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Ekspomed 2011’de damgalama (stigma)’ya karşı toplumsal bilinç oluşturuldu 
 

BRSHH’tan anlamlı etkinlik! 
 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir 
Hastalıkları E.A Hastanesi (BRSHH), Ekspomed 2011 Fuarı’nda 
ruh hastalarının dışlanmaması için topluma ve devlete düşen 

görevlere dikkat çekti. 
 

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A Hastanesi (BRSHH), 
TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde 31 Mart-3 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Hastaneler 
ve Sağlık Merkezleri Fuarı Ekspomed 2011’e katıldı.   
 

BRSHH, ruh hastalarının toplum tarafından dışlanmaması için fuarda “damgalanma” 
konusunda toplumsal bilinç oluşturmak adına dört gün boyunca çeşitli etkinlikler 
gerçekleştirerek, önemli bir toplumsal yaraya parmak bastı.    
 

Fuar süresince BRSHH standı’nda uzmanlar, hastalığa ve hastalara yönelik tutumların, yanlış 
inanışların ve önyargıların değişmesinin ancak toplumun eğitilmesiyle mümkün olacağına dair 
inançla, ziyaretçilere  “Önyargılarından kurtul!” çağrısında bulundu.  
 

Fuardaki etkinlikle ilgili bir değerlendirme yapan BRSHH Başhekimi Doç. Dr. Erhan Kurt, 
toplumlarda kişi ya da grupların yaşadıkları damga ve önyargı sebebi ile bazı hak ve 
menfaatlerden yoksun kaldığını belirterek, “Damga, bazen en az hastalığın kendisi kadar 
tehlikelidir ve bu nedenle var olan damgalama ile mücadele bir tedavi kadar etkili olup, hasta 
ve ailelerin yaşam sürecini olumlu etkiler” dedi.  
 

Hastalığa ve hastalara yönelik tutumların, yanlış inanışların ve önyargıların değişmesi ise 
toplumun eğitilmesiyle mümkün olabileceğini belirten Doç. Dr. Erhan Kurt, şunları kaydetti:  
“Ruhsal sorunu olan bireyleri topluma kazandırmak için herkese bir görev düşmektedir. 
Damgalama konusunda toplum eğitilirken, hastalar da tedavileri sırasında damgayla baş 
etme konusunda bilgilendirilmelidir. Toplumdaki anahtar kişilerin doğru bilgilendirilmesi 
hastaların damgalanmasını ve buna bağlı ayrımcılığı hafifletmede en etkili yöntem olarak 
görünmektedir. Damgalama karşıtı mücadelemiz fuar sonrasında da devam edecektir.” 
BRSHH, ziyaretçilerine ‘damgalama (stigma)’ya karşı toplumsal bilinç oluşturmak üzere 
fuardaki standında broşür, T-shirt, şapka ve rozet hediye etti.  
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