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DÜNYA RUH SAĞLIĞI GÜNÜ-10 EKİM (2019) 

Dünya Sağlık Örgütü ruh sağlığını, ruhsal hastalığın yokluğundan öte, yetenekleri geliştirebilme, stresle 
baş edebilme, üretkenlik ve topluma katkıda bulunmayı da içeren ruhsal iyilik hali olarak 
tanımlamaktadır.1 

Ruh sağlığı insanın duygusal, psikolojik ve sosyal refahını içermekte; nasıl hissettiğini, düşündüğünü ve 
nihayetinde nasıl davranacağını belirlemektedir. Ayrıca, ruh sağlığı stresle başa çıkma, insanlarla iletişimi 
ve doğru seçim yapma becerileri üzerinde de etkilidir. Ruh sağlığı, çocukluk ve ergenlikten yetişkinliğe 
kadar yaşamın her aşamasında önemlidir.2 

Ruh sağlığı sorunları hastalık yükünün ana nedenlerinden biridir.3 Dünyada yaklaşık 970 milyon ruh 
sağlığı sorunu olan insan vardır.4 Ülkemizde ise, en son 1998’de yapılan “Türkiye Ruh Sağlığı Profili 
Çalışması” Türkiye’de ruhsal hastalıkların sıklığı hakkında bilgi vermektedir. Bu çalışmada, Türkiye’de 
nüfusun %18’inin yaşam boyu en az bir ruhsal hastalık geçirdiği, çocuk ve ergenlerin %11’inde ise klinik 
düzeyde sorunlu davranış olduğu bulunmuştur.5  

10 Ekim tarihi Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından 1992 yılında Dünya Ruh Sağlığı Günü olarak ilan 
edilmiştir. Bu gün aracılığı ile tüm dünyada ruh sağlığı sorunlarına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak 
amaçlanmaktadır. 

Dünya ruh sağlığı gününün 2019 yılı teması ise ‘’İntiharı Önleme’’ olarak belirlenmiştir.6 

Bu yılki gün Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası İntiharı Önleme Derneği ve Küresel Ruh Sağlığı Birliği 
tarafından desteklenmektedir.7 

İntihar dünya genelinde 15-29 yaş grubunda ölüm nedenleri arasında ikinci sıradadır ve intihara bağlı 
ölümlerin %79’u düşük-orta gelirli ülkelerde meydana gelmektedir. Her yıl 800.000'e yakın insan intihar 
nedeniyle hayatını kaybetmekte, bu da her 40 saniyede bir, bir insanın intihar sonucu yaşamını yitirmesi 
anlamına gelmektedir. İntihar ile zihinsel bozukluklar arasındaki ilişki (özellikle, depresyon ve alkol 
kullanım bozuklukları) iyi bir şekilde kurulsa da, birçok intihar, kriz anlarında dürtüsel bir şekilde 
olmaktadır. Diğer risk faktörleri arasında yakın kaybı, yalnızlık, ayrımcılığa uğrama, ilişki ayrılığı, ekonomik 
sorunlar, kronik ağrı ve hastalık, şiddet, istismar ve çatışma veya diğer insani acil durumlar sayılabilir. 
İntihar için en güçlü risk faktörü ise önceden var olan bir intihar girişimidir.8 
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Böcek ilaçları, ası, ateşli silahlar en yaygın başvurulan intihar yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır.9 

İntiharı önlemek için birçok şey yapılabilir. Dünya Sağlık Örgütü, etkili olduğu kanıtlanmış dört temel 
müdahaleyi önermektedir.10 Bunlar: 

 İntihar araçlarına erişimi kısıtlamak (ateşli silahlara erişimin kısıtlanması vb), 

 Gençlerin yaşam stresi ile başa çıkma becerilerinin geliştirilmesi, 

 İntiharı düşünen veya intihar girişiminde bulunmuş kişilerin takibinin yanında bu kişileri takip 

eden sağlık çalışanlarının eğitimi, 

 İntiharın sorumlu bir şekilde raporlanmasını sağlamak için medya ile çalışmaktır. 

 

Konu ile ilgili görsel11 
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