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SAĞLIK BAKANLIĞI 

 
     DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ 

ÇOCUK VE ERGEN KORUYUCU RUH SAĞLIĞI BİRİMİ(ÇE-RSB) 

                                         Mutlu Çocuklarla, 

                                         Umutlu Yarınlara… 

 

GENEL BİLGİLER 

1. Diyarbakır ÇE-RSB’ ye, sadece kendisi ve ailesi Diyarbakır’ da ikamet eden 

0-18 yaş arası çocuklar ve gençler başvurabilir. 

2. Hastalar Diyarbakır’ daki Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanları tarafından 

değerlendirildikten sonra, uygun olanlara ÇE-RSB iletişim bilgisi 

kendileriyle paylaşılır ve hasta yakınları iletişim bilgisi üzerinden randevu 

talebinde bulunur. 

3. Randevular Kurum sekreterliği tarafından verildikten sonra, ilgili hasta ve 

ebeveyni ÇE-RSB’ deki Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı tarafından 

değerlendirilmesi yapılır ve gerek duyulması halinde hastaya dosya açılır. 

4. ÇE-RSB’ deki Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı tarafından hasta ve 

yakınlarının uygunluğu onaylandıktan sonra hasta sisteme kabul edilir ve 

dosya açılıp, sistemde hasta için en uygun atölye veya atölyelere dâhil edilir. 

5. Hastalar dâhil edildikleri atölyelere kayıtları yapıldıktan sonra, kontrol 

görüşmeleri ilgili atölye sorumlusu tarafından planlanır ve hasta ve 

yakınlarına bilgi verilir. 

6. Hastalar kontrol görüşme seanslarından 1’ ine habersiz ve izinsiz gelmemesi 

durumunda, sistemden çıkarılır. Mazeretli ise en fazla 2 kontrol seansına 

gelmemesi durumunda sistemden çıkarılır. 



7. Görüşmelerde konuşulanlar hastadan izinsiz ve habersiz kimseyle 

paylaşılmaz. Ancak riskli olduğu düşünülen durumlarda (Kişinin kendisine 

veya başkasına zarar vermesi söz konusu olduğunda ve adli durumlarda) 

hastaya bilgi verilerek söz konusu bilgiler ilgili kişilerle paylaşılır. 

8. Danışmanınız, mesleki değerlendirme amacıyla veya danışmak amacıyla, 

kimliğinizi saklı tutarak bilgilerinizi merkezdeki meslektaşlarıyla 

paylaşabilir. 

9. Merkezimizden yararlanabileceğiniz seans sayısı en fazla 12’ dir. 

10. Bu süreçten en iyi şekilde faydalanabilmeniz için görüşmelerinize, randevu 

saatinden 5-10 dakika kadar önce gelmeniz ve randevularınıza düzenli 

gelmeniz beklenmektedir. 

11. İhtiyaç duyulması durumunda ebeveyn (Anne-Baba) seansları da 

yapılabilecektir, bu seanslar da toplam yararlanabileceğiniz seans sayısına 

dâhildir. 

12. İhtiyaç duyulması durumunda, tedavinize psikoterapi seanslarına ek olarak 

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanları tarafından ilaç desteği de 

eklenebilecektir. 

HİZMETLERİMİZ 

❖ Psikoeğitimler:Takipli çocukların ebeveynlerine yönelik seminerler  

❖ Takipli çocuklara yönelik seminerler  

❖ Seminerler:Toplumda psikiyatrik hastalıklar konusunda farkındalık 

oluşturmak amaçlı seminerler (Bütün psikiyatrik hastalıklar) 

❖ Etkinlikler:Sinema günleri (Önceden planlanan filmi izleme ve ardından 

tartışma) 

 

OYUN TERAPİSİ  

➢ Anne-Babası boşanmış ve boşanma sürecinde olanlar 

➢ Okula uyum problemi yaşayan çocuklar, okul reddi 

➢ Çocukluk çağı yeme bozuklukları 

➢ Okul çağı depresyonu 

➢ Konuşma gecikmesi  

 

BİREYSEL TERAPİ 

➢ Çocukluk çağı depresyonu 

➢ Çocukluk çağı kaygı bozuklukları 

➢ Bipolar  Bozukluk (İki-Üçlü Duygudurum Bozukluğu) 

➢ Şizofreni  (Tanı konmuş ve ilaç tedavisi oturmuş hastalar) 

➢ Yeme bozuklukları (Anoreksia, Blumia, ) 

➢ Aile ilişki sorunları (anne-çocuk, baba-çocuk ilişkili sorunlar) 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

 

GRUP TERAPİSİ  :  (6-12 yaş) , (12-18 yaş)  



➢ Çocukluk çağı depresyonu  

➢ Çocukluk çağı kaygı bozuklukları 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

➢ Aile ilişkili sorunlar         

                         

MÜZİK UĞRAŞISI  TERAPİSİ  - (6-yaş)  

➢ Çocukluk çağı depresyonu 

➢ Çocukluk çağı kaygı bozuklukları 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

➢ Aile ilişkili sorunlar 

 

YEMEK ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİ   (3-6 yaş, 6-12 yaş, 12-18 yaş)  

➢ Çocukluk çağı depresyonu 

➢ Çocukluk çağı kaygı bozuklukları 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

➢ Aile ilişkili sorunlar 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

 

RESİM  ATÖLYESİ ETKİNLİKLERİ  (3-6 yaş, 6-12 yaş, 12-18 yaş)  

➢ Çocukluk çağı depresyonu 

➢ Çocukluk çağı kaygı bozuklukları 

➢ Aile ilişkili sorunlar 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

 

DİL-KONUŞMA TERAPİSİ  

➢ Artikülasyon Bozuklukları 

➢ Fenolojik Bozukluklar 

➢ Kekemelik 

 

SPOR AKTİVİTELERİ  

➢ Çocukluk çağı depresyonu 

➢ Çocukluk çağı kaygı bozuklukları 

➢ Aile ilişkili sorunlar 

➢ Ergenlik dönem sorunları 

 

DİYETİSYEN 

➢ Çocukluk çağı depresyonu 

➢ Yeme Bozuklukları 

➢ Obezite 

 

 

 



 

ÇE-RSB Kuralları 

1. Hasta ve yakınlarının kurumdayken ve kurumdaki her türlü malzemeyi 

kullanırken, malzemelere zarar gelmemesine özen göstermeleri 

gerekmektedir. (Malzemelere bilerek ve isteyerek zarar verildiği tespit 

edildiğinde, söz konusu malzemenin aynısı veya ücreti, kendilerinden talep 

edilecektir). 

2. Hasta ve yakınları kurumdayken diğer hasta ve yakınlarına saygı 

göstermeleri ve birbirlerini incitici söz veya eylemde bulunmamaları 

gerekmektedir. 

3. Hasta ve yakınlarının diğer hasta ve yakınlarına veya personele incitici söz 

söylemesi durumunda, uyarı alır ve bu uyarı dosyasına işlenir. Benzer 

davranışın tekrarlanması durumunda hastanın süreci sonlandırılır. 

4. Hasta ve yakınlarının diğer hasta ve yakınlarına veya personele fiziksel 

olarak şiddet göstermesi veya küfür etmesi durumunda hastanın süreci 

sonlandırılır. 

5. Hastaların sadece hasta için uygun görülen atölye seanslarına ve kendilerine 

bildirilen saatlerdeki seanslarına girmesi, atölyeye atölye sorumlusu olmadan 

kendi başlarına girmemesi gerekmektedir. 

6. Hastalar kontrol görüşme seanslarından 1’ ine habersiz ve izinsiz gelmesi 

durumunda, sistemden çıkarılır. Önceden haber vererek ve Mazeretli ise 2 

kontrol seansına gelmemesi durumunda sistemden çıkarılır. 

  

 


