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Toplantının ilk gününde, geleneksel olarak, yerel bir psikiyatri hastanesi ziyaret edildi. Bir 
devlet hastanesine bağlı olarak, genel binanın karşısında ayrı bir binaya sahip olan 
Krankenhaus Rudolfstiftung Psikiyatri bölümünde karşılamayı Avusturya delegeleri Dr 
Brigitte Mauthner ve Professor Musalek yaptı. İlk konuşmayı yapan merkezin direktörü Dr 
Margit Wrobel’in konu başlığı “Avusturya’da Ruh Sağlığı Organizasyonu” (Organisation of 
mental health care in Austria) idi. Psikiyatri hizmetinin Avusturya’daki tarihsel gelişimini 
anlattı, 1974 yılından itibaren modernleşmeye başladığını belirtti, 2. Dünya savaşında 
mental hastalığı olanların ve özürlü kişilerin öldürüldüklerini, sonrasında kaynak yetersizliği 
ve halkın ilgisiz kaldığını belirtti. Avrupa’daki en eski psikiyatri hastanelerinden olan 
Viyana’daki psikiyatri hastanesi Narrenturm’dan bahsetti. Halk Narrenturm’a şekil 
benzerliği ve kapalılığı nedeniyle “gugelhupf” (bir çeşit geleneksel Viyana keki) diyormuş.  

  

Şu an yöneticisi olduğu ve bizim ziyaret ettiğimiz psikiyatri hastanesinin eski hastaneye 
göre çok iyi şartlara sahip olduğunu, bir proje yarışması ile mimarisinin planlandığını (tüm 
Avrupaya açılmış proje yarışmasında 10 proje arasından seçilmiş), yapımı sırasında 
doktorların da fikrinin alındığını, yatarak hasta tedavisi konusunda deneyimli bir mimarla 
çalışılmış, yapımının sekiz yılda tamamlandığını anlattı.  

   

Dört katlı hastanede, sadece giriş katında yer alan birkaç adet nöroloji ve beyin cerrahisi 
poliklinik odaları dışında bütün alanın psikiyatriye ait, birinci katta poliklinikler, acil, 



gündüz hastanesi, hastaların çalıştığı kantin bulunmakta, diğer 3 katta 20’şer yatak 
olduğunu (20 yatak 14 odaya dağıtılmış durumda, 2 kişilik ve 1 kişilik odalar var, hastalar 
tarafından otel (!) (gerçekten lüks bir oteli andırıyor) olarak adlandırılmakta.220000 kişilik 
bölgeye hizmet veren, 60 yataklı servisleri olan bir merkez. Servis katlarında orta alanın bir 
elips şeklinde boşluk olması nedeniyle hastaların bunun etrafında rahatça yürümelerinin 
sağlandığı, volta atmalarındansa elipste sürekli dönmelerinin sağlandığı böylece bir 
sonsuzluk hissinin yaratıldığını anlattı. Servislerin köşelerine denk gelen yerlerin ise 
yekpare cam olması nedeniyle kapalılık hissinden arınıldığını anlattı.  

   

Hastanede toplam 90 hemşire, 15 (7 uzman, 8 asistan düzeyinde) doktor, 3 sosyal çalışmacı 
ve 2 iş terapisti çalışmakta. Katlarda gündüz saatlerinde 8 hemşire, gece nöbette 2 hemşire 
kalıyor. Yeni hastanenin şekli plana bakıldığında kelebeği andırıyormuş, sunumunu 
“gugelhupf”tan “kelebeğe” geçiş (!) şeklinde tamamladı. Şu anda Avrupa’nın en yeni, en 
modern merkeziymiş. Genel hastaneden konsültasyon istediklerini, çok sorun 
yaşamadıklarını, diğer kliniklerle ilişkilerinin iyi düzeyde sayılabileceğini, birlikte kahve 
içebildiklerini (!) belirtti.  

İkinci konuşmayı yapan Universitats Klinikum Tulln’da çalışan Martin Aigner’in konu başlığı 
“Avusturya’da psikiyatristler için yeni eğitim sistemi” (The new training system in Austria 
for psychiatrists) idi. Martin Aigner temel olarak 2015 yılında yeni yürürlüğe girmiş olan 
psikiyatri asistan eğitimini anlattı. Yeni sistemde nöroloji rotasyonunu çıkarttıklarını ancak 
6 yıllık asistan eğitiminin 9 ayının temel tıp eğitimi ile geçtiğini ve bunun 3 ayının cerrahi 
eğitimi içerdiğini anlattı. 9 ay temel tıp eğitiminden sonra 36 ay temel psikiyatri eğitimi ve 
27 ay daha derinlemesine eğitim verilen modüllerin olduğu öğrenildi. Modüller: Modül 1: 
bağımlılık, Modül 2: adli psikiyatri, Modül 3: geronto psikiyatri, Modül 4: konsültasyon 
liyezon psikiyatrisi/psikosomatik/ağrı terapisi, modül 5: psikiyatrik rehabilitasyon, Modül 6: 
adölesan psikiyatrisi, ve bilim modülü. Asistanların 9 aylık modüllerin üçünü yapmaları 
gerekiyor.  

Psikiyatri uzmanlık eğitiminde 

60 vaka;süpervize ve dokumante edilmiş ilk muayene 

60 vaka;genel ve spesifik psikopatolojide olgu tartışması 

10 eksternal ve kendini değerlendirme (self assessment) ölçekleri kullanarak standardize 
değerlendirme 

40 psikiyatrik terapinin sürekli süpervizyon altında yapılması ve raporlanması 

5.25 yıl içinde en az 10500 saat psikiyatri servisi deneyimi olması gerekiyor.  

Psikoterapi eğitiminde temel müfredat 80 saat, ileri eğitim 120 saat olarak düzenlenmiş.  



60 vakanın süpervize ve dokümente edilmiş başlangıç muayeneleri; 5’i süpervizörün 
varlığında 

10 hastanın vaka oryantasyonlu/problem oryantasyonlu integratif öğrenim, ve iletişim 
tekniklerinin prezentasyonu, dokumentasyonu 

Farklı tanılarda 30 hastanın bütünleyici psikiyatrik tedavisinin (somato-sosyo-
psikoterapötik-medikal) dokumente edilmesi; 2 terapi en az 40 saat, 3 terapi en az 15 saat 
sürecek 

120 saat klinik psikiyatri süpervizyonu 

120 saat vaka oryantasyonlu süpervizyon 

40 saat Balint grup, iletişim ilişkili olgu çalışması 

190 saat kendi deneyimi (self-experience), tek olursa en az 50 saat 

Özetle; tüm tıp fakültesi mezunları 9 ay temel eğitim görüyorlar, genel pratisyenler 3 ay 
psikiyatri rotasyonu yapıyorlar. Psikiyatri uzmanlık eğitimi alanlar 9 aylık temel eğitime ek 
olarak 3 yıl temel psikiyatri eğitimi+herbiri 9 ay süren 3 modül alıyorlar, toplam 6 yıl. 
(martin.aigner@tulln.lknoe.at) 

 Bu eğitimin başarılı olacağını tahmin ediyorlar.  Müfredatın sabit olarak tüm Avusturya’da 
uygulanmakta olduğu belirtildi. Eğitimin başarısı ile ilgili olarak nasıl bir değerlendirme 
yaptıkları sorulduğunda henüz mezun alınmadığı için bu konuda net bir yanıt veremediler. 
Psikoterapi için 60 olgu ve 120 saat süpervizyon gerekliliğinde 60 ve 120 rakamlarına nasıl 
ulaştıkları sorulduğunda bilişsel davranışçı terapistlerin daha kısa; analitik yönelimli 
psikoterapistlerin ise daha uzun süreler istediklerini ve komisyonun yaptığı tartışmalar 
sonucunda bu rakamlara ulaştıklarını anlattı.   

Günün son oturumu ise “Asistanların bakış açısı ile eğitim” (trainee perspective/ 
experiences) idi, “Improvements needed” başlıklı bir konuşma yaptılar. Bu konuyu, 
asistanlığını ziyaret ettiğimiz hastanede tamamlamış ve yeni uzman olmuş olan Katharina 
Schönegger ile asistanlığını Salzburg’ta State Hospital’da yapmakta olan bir asistan ele aldı 
(İkisi de EFPT’de aktifler, şiddet gösteren hastaya yaklaşım komisyonunda bulunuyorlar). 
Son dönemde Avusturya’da tüm tıp branşlarında özel sektöre geçişin arttığı, bu nedenle 
eğitim kurumlarında deneyimli eğiticilerin sayısının azaldığını öğrendik. Özellikle Viyana 
dışındaki yerlerde eğitim görenlerin süpervizyon almakta sıkıntı yaşadıklarını, asistanların 
daha çok kıdemli asistanlardan danışmanlık aldıklarını anlattılar. 

Asistanlar için temel müfredattaki derslerin verilmesi gerekliliği, eğitime az zaman 
ayrılması, senior psikiyatristlerin azlığı dolayısıyla süpervizyon eksikliği, mentorluk eksikliği 
vurgulandı. 2007’de psikiyatri uzmanlık eğitimine psikoterapi eğitimi eklenmiş. Psikoterapi 
eğitiminin zorunlu olması da asistanlar için bir şikayet konusuydu. Süpervizyon saatlerinin 
normal mesainin dışında ve ücretli olması nedeniyle bu eğitimin çok zaman almasından ve 
pahalı olmasından yakınıyorlar. Bu ve benzeri nedenlerle Avusturya’daki doktorların 
asistanlık dönemlerini Avrupa’da başka bir ülkede geçirmeyi tercih ettiklerini, Avusturya’da 
ise daha doğudan gelenlerin sayısının artabileceğini belirttiler. Sunumu yapan Salzburg’lu 
asistan Hollanda’daki deneyiminin ne kadar güzel olduğunu, eğitim, süpervizyon ve 
ilişkilerin çok geliştirici olduğunu belirtti. Genel olarak istedikleri; öğrenme gelişimini 
sağlamak üzere ulusal midterm sınavlar, uluslararası düzeyde standardize final sınavı, 
gelecek jenerasyonu eğitmek adına mentoring attitude ve öğretim becerileri konusunda 



kurslar, değişim programları geliştirmek, networku artırmak ve psikiyatri uzmanlığını 
seçecek öğrencileri kazanmak, federal eğitim kurslarından ve fonlarından yararlanmak.  

Asistan eğitimindeki eksiklikleri, şikayetleri duymak ilginçti. Freud’un ülkesinde işlerin 
daha farklı yürüdüğünü düşünüyor insan.  

Kurumda yenen yemek sonrasında üç grup halinde hastane gezildi. Hastanenin giriş katında 
polikliniklerle birlikte hastaların çalıştığı kantin bulunmakta. Acil olarak ambulansla 
getirilmiş olan psikiyatri hastaları hastanenin aciline değil direk olarak poliklinik bölümüne 
ya da direkt servislere getirilmekteymiş, yatması gerekenler alttaki otoparktan direkt 
katlara çıkartılıyormuş. Ziyaret sırasında poliklinik bölümünde bekleyen hiçbir hastanın 
olmaması dikkat çekici idi. Genel olarak hastane çok sessiz, düzenli ve temiz. Yine bu katta 
ayaktan tedavisi sürdürülen hastalar için gündüz hastanesi (3 aylık) bölümü var. Poliklinik 
katının üstündeki üç kat yatan hastalar için düzenlenmiş servis bölümü. Her katta 20şer 
yatak bulunmakta, odalar tek ve çift kişilik, her odanın kendisine ait tuvalet, banyo ve 
televizyonu mevcut. Odaların balkonu var ama kalın camlı ve bir bölümü kalın telli olarak 
kapatılmış ama hava alınabiliyor (!).1, katta iki adet krize müdahele odası mevcut. Bu 
odalarda monitor, hastayı tesbit etmek için gerekli ekipmanlar, oksijen desteği vb acil 
ekipmanı var. Servislerin açık olması nedeniyle herhangi bir hastanın ajite olması halinde 
bu odalara alındığı, gerekli süre bu odalarda izlendikleri; yeteri kadar uyum 
sağlayabilecekleri düşünüldüğünde kendi odalarına alındıkları öğrenildi. Bu odalarda 
tuvalet, banyo ve hastaların izlenmesini sağlayan kameralar var, diğer odalarda kamera 
yok. Ortalama 10 gün yatış olan bu hastanede yataklar tam kapasitede dolu olmuyor, 14-15 
hasta oluyor bir katta.  Açık servis olmasına rağmen tüm tanıları bu servislerde 
izlediklerini, bu konuda sorun yaşamadıklarını belirttiler. Yatan her hastaya fizik muayene 
yapılıyor. Kaçan hasta olursa polise bildiriyorlar, polis tarafından tekrar servise getiriliyor, 
sorun olmadığını söyledi. Madde kullanımı olan hastalarda geliyor, 10 günlük yatıştan sonra 
rehabilitasyon merkezlerine sevk ediliyorlar.  

Birinci katta 55 yaş üstü hastalar kalıyorlar, bahçeye çıkmaları kolay olsun diye böyle bir 
düzenleme yapılmış. 2-3. Katta 55 yaş altı hastalar oluyor. 4. Kat terapi katı (uğraşı 
terapisi, müzik terapisi, grup terapisi…), en üstte terapi çatı bahçesi katı var, çeşitli 
bitkileri ekiyorlar hastalar, gözetimli olarak bu kata çıkıyorlar.  

Müzik terapisi yapılıyor. Bir müzik terapistleri var. Ayrıca iş terapistinin önderliğinde uğraşı 
terapisi yapılıyor.  

14 Ekim 2016 

14 ve 15 Ekim günlerinde toplantı Avusturya Tabipler Birliği merkezinde yapıldı.  

Biz ve bir süredir katılmayan İtalya ve Yunanistan delegeleri kendilerini tanıttı. Var olan 
program sunulup onandıktan sonra Başkan Marc Hermans ve yönetim kurulu raporlarını 
sundu, UEMS ve EFPT’nin varlığından pek çok psikiyatristin haberdar olmadığı, asistanların 
bundan haberdar olabilmeleri için iletişim ortamının arttırılması gerektiği konuşuldu.  

İngiltere’nin Avrupa Birliğinden çıkması sonrasında üyeliğinin devamı konusunda sorulan 
soruya İngiltere sağlık birliklerinin Avrupa Örgütleri ile bağı koparmak istemedikleri 
vurgulandı.  

6 ay önceki toplantıda önerilen 2009’dan beri geçerli olan Psikiyatri Yeterliği için Avrupa 
Çerçevesi (European Framework for Competetencies in Psychiatry) içine mülteci ve sığınma 
isteyen kişilere bakım verirken gerekli olan bilgi, beceri ve mesleki yeterliliklerle ilgili 



geliştirilmiş yazı onaylandı. Yaşlı Sağlığı ile ilgili raporun olduğu gibi kalmasına karar 
verilmiş (Bu yazı UEMS sitesinde yer alıyor) 

Küçük grup tartışması için sorular; 

1. UEMS Psikiyatri Bölümü mental sağlıktaki globalization sürecine dahil olmalı mıdır? 

2. UEMS Psikiyatri ile WPA ve WHO ilişkileri nasıl olmalı? 

3. Hazırlanan program ne düzeyde kültürel konteksti yansıtmalı? 

4. UEMS Psikiyatri daha zengin EU devletlerinin daha az zengin olanları desteklemek 
üzere task force oluştuğunda katılmalı mı? 

Küçük grup tartışması olarak UEMS Psikiyatri Bölümünün diğer uluslararası psikiyatri 
dernekleri ile ilişkisinin nasıl devam etmesi gerektiği tartışıldı. Küçük grupların hepsinden 
bu ilişkilerin sürdürülmesi, geliştirilmesi gerektiği, küreselleşmeden kaçınılamayacağı, 
ancak hizmet götürülen yerlerde gereksinimlerin ne olduğunun gözden kaçırılmaması 
gerektiği belirtildi (Grup raporları da sitede yer alacak).  

Öğleden sonraki oturumda çalışma grubu toplantıları yapıldı. Psikoterapi çalışma grubunda 
(ÖKT), psikoterapinin psikiyatri eğitiminde temel olduğu kabul edilegelen bir şey olmakla 
birlikte bunun kanıta dayalı olarak açıklaması tam olmadığı konuşuldu. Bunu sağlamaya 
yönelik olarak küçük gruplar oluşturuldu. Altı ay içinde bu küçük gruplara başkanlık edecek 
kişiler belirlendi ve grupların internet üzerinden çalışması kararı alındı. Kanıta dayalı tıpla 
psikoterapi gerekliliği üzerine yapılan çalışmanın sonuçlarının altı ay sonraki toplantıda 
sunulması kararı alındı.  

Sürekli Eğitim (CME) çalışma grubuna 5 kişi katıldı (YA),  sitede var olan yazı gözden 
geçirildi.  

Andy Brittlebank (eğitimden sorumlu başkan yard) Standing Committe for Training’in 
raporunu sundu:  

• Eğitimde büyük müfredata gerek olmadığı, kapsanması gereken içeriğin bir listesinin 
(sylalabus) yeterli olacağını söyledi. Eğitime ne kadar önem veriliyor, değerlendirme, 
standartları kim koyuyor konusunda bir survey yapılıyor, ulusal derneklere iletilecekmiş.  

• Nasıl daha görünür, bilinir olmakla ilgili sorun var. Altı ay önceki toplantıda bu konuda 
profesyonel bir destek alınması kararı verildiği için bu konuda bir araştırma yapılmış ve 
birkaç seçenek oluşturulmuş. Bunlardan en ucuz olanı (a freelance communication 
expert) ile anlaşma yapılması uygun bulunmuş. Avrupa komisyonuyla ilişkiler 
başlayacak. Etkili olması için ne yapmalı diye düşünüyorlar. Nasıl sonuçlanacağı 
bilinmediği için riski en aza indirgemek adına ucuz olanı seçmenin uygun olduğu 
konuşuldu (3000 Euro/year). Bu kişi ile anlaşma yapılması kararı alındı.  

• Yapılacak eylem planlarında amaçlar, timeframe iyi şekilde belirtilmeli.  

Profesyonel standartların harmonizasyonu, 

Eğitim için standartların ve profesyonel gelişim basamaklarının oluşturulması, 

Eğitim ve hizmetle ilişkili konularda kanıta dayalı rehberlik sağlama, 

Standartların izlenmesi. 



• UEMS ‘in EPA’ya önerdiği bir panel kabul edilmemiş, ama EFPT nin önerisi kabul edilmiş.  

• Test your own training (≠TYOT) EFPT tarafından geliştirilmiş online survey, EPA 2017’de 
sunulacak. Bu araştırma ile ilgili 500€ verilmesi (password korumalı, daha üst versiyonu 
için), Psikiyatri bölümü logosunun olmasına ve European Training Requirements for 
Specialty Training in Psychiatry’nin(ETR) onayından önce çevrimiçi olmasına karar 
verildi.  

• ETR  UEMS konseyinin onayına sunulmuş, Nisan 2017 de hazır olacağı düşünülüyor 

• Psikiyatrist profili; Kasım sonunda minör değişiklikler, Aralık sonunda kısa formu 
geliştirilecek, delegelere önerileri için gönderilecek.  

15 Ekim 2016 

Toplantının son gününde Yönetim Kurulu raporlarını sundu. Sayman tarafından bütçe 
sunuldu. EFPT başkanı Ekin Sönmez EFPT’nin aktiviteleri ile ilgili bir sunum yaptı. Country 
survey 2016’da Psikiyatri asistanlarının en önemli gördükleri konular: Çalışma koşulları, 
maaş, psikoterapi eğitimi, süpervizyon eksikliği ilk 4 konu.  

www.efpt.eu     

follow us:  

EFPT facebook 

@EFPT Trainees 

Linkedin EFPT 

EFPT Youtube Channel 

Wikipedia EFPT  (ETPT’nin görünürlüğü UEMS’e göre oldukça fazla!!!) 

EPA Early Career Psychiatrist Komitesinden bir psikiyatrist kendi komitelerinin yaptığı 
aktiviteler hakkında bilgi verdi. (ecpc@europsy.net) Katılım bekliyorlar. 

Bir sonraki toplantı 21-22 Nisan tarihleri arasında Brüksel’de yapılacak.  

SONUÇ:  

Genel olarak yararlı bir toplantı oldu. Üyelerin uzun yıllardır UEMS toplantılarına 
katıldıkları ve birbirlerini tanıdıkları gözlendi. Toplantı boyunca çok tartışma olmadı, hatta 
yönetim kurulu da herkesi çok sessiz buldu, sadece Finlandiya delegesi kimi konularda karşı 
çıkan oldu. Bizim açımızdan da toplantılara 2 yılda değişen delegelerle değil de, daha 

mailto:ecpc@europsy.net


sürekli bir katılım yararlı olabilir. Bir önceki toplantı notlarında TPD ile delege göndermesi 
konusunda iletişime geçilmesi yazıyordu, ama bizimle kimse iletişime geçmemişti. Başkan 
Marc Hermans’ın WPA Eğitim komisyonuna davet edilmesi yeni bir tarih, bu da ilginç. 
Üstelik UEMS’i temsilen mi, çocuk psikiyatristi olarak mı, ya da Marc Hermans olarak mı 
davet edildiği de çok belirgin değil (Dr. Thorsten’a göre). Kendisi konuşmasında UEMS’i 
temsil etmekten gurur duyduğunu belirtti. Madrid’de bir toplantıya katılmış, şimdi Cape 
Town’da katılacak.  

Avrupa’da da henüz psikiyatri eğitiminin tam oturmadığını görmek ilginç oldu. Avusturya’da 
psikoterapi eğitimi 2007 yılında müfredata eklenmiş, 2015 yılında eğitim yapılandırılmış. 
CME her ülkede uygulanmıyor.  

Onlar da hala nasıl görünür ve etkili olunur konularını tartışıyorlar, WPA, WHO, EPA ile 
ilişkileri geliştirme aşamasındalar.  

Bizde UEMS, EFPT, ECPC adreslerini ve web sitelerini paylaşıp, asistan ve genç uzmanları bu 
derneklere katılmaya, aktivitelerinde yer almaya teşvik edebiliriz.  

    

Uzm. Dr. Özlem Kuman       Prof. Dr. Yıldız Akvardar 


