
yaklaşık yüzde 40'ı, yetersiz fiziksel aktivite,
obezite, stres ve artan kan basıncı ile ilişkilidir.
Spor, tüm bu fiziksel sorunlara yardımcı olabilir,
koroner hastalık riskini yaklaşık yüzde 50
oranında azaltır (Cohen, 2017). Vücut ağırlığını
antrenman yoluyla kontrol etmek ve böylece
vücudu kan akışı ve kan damarları ile sağlık
güvenliğini dengelemek ve geliştirmek için
getirmek normaldir.

Ücretsiz tedavi olarak spor
Spor yapmak sizi daha güçlü ve sağlıklı kılar,
obezite oranlarının düşmesine katkıda bulunur
(Rush, 2017b).

Aktif kişiler daha düşük diyabet ve yüksek
tansiyon oranlarına sahiptir. Spor programları
aracılığıyla düzenli egzersiz yapmak daha iyi
kalp ve akciğer fonksiyonlarına katkıda
bulunabilir. Fiziksel faydalardan biri, insanların
kilo alma ve kas kazanma eğiliminde olmaları,
kendilerini daha iyi hissetmeleri ve kendi
algılarını geliştirmeleridir. (Scottsdale, 2017).
Spor, kas gelişmesine, koordinasyona,
kardiyovasküler sağlığa ve hastalıkların
önlenmesi ile ilişkili diğer birçok faydaya
katkıda
bulunur;
Fiziksel
aktivite,
kardiyovasküler hastalık, diyabet, kanser,
hipertansiyon,
obezite,
depresyon
ve
osteoporoz gibi kronik hastalıkların tedavisine
yardımcı olabilir (Rush, 2017a). Gerçek şu ki,
spor ve eğitim yoluyla, bahsedilen tüm
hastalıkların daha düşük bir riski vardır. İngiliz
Parlamenter Bilim ve Teknoloji Dairesi'ne göre
spor, kolon kanseri riskini yüzde 300 oranında
azaltabilir. Ayrıca meme kanseri riskini önemli
ölçüde azaltabilir ve endometriyal ve akciğer
kanseri riskini azaltabilir (Cohen, 2017). Genel
olarak, spor, tüm kesimlerde sağlığını iyileştirir
ve organizmanın işleyişini iyileştirir, ancak
doktora önerisi bir zorunluluktur. Her türlü
fiziksel aktivitede katılım sadece kilo kontrolü
gibi fiziksel faydalar sağlamaz. Ayrıca uykuyu
geliştirirken ve enerjiyi artırırken kalp hastalığı,
Tip 2 diyabet ve bazı kanser türleri gibi
hastalıkların önlenmesine yardımcı olur. (Miller,
2017).
Ayrıca, sporcular düzenli olarak bir spor
doktoru tarafından denetlenir ve daha önceki
bir aşamada tüm çeşitli hastalıkları tespit etme
şansı daha fazladır.
Spor ve diğer fiziksel aktivitelerde
iyileştirilmiş kardiyorespiratuvar ve kaslı fitness,
kemik sağlığı, yaşam beklentisi ve koroner
sağlık gibi sayısız fiziksel sağlık yararları vardır.
Spor ayrıca çeşitli kanser türlerini ve kilo alımını
önlemeye yardımcı olabilir (Cohen, 2017) ve
çocukların sağlıklı kemikler, daha güçlü
kardiyovasküler sistemler ve güçlü akciğerler
geliştirmelerine yardımcı olabilir (Rush, 2017a).

Sosyal kapsam
Takım sporları yapmak sosyal bir aktivitedir.
Spor hem çocukları hem de yetişkinleri olumlu
yönde etkileyebilir, egzersiz yapma ve
akranlarıyla sağlıklı bir ortamda vakit geçirme
fırsatları sağlar (Rush, 2017b). Başkaları ile
etkileşim kurarak, bireyler sosyal etkileşimin
faydalarını tecrübe ederler. Sosyal etkileşim
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stresi azaltabilir ve ruh halini iyileştirebilir,
sosyal izolasyonu azaltabilir ve yeni arkadaş
edinme ve başkalarıyla eğlenirken endişelerini
unutabilir. (Miller, 2017).
Spor kesinlikle bir kişiyi kolayca ve hızlı bir
şekilde sosyal alana entegre etmeyi etkileyen ve
bir kişiyi topluma daha kolay ve daha kapsamlı
tüm yükümlülükleri yerine getirme konusunda
etkileyebilecek bir unsurdur. Spor, özellikle bir
algıyı geliştiren çocuklar için erken bir
bütünleşme aracıdır. birbirinin kabulü ve değeri.
Çocuklar için spor yapmak, sağlıklı, güvenli ve
zevkli
aktivitelerle
dolu
arkadaşlıkların
gelişmesine yardımcı olabilir. Spor yapan
yetişkinler de aktif bir yaşam tarzı etrafında
duran arkadaşlıklarını geliştirme fırsatına
sahipler (Rush, 2017b). Spor yoluyla insanlar,
iletişimde yüksek kalitede olan ve diğerleriyle
günlük yaşamlarında sosyalleşen çeşitli sosyal
unsurları sosyalleştirir, birleştirir, işbirliği yapar
ve geliştirir.
Spor, dürüstlük, takım çalışması ve adil oyun
gibi değerlerin geliştirilmesinde de önemli bir
rol oynayabilir (Rush, 2017b). Sporcular
sayesinde bir adalet duygusu, diğer takım
arkadaşlarıyla işbirliği, paylaşma karşılaştırıldığında
daha sağlıklı ve daha aktif sosyalleşme seçenekleri sunar
(Rush, 2017b). Spor, özellikle takım sporları, tüm
katılımcılara olumlu ilişkiler geliştirebilir, duyguları
paylaşma ve birbirlerine yardım etme duygusunu
pekiştirirhissi, yanlışdan doğru ayırt etme vb.

FİZİKSEL AKTİVİTE,
FİZİKSEL VE RUHSAL
SAĞLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ
Düzenli FA'nın akıl sağlığı ile ilişkili olduğu
düşünülmektedir (Hamer ve Chida, 2009).
Fiziksel aktivite, hafif-orta dereceli akıl sağlığı
hastalıklarının,
özellikle
depresyon
ve
anksiyetenin yönetiminde önemli bir rol
oynayabilir. Depresyonlu bireyler, depresif
olmayan meslektaşlardan daha az fiziksel olarak
aktif olma eğilimindedirler. Ancak araştırma
kanıtı, aerobik egzersiz veya
kuvvet
antrenmanına dahil olmanın depresif belirtileri
önemli ölçüde azaltabileceğini göstermektedir.
Bununla birlikte, alışılmış FA'nın depresyonun
başlangıcını engellediği görülmemiştir.

Anksiyete belirtileri ve panik bozuklukları da
düzenli egzersizle gelişir ve yararlı etkiler eşit
meditasyon veya gevşeme gibi görünmektedir.
Genel olarak akut anksiyete, egzersiz için kronik
anksiyeteden daha iyi yanıt verir. Yaşlılar ve
depresyon veya anksiyetesi olan ergenlerin
çalışmaları sınırlı kalmıştır, ancak FA bu
popülasyonlara da yararlı görünmektedir. Aşırı
FA, aşırı depresyona yol açabilir ve depresyonu
taklit eden psikolojik belirtiler oluşturabilir. Akıl
sağlığı bozukluklarına FA'nın etkisini açıklamak
için çeşitli psikolojik ve fizyolojik mekanizmalar
önerilmiştir. Gelecekte çeşitli popülasyonlar
arasında egzersizin zihinsel sağlık yararlarını
açıklığa kavuşturmak ve akıl sağlığı üzerine
egzersizin yararlarının altında yatan doğrudan
süreçleri ele almak için iyi kontrollü çalışmalara
ihtiyaç vardır.
Egzersiz, anksiyete, depresyon ve olumsuz
duygudurumu azaltarak ve benlik saygısı ve
bilişsel işlevi geliştirerek ruh sağlığını iyileştirir.
Egzersizde düşük benlik saygısı ve sosyal geri
çekilme gibi semptomları hafiflettiği de
bulunmuştur. Bu hastalar şizofreni hastalarında
özellikle önemlidir çünkü bu hastalar zaten
obeziteye karşı savunmasızdır ve özellikle atipik
antipsikotiklerle birlikte antipsikotik tedavi ile
ilişkili ek risk kazancı riski nedeniyle. 3 aylık bir
fiziksel kondisyon programına katılan şizofreni
hastalarında kilo kontrolünde artışlar görüldü
ve daha yüksek kondisyon seviyeleri, egzersiz
toleransı, düşük kan basıncı seviyeleri, artan
enerji seviyeleri ve artmış üst vücut ve el
kavrama gücü bildirildi. Bu sağlık yararları için,
haftada 3 gün hareketli yürüyüş gibi otuz
dakikalık bir orta yoğunlukta egzersiz yeterlidir.
Dahası, bu 30 dakikalık sürenin sürekli olması
gerekmez; Üç 10 dakikalık yürüyüşün 30
dakikalık bir yürüyüş kadar eşit derecede faydalı
olduğuna inanılmaktadır. (Fogarty, Happell &
Pinikahana, 2004).
Her akıl sağlığı profesyoneli tarafından
vurgulanması ve güçlendirilmesi gereken
düzenli egzersizden elde edilen sağlık faydaları
arasında aşağıdakiler yer alabilir. (Fogarty,
Happell & Pinikahana, 2004):
1. Kaliteli uyku
2. Cinselliğe artan ilgi
3. Gelişen dayanıklılık
4. Stres giderici etki
5.Gelişmiş
ruh
hali

6. Artan enerji ve dayanıklılık
7. Azaltılmış yorgunluk ve artan zihinsel uyanıklık
8. Kilo azalma
9. Azaltılmış kolesterol ve geliştirilmiş
kardiyovasküler uygunluk.
Zihinsel sağlık hizmeti sağlayıcıları, bu nedenle,
ciddi akıl hastalığından muzdarip bireyler için etkili,
kanıta dayalı fiziksel aktivite müdahaleleri
sağlayabilirler. Bu nedenle, çeşitli popülasyonlar
arasında egzersizin zihinsel sağlık yararlarını tam
olarak açıklığa kavuşturmak ve ruh sağlığı
üzerindeki egzersizin yararlarının altında yatan
doğrudan süreçleri ele almak için iyi kontrollü
çalışmalara ihtiyaç vardır.
Ruh sağlığı ve fiziksel aktivite arasındaki ilişki,
İskoç Sağlık Anketlerinden gelen erkek ve kadınların
temsili bir örneği arasında incelenmiştir (Hamer,
Stamatakis & Steptoe, 2009). Kendi kendine
bildirilen fiziksel aktivite ölçülmüştür ve güncel akıl
sağlığı hakkında bilgi edinmek için Genel Sağlık
Anketi (GHQ-12) uygulanmıştır. Katılımcılar 19.842
erkek ve kadındı. Haftalık fiziksel aktivite seansları
başına risk tahminleri lojistik regresyon modelleri
kullanılarak hesaplanmıştır. Araştırmacılar, 3200
katılımcıda psikolojik sıkıntının (GHQ-12'de 4 ya da
daha fazla puan temelinde) belirgin olduğunu
belirtmişlerdir. Günlük fiziksel aktivite Herhangi bir
yaş, cinsiyet, sosyal, ekonomik grupları, medeni
durum, vücut kitle indeksi için düzeltme yapıldıktan
sonra psikolojik sıkıntı daha düşük bir risk ile ilişkili
bulunmuştur. Fiziksel aktiviteye sahip psikolojik
sıkıntıda orta derecede azalma ile birlikte bir dozyanıt ilişkisi belirgindi. Yurtiçi (ev işi ve bahçecilik),
yürüyüş ve spor gibi farklı aktiviteler, spor için en
güçlü etkilere rağmen, bağımsız olarak psikolojik
sıkıntıların daha düşük oranlarıyla ilişkiliydi.
Kirkcaldy ve diğ. (2002) Alman lise öğrencilerinin
büyük bir örnekleminde dayanıklılık sporu, benlik
imajı, fiziksel ve psikolojik sağlık ve genel yaşam
tarzına katılım arasındaki ilişkileri incelemiştir.
Anksiyete - depresyon, sürekli bağımlılık, sigara
içme ve içme davranışı, fiziksel hasta - sağlık
raporları, benlik algısı, ebeveyn algısı ve kendi
kendini algılama gibi durumları değerlendirmek
amacıyla, yaklaşık 1000 Alman ergen (14-18 yaş)
adında kapsamlı bir dizi anket uygulanmıştır.

Araştırmacılar, düzenli dayanıklılık egzersizi
uygulamasının daha elverişli bir benlik imajı
ile ilişkili olduğunu bildirmişlerdir. Spora
katılım ile uyuşturucu ve alkol bağımlılığına
karşı dirençli olma eğilimi gösteren kişilik tipi
arasında güçlü bir ilişki vardı. Egzersiz, fiziksel
ve psikolojik iyi olma puanlarıyla ilişkiliydi.
Düzenli olarak fiziksel aktiviteye katılan
ergenler, düşük kaygı - depresyon puanları
ile karakterize edilmiş ve daha az aktif
olanlardan daha az sosyal davranışsal
engelleme
sergilemiştir.
Araştırmacılar,
rekreasyon veya egzersiz katılımının beden
imajı ve benlik saygısı ile ilgili endişeleri
kolaylaştırabileceği sonucuna varmışlardır.
Psikoterapötik uygulamalar açısından, fiziksel
aktivitenin ergenler için birçok ek ödülü
vardır. Fiziksel uygunluğu teşvik etmek,
fiziksel performansı arttırmak, vücut kitlesini
azaltmak ve daha uygun bir vücut şekli ve
yapısını teşvik etmek suretiyle egzersizlerin,
akran gruplarından daha olumlu bir sosyal
geri bildirim ve tanıma sağlaması
muhtemeldir ve bu daha sonra bireyin
benliğinde
iyileşmeye
yol
açacaktır.
(Kirkcaldy et al, 2002).
Finlandiya'daki araştırmacılar, fiziksel
aktivitelere düzenli katılımın psikolojik ve
fizyolojik faydalarını incelediler. Çalışmada,
popülasyona dayalı bir örneklemde egzersiz
sıklığı ile bir dizi psikolojik iyilik hali
arasındaki ilişki araştırılmıştır. Finlandiya
kardiyovasküler risk faktörü araştırmasında
25-64 yaş arasında değişen toplam 3403
katılımcı (1856 kadın ve 1547 erkek) yer
almıştır. Egzersiz alışkanlıkları ve algılanan
sağlık ve zindeliği ile ilgili soruları
yanıtlamanın yanı sıra, katılımcılar Beck
Depresyon Envanteri, Durumluk-Sürekli Öfke
Ölçeği, Alaycı Güvensizlik Ölçeği ve Tutarlılık
Ölçeği envanterini de tamamladı. Sonuçlar,
haftada en az iki veya üç kez egzersiz yapan
bireylerin, daha az sıklıkta egzersiz yapan
veya hiç kullanmayanlara göre daha az
depresyon, öfke, güvensizlik ve stres
yaşadıklarını ortaya koymuştur. Dahası,
düzenli egzersiz yapan kişiler sağlıklarını ve
zindeliklerini daha az sıklıkta egzersiz
yapanlardan daha iyi olarak algıladı. Son
olarak, haftada en az iki kez egzersiz
yapanlar, daha az sıklıkta çalışan
meslektaşlarına göre daha yüksek düzeyde
tutarlılık ve daha güçlü bir sosyal
bütünleşme hissi bildirdiler. Sonuçlar,
psikolojik iyi oluş ve fiziksel aktivitelere
düzenli katılım arasında tutarlı bir ilişki
olduğunu gösterdi. (Hassmen, Koivula &
Uutela, 2000).
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Belçika Ulusal Sağlık Görüşme Anketi'nden
25-64 yaşları arasında 6803 yetişkin
örneklemiyle başka bir çalışma Belçika
(Asztalos, De Bourdeaudhuij & Cardon, 2009)
tarafından yapılmıştır. Çoklu lojistik regresyon
analizleri, açıkça farklı yoğunluk düzeylerinin
kadınlarda ve erkeklerde ruh sağlığı ile ilişkili
FA'yı
karakterize
ettiğini
göstermiştir.
Erkeklerde, kuvvetli yoğunluklu FA'ya katılım ve
depresyon
duyguları,
anksiyete
ve
somatizasyon belirtileri arasında ters dernekler
vardı. Kadınlarda, yürüyüş ve duygusal iyi
arasında pozitif çağrışımlar vardı.
- orta şiddetteki FA'ya katılım ve somatizasyon
belirtileri arasında var olma ve ters ilişkiler.
İkincil analizler, psikolojik yakınmaların
erkeklerde şiddetli FA, kadınlarda orta derecede
FA için anlamlı olduğunu, ancak duygusal iyi
olmadaki farklılıkların sadece kadınlarda
yürümede önemli olduğunu doğrulamıştır.
Genel popülasyonda, FA - mental sağlık ilişkisi
aktivite yoğunluğundan bağımsız olarak daima
pozitiftir. Erkeklerde, şikayetleri (semptomları,
hissedilebilir rahatsızlık) giderir ve optimal FA
şiddeti yüksektir. Kadınlarda, şikayetleri,
sıkıntıları (düşük ruh hali, rahatsız edici kaygı,
değişmiş refahı) ele alır ve optimal FA şiddeti
hafiftir.
Babyak ve arkadaşları (2000) çalışmasında
majör depresif bozukluğu (MDB) olan bireyler
arasında egzersiz terapisinin uygulanabilir
olduğu ve özellikle egzersiz zamanla devam
edildiyse önemli terapötik fayda ile ilişkili
olduğu gösterilmiştir. Çalışma, 4 aylık bir
aerobik egzersizi, sertralin tedavisi veya egzersiz
ve
sertralin
kombinasyonunun
tamamlanmasından 6 ay sonra MDD'li 156
yetişkin gönüllünün durumunu değerlendirdi.
Depresyonun varlığı ve şiddeti, Tanı Görüşmesi
Programı, Hamilton Depresyon Ölçeği (HRSD)
ve Beck Depresyon Envanteri kullanılarak klinik
görüşme ile değerlendirildi. Değerlendirmeler,
başlangıçta, 4 aylık tedaviden sonra ve
tedaviden 6 ay sonra (yani 10 ay sonra)
gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, her üç
gruptaki hastaların 4 ay sonra anlamlı iyileşme
gösterdiklerini bulmuşlardır. Remisyona katılan
katılımcıların oranı (yani, MDB için tanı
ölçütlerini artık karşılamayan ve HRSD skoru <8
olan), üç tedavi koşulu arasında karşılaştırılabilir
olmuştur. Bununla birlikte, 10 aylıktan sonra,
egzersiz grubundaki remisyona giren hastalar,
ilaç grubundaki deneklere göre anlamlı olarak
daha düşük relaps oranlarına (p = .01) sahipti.

Takip süresi boyunca kendi başına egzersiz
yapmak, bu dönemin sonunda depresyon
tanısı olasılığının azalmasıyla ilişkiliydi.
(Babyak et al, 2000).
Önceki
araştırma
bulguları,
fiziksel
aktivitenin, koroner arter hastalığı, inme,
diabetes mellitus ve osteoporoz da dahil olmak
üzere birçok kronik bozukluğun iyi bilinen
yararlarına sahip olduğunu doğrulamaktadır
(Laurin, Verreault & Lindsay, 2001). Fiziksel
aktivitenin bilişsel kayıp ve bozulmayı
geciktirebileceğine dair kanıtlar da iyi
bilinmektedir. Klinik ortamlarda, fiziksel
uygunluk müdahalelerinin hafızada ve bilişin
diğer yönleri üzerindeki yararlı etkileri yaşlı
kişilerde
tutarsız
olmasına
rağmen
belgelenmiştir. Çok az sayıda epidemiyolojik
çalışma, fiziksel aktivitenin yaşlılarda kognitif
bozukluk ve demans riski üzerindeki rolünü
incelemiştir. Egzersizi ve Alzheimer hastalığı için
egzersizin koruyucu olabileceği önerileri, bazı
durumlarda - yaygın vakaları kullanan kontrol
çalışmalarında yapılmıştır. (Laurin, Verreault &
Lindsay, 2001).
Yukarıdaki çalışmalar, insanları düzenli FA'ya
dahil etmenin ve verimli bir yaşam ve
yaşamanın bir yolu için egzersiz yapmanın
gerekli olduğuna ikna edebilir. Fiziksel faydalara
ek olarak, egzersiz zihinsel ve psikososyal
problemlerle etkin bir şekilde baş edebilir.
Düzenli egzersiz yapan kişiler birçok rahatsızlığı
ve eksikliği önlemek için iyi koordine edilir,
daha verimli, eğlenceli, hayattan zevk alır, daha
fazla sosyal ilişkiden zevk alır, vb. (Lawrence,
Segal ve Smith, 2016). Bu nedenle, bugünün
psikologlarının çoğu, anksiyete, depresyon,
sinirlilik ve günlük stresin üstesinden gelmek
için bir faktör olarak fiziksel aktiviteye katılmayı
önermektedir.

RUHSAL BOZUKLUĞU
BULUNAN İNSANLAR İÇİN
SPOR VE FİZİKSEL
AKTİVİTELERİN
FAYDALARI
İnsan organizması harekete meyillidir. Spor
genel eğitimin hedeflerine eylemle katkıda
bulunur. Bu kapsamda bakıldığında, sporlar,
bireylerin fiziksel, psikomotor, zihinsel, duygusal
ve sosyal gelişimlerinin gelişimine katkı
sağlamak amacıyla
düzenlenen
fiziksel
aktivitelerin bütünü olarak ele alınmaktadır.

Bunları akılda tutarak, fiziksel aktivitelerin
insan hayatında büyük bir rol oynamasını
bekleyebiliriz. Ancak, son araştırmalar bunun
böyle olmadığını göstermektedir. Örneğin,
İngiltere'de yapılan araştırmalar, nüfusun
sadece üçte birinin sağlıklı bir yaşam
sürdürebilmek için gerekli fiziksel aktiviteyi
karşıladığını belirtmektedir. (Edmuds et al,
2013).
İnsan sağlığına yararlı olacak noktaların
ifadesi, psikolojik olana doğru fiziksel alanın
ötesine uzanır. Kaoukis ve Duhamel'in (2013)
belirttiği gibi, yetersiz fiziksel aktivite, obezite,
yüksek tansiyon, insülin direnci vb. Gibi
depresyon, stres ve sigara içiciliğine yol
açabilmektedir. Ancak, bu bulgular, “sağlıklı”
olarak algılanan kişilerle ilgilidir. zihinsel ve
fiziksel esenlik. Fiziksel ya da ruhsal bozukluğu
olan bireyler için fiziksel aktivitelerin ruh sağlığı
üzerindeki etkileri nelerdir? Bu bölümün geri
kalanı bu konuları ele almaya çalışacaktır.

Fiziksel
bozukluklar ve
spor
Çocukluk döneminde spor zihinsel ve fiziksel
gelişime katkıda bulunur (Chhun, 2012).
Yetişkinlerde spor, özellikle kardiyovasküler
hastalıklara karşı, sindirim, solunum, kas gücü,
dayanıklılık, güç, esneklik, denge ve
koordinasyon konularında etkilidir. (Kaukois,
Duhamel & 2013).
Bununla birlikte, sporun faydaları, sağlıklı
bireyler için olanlarla sınırlı değildir. Spor da
fiziksel
bozuklukların
tedavisinde
kullanılmaktadır. Spor, bir tekerlekli sandalyede
hastaneden taburcu edildiğinde ya da bir
sakatlık ile doğduğunda kişinin hayatının
bitmediğini göstermiştir. Rehabilitasyon yoluyla
birey yeni hayatlarına adapte olabilir veya kendi
hayatlarını kurabilir. (Rohwer, 2013).
Sporun uygun kan basıncı, güçlendirilmiş
kaslar ve koordinasyon gibi faydaları, bireylerin
fiziksel gelişimini ve işlevselliğini kolaylaştırır
(Rohwer, 2013). Buna paralel olarak, fiziksel
aktiviteler engelli bireyleri engelli olmayan
meslektaşlarıyla
olduğu
gibi
destekler.
(Jearsma, 2014).
Fiziksel engelliler için sporla ilgili hareketler
söz konusu olduğunda, Paralimpik Hareket
büyük bir örnek teşkil edecektir. Uluslararası
Paralimpik Komite (IPC) tarafından yönetilen,
ilgili IPC web sitesinde belirtildiği gibi, daha eşit
bir toplum yaratma yolunda sporcunun
yetkilendirilmesi için gerekli koşulları sağlar.

Paralimpik bilimler, psişik engelli bireylerin
kişisel işlevselliklerine ve vücut bozukluklarına
göre bir sınıflandırma sistemi aracılığıyla
bütünün bir parçası olmalarını sağlar..
Bu nedenle, fiziksel engelli herkes için uygun
bir spor dalı ile sağlanabilir. Ayrıca, Spor
branşları ya da Paralimpiyatlar kapsamında
gerçekleştirilen spor aktiviteleri, bu insanlar için
ücretli işlere dönüşebileceğinden, serbest
zaman etkinliği olarak kalmamıştır. Bu nedenle,
IPC'nin fiziksel engelli insanların hem spor
yapabilmelerini hem de kendilerine ödeme
yapabilmelerini sağladığını belirtmek gerekir ki
bu da onların toplumun aktif bir parçası
olmalarına ve kendilerini desteklemelerine
yardımcı olacaktır.

Ruhsal Bozukluklar ve Spor

Araştırmalara göre her zaman fiziksel
aktivite ile insan psikolojisi, akıl sağlığı arasında
bir bağlantı olmuştur (Biddle, Fox & Boutcher,
2000). Böylelikle DSÖ (2014) ve L: ik ve L: ik
(2015) tarafından sağlanan ruh sağlığının
tanımına bakmak gerekmektedir. Bireylerin
psikolojik iyi oluşlarını sergiledikleri kavram
olarak yukarıda belirtilen tanımlanmış ruh
sağlığı; Fiziksel sağlığının ya da bozulmasının
önemi ne olursa olsun günlük hayatlarını
sürdürmek. Kişinin günlük taleplerine göre
entelektüel olarak işlev görebileceği bir
durumdur. (WHO, 2014; L:ik & L:ik, 2015).
Sporun ilk ve en iyi bilinen psikolojik etkisi
depresyondakidir. Klinik ve epidemiyolojik
çalışmalar, fiziksel aktiviteler ile anksiyete ve
depresif belirtilerin azalması arasında bir
bağlantı olduğunu göstermiştir. Buna göre
aerobik egzersizlerin depresif belirtileri
azaltmada etkili olduğu bulunmuştur. Bu
nedenle, ilgili kanıtları takip edebilir ve sporun
depresyon tedavisi ile doğrudan bir ilişkisi
olduğunu iddia edebiliriz. (Karatosun, 2010)
(Otto & Smiths, 2011).
Sporun ruh sağlığı üzerindeki olumlu
etkileri, ağır zihinsel bozukluklar ve toplumsal
problemler üzerinde algılanabilir. Örneğin,
Cameron ve MacDougall'a (2000) göre, sporun
toplumdaki suç oranlarının azaltılması üzerinde
etkisi vardır.
Genel olarak, sporlar bireyleri ruh sağlığını
geliştirmeye, özgüvenini artırmaya ve pozitif
kişilik gelişimine katkıda bulunmaya, iletişimi ve
paylaşımı güçlendirmeye destek olabilir. Sonuç
olarak, yaşam motivasyonu, dürüstlük, hoşgörü
ve işbirliği gibi olumlu kişilik özelliklerinin
kazanılması
desteklenmektedir.
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Bu işlevler, ruh sağlığı sorunları olan bireyler
için daha dengeli bir sosyal yaşam ve toplumda
bir yer sağlar. Fiziksel engelliler üzerinde aktif
olmanın etkileri söz konusu olduğunda,
sporların hem zihinsel sağlık sorunları olan
insanlarda olduğu gibi, hem de vücut güçlerini
ve psikolojik iyi olmalarını iyileştirme açısından
onlara yardım ettiği söylenmelidir. Bununla
birlikte, spor, hepimiz için olduğu gibi, iyi bir
kan dolaşımına, daha güçlü kaslara, daha iyi bir
koordinasyona, daha az kardiyovasküler hastalık
riskine sahip olmalarına yardımcı olur. Dahası,
“yaşam becerileri kazanmada” iyi bir rol oynar
(Rohwer, 2013'te Hilary Beeton).

RUHSAL
BOZUKLUKLARDA
BİREYSEL TEDAVİ İÇİN
SPORUN FAYDALARI
Sporda ve serbest zaman aktivitelerinde ruhsal
bozukluğu olan bireylerin katılımı, zihinsel, sosyal,
psikolojik ve fiziksel yararları vardır. Sporun,
insanların zihinsel ve fiziksel gelişimi üzerinde bir
etkisi olduğu bilinmektedir; Ancak, bu fiziksel
aktivitelerin tek işlevi değildir. Ayrıca fiziksel ve
ruhsal bozukluğu olan bireyler için tedavi ve
rehabilitasyon yönteminde bir araç olarak faydalı
oldukları kanıtlanmıştır..
Engelli
bireylerin
rehabilitasyon
ve
rekreasyonunda
çeşitli
spor
aktiviteleri
kullanılmaktadır. Sporlar, geleneksel fizik tedavi
yöntemlerinin tamamlayıcı bir tedavisi olarak
daha da yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bir başka önemli yanı, sporun sosyal
ilişkilerin gerçekleşmesini sağlamasıdır. Spor
aktivitelerine katılmak, yeni engelli bireyleri,
farkındalık kazanmak, sosyal hayata entegre
olmak ve pozitif sosyal davranışlar
geliştirmek için destekler. Dahası, depresif
duygudurum yaşayan engelli bireyler spor
yapmaya katılırsa, ruh halleri artar. Bununla
birlikte, sporun ruh sağlığı ve fiziksel engelli
bireyler
üzerindeki
sosyal
faydaları
değişmektedir.

Yapılan araştırmalara göre spor, vücutta
endorfin salgılayarak ruh halini iyileştirmeye
yardımcı oluyor. Bu sayede ruh sağlığı sorunları
olan kişiler, stres ve kaygı düzeylerinin
azalmasıyla rahatlayabilirler. Ayrıca zihinsel
becerileri keskin tutar, bu nedenle insanların
dikkatini çekmesine yardımcı olur, bu da
öğrencilerin Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite
Bozukluğu (DEHB) ile birlikte kullanılmaları için
şiddetle tavsiye edilir. Bununla birlikte, faydalar
kendini iyi hissetme ile sınırlı değildir. Özellikle
takım sporları, insanların topluma daha fazla
dahil olmalarına ve sosyal damgalamalardan
kurtulmalarına yardımcı oluyor.
Fiziksel engelli insanlar için sosyal faydaları
söz konusu olduğunda, takım sporlarının bu
insanlara toplumun aktif bir üyesi olmak, diğer
insanlar etrafında olma imkanı sağlayan işbirliği
ve rekabet duygusunu artırdığını söylemeliyiz.

KARŞILAŞTIRMA VE
ÖNERİLER
Bu makale kapsamında, araştırmadan sağlanan
bilgilerin basitleştirilmiş analizi yapılmıştır. Temel
amaç, farklı (sağlık) kategoriler arasında spordan
yararların kesilip çıkarılmayacağını belirlemekti.
Faydaların
ve
olası
örtüşmelerin
karşılaştırması aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

ca tegor/e-s
of
observation

1. Physical health

0

overview of
benefits
(positive
effects of
PA)

0

0

0

0

Increase In
prod uctlon of
mood- e n hanclng
neurotransm ltte rs
a nd brain
chemicals
(e ndorphIn)

2. Mental

0

0

Improvem ent of
ca rdIovascui ar
hea lth reducing
the risk of :
c oronary disease
and stroke,
re ducing the
levels of
ch ol est eroI
Improved
endu ranee .
m uscuiar force,
fl exlblllty,power,
balance

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

Lowe r obes ity
rates

3.

0

lm proved selfest eem
0

0

W e ight loss
Red uctlon of
a nxiety and stress

Illness/Mental
health In
general
Positive mood

Positive
pe rce ption of
body Image
a nd .self-worth
Decrease In
risk of
c.ogn ltlve
de clln e

0

0

Redu etlan of
a nxiety,
depression
Increase In
social
Inte raction to
red uce stress
and enhance
mood
Wight control

0

Mental
disorder

lmproveme nt
of
coord Inatlon
W e ight
cont rol
lmprov eme nt
of c h ronleal
.stat es (blood
pre ssure,
etc.)
Positive
eff ects wh e n
Included In PA
without
"competIt1 on"
Bui lding on
pe rsonal
contempt,
se rose of
be longing,
so cial
Inclusion

4. Physical
Impairment

0

0

Important
factor of
rehabllltatlon
proce ss
.S imllar/e qual
positive
eff ects as In
1" and 2 <
category:

0

•
•

U!!.!. !.I Tt!!.!.

More
imk pe ndenc.r:
• llil}h r
achievement
in educaticm
and
empiaymen t

• ReduLed
dependency
on pain and
depre!.!.ion
medica tion
• Fewer
!.l!!condary
medical
rondition!.
(i..r:., diabet e!.,
hyperteruion)

Reduced
blood
pressure

RLsk of ca n ce r
Less de pres.slon,
anger cynical
distrust
soc ial Integration
Dim InIshIng the
risk of cognitive
lm palrme nt,
dementia
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Sonuç ve öneriler bu nedenle verilerin
karşılaştırılmasına dayanmaktadır ve aşağıda
belirtilmiştir:
1. Düzenli spor katılımı, nispeten yüksek
fiziksel uygunluk düzeyine göre, stresin
olumsuz etkilerini azaltır, kaygıyı azaltırken,
bireyin ruh halini ve anksiyetenin ve
depresyon duygularının nedenlerini daha
etkili bir şekilde ele alma yeteneğini arttırır
(Burnik, Potocnik). & Skocic, 2003). Bu
1.
nedenle grup aktiviteleri önerilmektedir.
2.
Grup oturumları sırasında kişi daha rahattır,
3.
diğer insanlarla iletişim kurar, sorulan
4.
görevleri daha uygun bir şekilde yerine
getirir, eğitim süresini uzatır ve daha yüksek
5.
sonuçlara ulaşır.
6.
2. Önemli faktörler, bireyin sağlığı,
7.
kapasitesi, istekleri ve hedeflerine bağlı olan
FA'nın türü, miktarı ve yoğunluğudur. Ruhsal
veya bedensel bozukluğu olan kişiler,
haftada en az 150 dakika orta şiddette veya
haftada 75 dakika şiddetli aerobik aktiviteye
veya orta ve şiddetli aerobik aktivite eşdeğer
bir kombinasyonuna sahip olmalıdırlar..
3. Depresyonlu bireyler, depresif olmayan
meslektaşlardan daha az fiziksel olarak aktif
olma eğilimindedirler. Ancak araştırma
kanıtı, aerobik egzersiz veya kuvvet
antrenmanına dahil olmanın depresif
belirtileri önemli ölçüde azaltabileceğini
göstermektedir. Güçlü yoğunluklu aerobik
aktivite, sert ve hızlı nefes aldığınız anlamına
gelir ve kalp atış hızınız biraz artar. Bu
seviyede çalışıyorsanız, bir nefes için
durmadan birkaç kelimeden fazlasını
söyleyemezsiniz
ve
kendinizi
iyi
hissetmezseniz durmanız gerekir.

Seçmek için önerilen, orta yoğunluktur. Orta
yoğunluklu aerobik aktivitesi, kalp atış
hızınızı yükseltmek ve ter atmak için
yeterince çalışmanız anlamına gelir. Orta
şiddette çalışıp çalışmadığınızı anlamanın bir
yolu, eğer hala konuşabiliyor olsanız da, bir
şarkının sözlerini söyleyemezsiniz. Çoğu
insan için ılımlı çaba gerektiren faaliyet
örnekleri şunlardır:
• hız
• Su aerobiği
• dans
• bisiklet
• tenis
• çim biçme makinesi
• kano
• voleybol
4. Fiziksel aktivite, koroner hastalık ve inme
riskini önemli ölçüde azaltabilir çünkü
eğitim, kan damarlarının hastalıklarına
neden olan kolesterolü azaltır. İngiliz
Parlamenter Bilim ve Teknoloji Bürosu'na
göre, koroner kalp hastalığına bağlı
ölümlerin yaklaşık yüzde 40'ı, yetersiz fiziksel
aktivite, obezite, stres ve artan kan basıncı
ile ilişkilidir. Spor, tüm bu fiziksel sorunlara
yardımcı olabilir, koroner hastalık riskini
yaklaşık yüzde 50 oranında azaltır (Cohen,
2017). Engelli yetişkinler, sağlık hizmeti
sağlayıcısına, yetenekleri için uygun olan
fiziksel aktivite miktarları ve türleri hakkında
danışmalıdır.
5. Ruhsal veya bedensel engeli olan bireyler için
uygun spor ekipmanlarını kullanarak, güvenli
ortamlar, güvenli bir yer ve egzersiz yapmak için
yeterli alan oluşturarak onları korumanız tavsiye
edilir.
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