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1. Giriş

Sağlık Hizmeti alanına dâhil edilen müzik, gösteri ve yaratıcı sanat uzmanlık alanları:
Mesleki Eğitimin tanıtılması ve profillerin karşılıklı olarak tanınması için oluşturulmuş,
verimli bir ortamda (pozitif düşünce ve esenliğin var olduğu) klinik tedavilerinin ve sağlık
alanında bakım asistanı kalitesinin geliştirilmesi için önem arz etmektedir. Bununla ilişkili
sanatsal olarak hazırlanan portal faaliyetleri (müzik, drama, dans, palyaço, evcil hayvan
ve iş terapisi gibi) kapsayan bir portaldır.

Sağlık Hizmeti alanına dahil edilen müzik, gösteri ve yaratıcı sanat uzmanlık alanları bir
tür tedavi, iletişim ve eğlence biçimiyse de, bu alanlarda çalışan sağlık personeli sayısının
giderek artması nedeni ile bir nevi terapi kaynağı haline gelmiştir. Çeşitli sanatsal
müdahaleler geleneksel tedaviler eşliğinde kullanılmaktadır.

Aşağıdaki

MUSA

profilleri

projenin

kapsamı

içerisinde

yer

almaktadır;

Müzik terapisti, palyaço terapisti, evcil hayvan terapisti, sanat terapisti, koreo/dans ve
hareket terapisi, müzik sanat ve drama terapisti. Belki de en çok bilinen ve yaygınlık
gösteren profil müzik terapisti olarak adlandırılmaktadır. Bu bağlamda, müzisyenler ve
diğer sanatçılar sağlık hizmetleri sunumunda görevli, destekleyici personel olarak kabul
edilmektedir.

Amerika’da müzik-sanat terapilerinin uygulamaları daha sistematik olmakla birlikte
sağlık sisteminin temel parçasıdır; bunun sebebi belki de tüm sağlık sisteminin özel
sektör üzerine kurulu olmasıdır. Sağlık sisteminin büyük bir bölümü kamu söktörüne
dayalı olan Avrupa’da bu durum daha karmaşıktır. Müzik-sanat terapisinin sağlık
sistemine dâhil edilmesi sadece son yıllarda gelişme göstermiş ve bu sistemin bir parçası
olmaya başlamıştır. Eğitim olanakları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir, ayrıca
farklı ülkelerdeki terapistler diğer ülkelerdeki tecrübelerden yararlanamamaktadır.
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Terapistler özellikle altenatif tıp alanında çalışan sağlık kuruluşlarında görev alabilirler
(hastaneler, kreşler, gündüz bakımevleri, cezaevleri vb.) Bazı Avrupa ülkelerinde
(Birleşik Krallık, Avusturya) ve Amerika’da hem eğitim hem de müzik-sanat terapisi
uygulamaları yıllar önce sistematik bir hale getirilmiştir. Norveç, Letonya, Japonya,
Brezilya, Arjantin ve Mısır gibi ülkelerde terapilerin uygulamaları ya zorunlu ya da çokca
tavsiye edilmektedir. Sonuç olarak, Sanat ve müzik terapisi uygulamalarının sonuçları
detaylıca analiz edilmekte ve MUSA projesinin içeriği bu analiz ve değerlendirmelerden
faydalanmaktadır.

Diğer

Avrupa

ülkelerinde,

sanat

terapisi

uygulamaları

halen

meşrulaştırılma

sürecindedir. Ayrıca gerekli hallerde potansiyel terapistler için hem tıbbı hem de sanatı
kapsayan sıkı bir eğitim müfredatının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu konu hakkında bir
eğitim sistemi geliştirilmesi ile aktif uygulama ve analizler program kapsamına dâhil
edilebilecektir.

MUSA, çağdaş Avrupa mesleki eğitim ve öğretimini ve iş piyasası politikalarını teşvik
eder, mesleki eğitim&öğretim, yükseköğretim sertifika ve diplomalarının karşılıklı
tanınmasını sağlamak için sağlık sektörüne dâhil olan yaratıcı sanatlar ve sahne sanatları
terapistleri için eğitimin ulusötesi karşılaştırılmasına müsade ederek Avrupa’daki sağlık
sektöründe yer alan yaratıcı ve sahne sanatlarının tanınma haritasının gelişimine katkı
sağlar, eğitim ve yükseköğretimin ve aynı zamanda Avrupa’da çeşitli alanlardaki iş
piyasaların gelişimine katkı sağlayarak türlü ortak ve hedef grupları arasında bağlantı
kurmaya yarayan yeni bir portal olan MUSA Portalını teşvik ederek geliştirir.

Dünya sağlık sektöründe, sanat terapistlerinin önemi ve ekonomik kazançları her geçen
gün artmaktadır.
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Sağlık hizmetini destekleyen, etkin ve kolay bir yol sunan Sanat-müzik terapileri avantajlı
olmasına rağmen, sağlık sistemi henüz tam kapasitede iş görmemektedir; belki de bunun
sebebi sadece bütçe kısıtı değildir.

Gerçekte, eğer tüm Avrupa’da müzik terapistleri için de benzer bir eğitim sistemi
geliştirilebilirse, terapistlerin hareketliliği artabilir böylece ülkeler arası kültür etkileşimi
artabilir ve bu çalışma alanının zenginleşmesine katkı sağlanabilir.

MUSA eylem planında yer alan bu Strateji Rehberinin amacı müzik terapisi açılımında var
olan engeller hakkında daha geniş bir müzakere ortamı sağlamak ve programın
potensiyelinin ortaya çıkmasına önayak olmaktır.

Strateji Rehberi, müzik ve onun potansiyel profilini çeşitli yönleriyle ele alır ve ortaklar
tarafından sorgulanan konuların tanıtımını sağlar. Aynı zamanda hastaların sağlık, refah
ve güçlenmelerini teşvik ederek MUSA projesinin potansiyelini analiz eder. Konuların
büyük bir kısmı Avrupa Hukuku kapsamına girmeyebilir, fakat Avrupa Birliği yine de
uygulamaların kalitesi için ana merkez görevini üstlenebilir ve yüksek potensiyeli olan
alanlar için yenilikçi teşviklerin varlığına katkı sağlayabilir. Strateji Rehberine verilen
yanıtların temelinde, Avrupa Komisyonu, MUSA projesinin yayılması konusunda Avrupa
Birliği düzeyinde adım atabilir. Aynı zamanda Komisyon servisleri sağlık sektörüne
uygun, AB yasal çerçevesinde varolan Personel Çalışma Belgesi yayınlamaktadır.
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2. Avrupadaki Sağlık Hizmeti alanında müzik, gösteri ve yaratıcı sanat uzmanlık
alanlarının tanınması
Avrupa’da Sağlık alanında Yaratıcı ve
Gösteri sanatları uzmanlık alanlarının
tanınması: tüm ortak ülkelerdeki
sağlık sektöründe, Mesleki eğitim/
yükseköğretim
yaklaşımları,
konseptleri ve yaratıcı ve gösteri
sanatları meslek alanlarının içerikleri
konusunda kolay erişim ve hızlı bir
karşılaştırma imkânı sunar. Aynı
zamanda kabul edilen AKTS ve Mesleki
AKTS ve EUROPASS sertifikası yolu ile
aktarımına ve akredite edilmesine olanak sağlar.
Tüm hizmet, döküman, araç ve bilgiler çevrimiçi ortamda sunulduğu için geniş bir
hedef grubu tüm bunlara ulaşarak faydalanabilir. Fakat Avrupa’da Sağlık alanında
yaratıcı ve gösteri sanatları meslek alanın tanınması haritası MUSA Portalının yalnızca
bir bölümüdür. Genel olarak bu harita müzik terapistlerinin mesleki profillerine
odaklanacak; artistik yetenek, sağlık sektörü ve ilişkisel kapasiteye bağlı olarak ve
beceri paketine genel bir bakış sağlayacaktır. Ayrıca karşılıklı tanıma becerileri paketi
hakkında; AB politikaları, çerçeveler ve müzik terapisi mesleki profiline uygun
araçlarla (Mesleki AKTS, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, Ulusal Yeterlilik Çerçevesi,
EUROPASS) ilgili net bilgiler verecektir.
Aynı zamanda ortaklara ve hedef gruplarına acil gerekli bilgilerin, araçların ve
bağlantıların ulaştırılmasını sağlayacak, böylece müzik terapisi mesleki profili Avrupa
Mesleki Eğitim/yükseköğretim ve işgücü piyasasının karmaşık ve hızla değişen
taleplerini karşılayalayabilecektir.

Ülke başına MUSA projesine dâhil edilen terapiler
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Birleşik
Krallık

Letonya

Polanya

İtalya

Türkiye

İş Terapisi

9

―

―

―

9

Müzik Terapisi

9

9

9

9

9

Palyaço Terapisi

―

―

―

9

―

Sanat Terapisi

9

9

9

―

9

Evcil hayvan Terapisi

―

―

―

9

9

Hayvan Terapisi

―

―

―

―

―

Koreoterapi/Dans ve
Hareket Terapisi

9

9

9

―

―

Drama Terapisi

9

―

―

―

―

3. AKTS, ECVET (Mesleki AKTS), EQF(Avrupa Yeterlilik Çerçevesi), NQF (Ulusal
Yeterlilik Çerçevesi) gibi Müzik, Sanat ve Drama Terapisi alanlarında Avrupa
Eğitim Araçlarının Uygulanması
Mesleki AKTS’nin gelişimi Kopenhag Deklarasyonu ile Kasım 2002 tarihinde mesleki
eğitim ve öğretimde daha iyi bir Avrupa birliğinin oluşturulması adına Konsey’in
ayrışması ile başlamıştır. Sistem üye ülkelerin ve Avrupa Komisyonu’ndaki sosyal
ortakların desteği ile geliştirilmiştir. Mesleki AKTS 2009 yılında işlevsel hale getirilmiştir.
Gönüllü bir süreç olan Mesleki AKTS’nin uygulamaya yönelik programı üye ülkelerin
gerekli koşulların yaratılması ve uygulamaya yönelik önlemlerin alınması için başvurduğu
dönem olan 2012 yılına kadar bazı hazırlık aşamalarından geçmiştir.
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Bu dönemde, 2012 yılından önce her bir üye ülke Mesleki AKTS’yi(anketler ve testleri
yürütme, yaşam boyu destek, öğrenme ve eğitim sistemlerinin bir parçası olarak destek
verilmesi) benimsemiş ve uygulamıştır. 2014 yılına kadar kademeli olarak uygulamaya
sokulan Mesleki AKTS de tanımlanmıştır. 2014 yılında, Avrupa ülkelerinde Mesleki
AKTS’nin uygulanması durumu hakkında kapsamlı bir rapor yayımlanmıştır.
Rapor AB Üye Devletleri arasında bu konunun büyük farklılık içerdiğini göstermektedir.
Mesleki AKTS araçlar seti içerisinde önceliğe sahiptir ve AB ülkelerinde bu uygulamaların
pek çok yöntemi mevcuttur. Resmi bir siyasi kararlılığın var olduğu tüm ülkelerde,
Mesleki AKTS geniş reformların bir parçası olarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi sistemi ile eş
zamanlı olarak geliştirilecektir. Mesleki AKTS’nin uygulama konsepti, incelenen ülkelere
göre farklılık göstermektedir, ayrıca ulusal yetkililerdeki destekler de farklıdır. Rapora
göre konu Meslek AKTS olunca 17 ülke/bölgede belirsizlikler mevcuttur. Hali hazırda 8
ülkede hala test edilmekte ve 13 ülkede uygulama aşaması resmi olarak taahhüt
edilmiştir.
Mesleki AKTS'nin güçlü yanı öğrenme çıktıları üzerine odaklanması iken, zayıf yanı kredi
puanı kullanılmasıdır. Öğrenme çıktıları hem işgücü piyasasında hem de eğitim ve
öğretim sağlayıcıları arasında bilgi 'taşıyıcı'dır. Kredi puanlarının öğrenme çıktılarından
bağımsız olarak hiçbir değeri yoktur. Bu yüzden şaşırtıcı değildir ki, bazı katılımcılar onun
faydalarını görmez ve hatta onların düzeltilmesini veya ortadan kaldırılmasını önerir.
Birçok ülke henüz kurumsal ve sistematik düzeyde Mesleki AKTS’nin kullanımına bağlı
olarak bir karar almamıştır.
Mesleki AKTS bir sistem olarak görülmediği fakat esnek araçlar sistemi olduğu sürece,
Mesleki AKTS’nin milli bir şekli olmayacaktır. Ulusal özgünlük ve öncelik tanımlayıcı
seviyelerinin uyarlanmasının yapıldığı ülkelerde bizler Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
sistemlerinin geliştirilmesini gözlemlemlerken, Mesleki AKTS çeşitli formlarda yeralacak;
ancak tek bir ilkeye dayalı olacak: Öğrenme Etkisi.
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AKTS
Avrupa Kredi Transfer ve Toplama
Sistemi (AKTS) ile Avrupa'daki
programların

okunması

karşılaştırılması
daha

kolay

ve

çalışmalarının

hale

hedeflenmektedir.

getirilmesi
AKTS,

öğrenci iş yüküne bağlı olarak
belli

bir

hedefe

ulaşması

gereken çalışmaların ders kredisi
birleşenlerinin

belirlenmesini

ile

ilgilenir. Bu amaçlar genellikle dersin öğrenme çıktıları ve yetkinlikleri açısından
açıklanan hedefler dâhilinde tanımlanmaktadır. Bu sistem, başarılı bir şekilde Avrupa'da
kullanılan tek kredi sistemidir ve direk olarak kredi sistemi mahiyetinde başlatılmıştır.
Çoğu durumda, öğrencinin iş yükü bir akademik yıl için 1.500 1.800 saat arasında değişir
ve bir kredi noktası 25 ila 30‘a tekabül etmektedir. Bir akademik yıl boyunca tam zamanlı
bir öğrencinin iş yükü 60 AKTS olarak hesaplanmaktadır. Tüm Avrupa'da olduğu gibi
MUSA Projesindeki ülkeler yükseköğretimde ulusal kredi puan ve puanlama sistemini
kullanmaktadırlar.

Ulusal Yeterlilik Çerçevesi ve İş Pazarı
Şuana kadar, çoğu Ulusal Yeterlilik Çerçevesi programının çıkış noktası, ulusal kurumlar
tarafından düzenlenmiş ve onaylanmıştır (Milli Eğitim Bakanlığı gibi). Ancak, son birkaç
yıldır, ülkeler gayri resmi kurumlar ve özel sektör tarafından onaylanan sözde dış
yeterliliklere (Polonya’da piyasa nitelikleri olarak adlandırılmaktadır) daha fazla dikkat
etmeye başladı. Bu eğitim, ön öğretim (kamu sektörü) ve sürekli eğitim (diğer konular ve
şirketler) arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir.
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Tüm bu sistemin güvenliği uygun kalite güvencesi gerektirmektedir. Örneğin, Avusturya,
Danimarka, Hollanda, Norveç ve İsveç kalite güvencesi kriterlerini kabul etmiştir.

Bu oldukça önemlidir, çünkü Ulusal Yeterlilik Çerçevesinin başarısı bu çerçevelerin
kaliteyi sağlamak için etkin araç olarak görülüp görülmediğine ve ayrıca halk eğitimi ve
örgün öğretim alanlarının ötesinde olup olmadığına bağlıdır.

EQF (Avrupa Yeterlilik Çerçevesi) / NQF (Ulusal Yeterlilik Çerçevesi)

Avrupa Kalite Çerçevesi tüm nitelikleri içeren ve tamamen öğrenme çıktılarına dayalı ilk
uluslararası ortak referans sistemidir. AKÇ’nin amacı çeşitli zamanlarda, yerlerde ve
çeşitli yollarla elde edilen niteliklerin karşılaştırılmasını kolaylaştırmak, niteliklerin iş
gücü piyasasına ve sivil toplumun ihtiyaçlarına daha iyi adapte edilmesini sağlamak,
işgücü hareketliliğini arttırmak, hayat boyu öğrenmeyi ve gelişmiş demokrasilerin sosyal
kalkınmasını teşvik etmektir. Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Avrupa'da farklı sistemler ve
nitelikler için bir sistem olarak geliştirilmiştir. Bu anlamda, ulusal sistemler için bir metasistem olarak hizmet vermektedir.

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi uygulanmasında, her ülkenin kendi ulusal niteliklerini
sekizinci seviyedeki Avrupa Yeterlilik Çerçevesi seviyesine sevk edeceği varsayılmaktadır.
Bu ulusal yeterlilik çerçeveleri üzerinden ya da bir ulusal yeterlilik sisteminin seviyeleri
tanımlanarak yapılır. Avrupa Yeterlilik Çerçevesi, örgün ve yaygın yollar aracılığıyla,
genel, yüksek veya mesleki eğitimle elde edilen (eğitim atölyeleri dâhil) öğrenme
etkilerini içermektedir 3.
3

http://www.kwalifikacje.edu.pl/en/qualifications-in-ue/203-qualifications-frameworks-in-europe
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Avrupa Yeterlilik Çerçevesi – Bugüne kadar gerçekleştirilen başarılar

2009-2014 yılları arasında 26 ülke kendi ulusal çerçevesinin Avrupa Yeterlilik
Çerçevesine nasıl ilişkilendirildiğinin gösterildiği bir referans raporu yayınlamıştır.
Belirli ülkelerin raporları tüm aşamaları ve ulusal yeterliliklerin formlarını içermektedir
ve bunlar ülkelerin resmi dili yanı sıra İngilizce olarak yazılmaktadır. Birçok ülkede,
Avrupa yeterlilik çerçevesinden önce bu tür bilgiler bulunmamaktaydı. Tüm ülkelerde
ortak olan 10 adet kıstas ve prosedür ulusal çerçevelere atıfta bulunan Avrupa
Yeterlikler Çerçevesi, bunlar arasında karşılaştırmalar yapmamız için yardımcı
olmaktadır. Bu bağlamda, milletler arası işbirliği, karşılıklı güvene ve AB ülkeleri arasında
yapıcı geri bildirimin artmasına katkıda bulunmuştur. Fakat yine de birçok zorluk
bulunmaktadır.
Ulusal raporlar genelde niteliklerle alakalı eğitim aşamaları birlikteliği veya niteliklerin
formlarına ilişkin karar verme yöntemlerine dair bilgi içermemektedir. Üstelik bazı
durumlarda hangi niteliğin Avrupa Yeterlilik Çerçevesinde yer alıp almadığı belirsizdir.
Bunun nedeni, hukuki ve siyasi kararların devamlılığı veya bu tür bilgileri sunmak için
uygun formatta olmayışı olabilir.
Birçok durumda, Avrupa yeterlilik çerçevesinde ulusal yeterlilik çerçevesinin referansı ile
ilgili raporlar, referansların çeşitli yönlerle birbirine bağlı olduğuna dair açıklamaları
içermez. Bu, saydamlığa ve bilginin berraklığına ket vurmaktadır. Avrupa yeterlilikler
çerçevesinin güvenilirliği, Avrupa yeterlilik çerçevesi 4 tarafından dâhil edilen çerçeve ve
nitelikleri içeren ve düzenli olarak güncellenen bilgilere bağlıdır.
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4. Musa Portalı
Sağlık alanına dâhil olan müzik performansı ve yaratıcı sanatlar alanları: Meslek Eğitim
ve Öğretimin tanıtımı ve profilin karşılıklı olarak tanınması için oluşturulan bir portal.
Yaratıcı ve sahne sanatları kullanımı tüm Avrupa'daki sağlık sektörlerinde artış
göstermektedir. Tedaviler, verimli bir ortamın üretilmesi, olumlu düşünce ve duyguların
teşviki, klinik tedaviler ve bakım sağlık kalitesinin iyileştirilmesi için gereklidir.

www.musaprojects2014.eu

4

http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/ramy-w-europie/894-ramy-sukcesu

MUSA Projesinin temel amacı geleneksel klinik sağlığını desteklemek ve önemli terapileri
oluşturan sanat terapisi ile ilişkili meslek profillerini tanımlamaktır.
Derinlemesine ele alınacak olan terapiler şunlardır:
Müzik, Palyaço, Evcil Hayvan, Sanat, Drama, Dans ve Mesleki Terapi
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www.musaproject2014.eu/jobcenter
Terapi Portalında Bazı Avrupa ülkelerinin sağlık sisteminde yer alan tedavi profilleri
hakkında bilgi alabilir, farklı profilleri karşılaştırarak Mesleki Eğitim ve Öğretim, İş ve
Mobilite fırsatları hakkında bilgi ekleyip çıkartabilirsiniz.

Peki, ‘Co-therapy’ MUSA Portalı size neler sunmakta?
x

Terapiler hakkında genel bilgi

x

Terapi profillerinin karşılaştırılması

x

Araştırma alanları:
x

Eğitimler;

x

İş teklifleri;

x

Hareketlilik olanakları
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x

Yayın Alanları:
x

Eğitim girişimleri;

x

İş imkânları;

x

CV (eğitim, iş ve hareketlilik için)

5. Avrupa'daki müzik tedavi ve diğer tedavilerin iyileştirici etkisi

Sanat terapisi, bir kişinin fiziksel, zihinsel ve duygusal sağlığını geliştirmek için yaratıcı
sanat oluşturma sürecini ifade eden bir tedavi şeklidir. Müzik Terapisi sağlık
uygulamalarında çeşitli türlerde önemi büyük olan sanat terapilerindendir. AMTA Müzik
terapisine göre, müzik terapisi, iyileştirici bir ilişki içinde bireysel hedefleri
gerçekleştirmek için klinik ve kanıta dayalı müzik müdahalelerin kullanımıdır.
Son zamanlarda müzik ve diğer sanat terapileri, ağrı tedavileri, fizik tedavi, anksiyete ve
stres azaltma, ifade kabiliyeti, aile desteği, gevşeme, normal büyüme ve gelişme, seçim
ve kontrol için fırsatlar, modun olumlu
değişimi ve duygusal durum, öğrenme
ile başa çıkma becerileri ve teknikleri,
pozitif

fizyolojik

alanlarda

değişiklikler

gelişme

gibi

göstermektedir.

Müzik çok eski zamanlardan beri ağrı
tedavisi
Müziğin

için

kullanılmaktadır(3).

etkinliğini

inceleyen

çalışmaların sayısı son yıllarda artmıştır.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar müziğin ameliyattan çıkan(4), kanserli(5), işçi(6) ve
çocuk hastalar(7) için ağrı kesici etki sağladığını göstermektedir.
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Müdahaleci Müzik açıklaması ameliyat sonrası (8,9), ve diş dahil olmak üzere ağrı
şiddeti, analjezik gereksinimler, ya da her ikisinin azaltılması için kullanılmaktadır. Bu
bebekler, çocuklar (10) ve yaşlı hastalar
dahil olmak üzere her yaştan kişiler için
kullanılabilir (11).
Müdahaleci

müzik

uygulamak

için

oluşturulan yöntemler ve çalışmalar
farklılık göstermektedir. Müzik, pasif ya
da aktif bir araç olarak da kullanılabilir
(12, 13, 14).
Müzik terapisi, tedavi için en etkili ilaç
dışı yöntemlerden biridir, ayrıca tıbbi tarafı ve etkisi dikkate alınmakta ve araştırmalar
bilimsel verilerle desteklenmektedir. İsveç'te gündüz bakım cerrahi olarak açık fıtık
onarımı operasyonu geçiren 75 hasta ile rastgele seçilerek yapılan kontrollü bir çalışma
üç gruba ayrılmıştır: ameliyat sırasında müzik, ameliyat sonrası müzik ve sessizlik hali
(kontrol grubu). Stress tepkisi, ameliyat sırasında ve sonrasında bu çalışmada kortizol ve
kan şekeri düzeylerini belirleyerek değerlendirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda ameliyat
sonrası müzik grubunda daha az kaygı ve acı gözlenmiş ve daha az morfine ihtiyaç
duyulmuştur. Bir saat sonra bu grup kontrol grubu ile karşılaştırılmıştır; ameliyat sonrası
müzik terapisi anksiyate, acı ve morfin tüketimini azaltabilmektedir (15). Müziğin
ameliyat sonrası acı ve kaygı üzerindeki etkisiyle ilgili başka bir araştırma Amerika
Birleşik Devletlerinde yütürülmüştür. 56 hasta bu araştırmaya gönüllü olarak katılmıştır.
Bu araştırmanın amacı müzik dinlemenin yahut ameliyat sonrası ilk ambulasyon öncesi
ve sonrası dinlenme döneminin acıyı veya kaygıyı azaltıp azaltmadığına karar vermektir.
Bu araştırma sonucunda, kaygının azaldığı ve ağrı raporlarının gelişme gösterdiği
gözlenmiştir.
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Bu potansiyel olarak bazı kişilerde opioidlerden gelen olumsuz etkileri sınırlayan, opioid
koruyucusu olabilir(16). 146 hasta üzerinde denenen çalışma gösteriyor ki müzik
terapisi, kolonoskopi sırasında ağrı giderimi gereksinimini azaltmakta, işlemlerin
tamamlanmasını sağlamakta ve tedavi süresini kısaltmaktadır (17). Yanık tedavisi
hakkında yapılan bir kaç çalışma göstermektedir ki, müzik, yanık pansumanı olanlarda ve
yaradaki cisimlerin çıkarılması sürecinde olan hastalarda ağrı ve anksiyete tedavisi için
değerli ve istilacı olmayan bir müdahale yöntemidir (18,19).

Aynı zamanda müzik terapisi jinekolojik müdahaleler, çocuk, onkoloji ve yoğun bakım
üniteleri gibi belirli alanları da kapsamaktadır. Çalışmanın bir tanesi jinekolojik cerrahiyi
içermektedir. Bu çalışma gevşeme, müzik ve jinekolojik (GYN) cerrahi sonrası ağrı
üzerine müziğin etkisini karşılaştırmaktadır. Sonuç olarak cerrahi hastalar hafif müzik ve
gevşeme bantları sağlayabilir ve hastaları ameliyat sonrası ambulasyon ve dinlenmenin
ilk iki günü hakkında bilgilendirir(20).

Bir başka çalışmada hastanenin Onkoloji Servisinde müzik terapi seansına paralel olarak,
sunulan müzik terapisinin zihinsel ve duygusal etkileri ölçülmeye çalışılmaktadır. Bu
çalışma toplamda kanser hastası olan ve çocukların deney (n=63) ve kontrol (n=58)
grubunda yer alan 121 çocuk üzerinde 1 Şubat 2013 ve 31 Eylül 2014 tarihleri arasında
uygulanmıştır. Çocuk Depresyonu, Pittsburgh ve Çocuk Psikiyatri Kliniği tarafından
oluşturulan ölçekler deney ve kontrol gruplarına müzik terapisi öncesi ve müzik terapisi
3 ve 6 ay sonrasında ölçülmüştür. Beck Depresyon ölçeği, Hamilton ölçekleri, duygu
dışavurumu ölçekleri ve Zarit Aile Yükü ölçekleri ise deney ve kontrol gruplarına müzik
terapisi öncesi ve müzik terapisi 3 ve 6 ay sonrasındaki bakıcılar için ölçülmüştür. Müzik
terapisinin uygulanmasından sonra, deney grubundaki çocukların depresyon ve
psikiyatrik puan ortalamalarının oldukça azaldığı gözlemlenmiştir.
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Müzik terapinin uygulanmasından sonra deney grubundaki bakıcıların, depresyon, aile
yükü ve duygusal anlatımdaki ortalama skorları da önemli ölçüde azalmıştır. Bu
sonuçlara göre, kanserli çocukların bakımı ve ailenin hasta bakımındaki yeri için müzik
terapinin pozitif bir destek olduğu söylenebilir(21).

Müzik terapisi, otizmli çocuklarda sosyal etkileşim, sözel iletişim, tetikleyici davranışlar
ve sosyal-duygusal karşılıklılık içeren durumların özünü oluşturan birincil sonuç
alanlarında becerilerin geliştirilmesi için fayda sağlamaktadır. Müzik terapisi ayrıca terapi
kapsamında sözel olmayan iletişim becerilerini geliştirme konusunda yardımcı
olabilmektedir. Ayrıca, ikincil sonuç alanlarında, müzik terapi ASD çocuklarda sosyal
uyum becerilerini artırmaya ve ebeveyn-çocuk ilişkisinin kalitesinin teşvikine katkıda
bulunabilmektedir. Bu incelemenin sonuçlarını uygularken, müzik terapi uygulamasında
uzman akademik ve klinik eğitim konularına dikkat etmek önemlidir.

Bilimsel araştırmaların, hastaların psikolojik ve fiziksel durumları üzerindeki etkileri
doğrulanmaktadır. Müzik terapisi düşkünleri müziğin, ucuz ve hiçbir yan etkisi olmayan
evrensel bir ilaç olduğunu iddia etmektedir. Buna ayrıca şarkı söylemek, doğaçlama
müzik yapmak, şarkı sözleri yazmak, melodi ve harmoniler ve belirli rahatlama becerileri
dahildir. Müzik terapisinin gerçek potansiyelinin farkındalığı hastalar için bütünsel bir
bakım sunabilir.
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Öneriler
Terapi faaliyetleri, özgün projelere ve yerel ağlardan çıkan programlarla daha çok
ilişkilidir. (Özellikle dernekler, vakıflar, sağlık sektörü çalışanları, mesleki eğitim teşvik ve
kursları)
Aşağıda yer alan tabloda uygulama sürecini başlatan bölümler; Kısıtlar ve İhtiyaçlar,
uygulanan eylemler, beklenen sonuçlar ve sorumlu birimler (dernek, vakıf, sağlık sektörü
çalışanları, mesleki eğitim kurumları, kamu kurumları vb.) gösterilmiştir.

İTALYA
1. Müzik, palyaço ve hayvan terapistinin statü yoksunluğu
2. Kaynak yoksunluğu (Terapilerin kaynaklara ihtiyacı vardır.)
Kısıtlar ve
İhtiyaçlar

3. Yeterlilik yoksunluğu (Terapilerin disiplinlerarası yaklaşıma ihtiyacı vardır.)
4. Farkındalık yoksunluğu (Sağlık hizmetleri çalışanlarının büyük bir kısmı
terapilerin etkili olmadığını düşünmektedir.)
5. Kamu sektörü teşviki yoksunluğu (Terapi programlarının etkileriyle ilgili
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olarak orta ve uzun dönemli olarak herhangi plana rastlanmamıştır.)
6. Sağlık sektörü içerisinde Müzik, Hayvan ve Palyaço Terapilerinin resmi
olarak tanınması
7. Düzenli bir eğitim ve sertifika sistemi olmaksızın, Müzik, Hayvan ve Palyaço
terapisi uygulamalarından uzak durmak
1. Hukuki bir çerçevenin oluşturulması yönünde diyaloğun teşvik edilmesi
2. Müzik

terapisi

mesleğinin

düzenlenmesi

sürecinin

tamamlanması

(Bu süreç hali hazırda başlamıştır, ancak devam eden bir süreçtir)
3. Hibe kullanımının dikkate alınması
4. İyi uygulamaların paylaşımı
Uygulanan
eylemler

5. Ortaklar arasındaki iletişim ve diyalogun geliştirilmesi
6. Terapilerin pilot uygulamaları ve onaylanması
7. Sağlık sisteminde Müzik Terapisti, Palyaço Terapisti ve Pet Terapistin bir
ekip üyesi olarak entegre edilmesi
8. Müzik Terapisi Mesleki Dernekler yönetmeliği kriterlerinin Yaygınlaştırması

9. AKTS ve AKÇ’nin Avrupa ülkelerince müzik terapisi ile ilgili Avrupa Müzik
Terapisi Konfederasyonu hedefince ulusal yeterlilik sistemine tam anlamı
ile entegre edilmesini sağlamak.

1. Müzik, Palyaço ve Evcil hayvan terapistlerine iş alanlarında profesyonel
anlamda daha fazla imkan sağlanması
2. Sağlık sektöründe daha fazla terapistin istihdam edilmesi
Beklenen
sonuçlar

3. Profesyoneller için koruma ve müşteriler için hizmet kalitesinin yanı sıra
sağlık kurumlarında daha fazla istihdam sağlanması
4. Toplumdaki müzik terapisi uygulamalarının korunması amacı ile müzik,
palyaço ve evcil hayvan terapisi düzenlemeleri hakkında daha geniş çaplı
bilgi verilmesi
5. Bağış kültürünün geliştirilmesi
6. Sağlık çalışmaları, müzik ve yaratıcı sanatlar alanlarında ortak teşvikler için
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yeni olanakların oluşturulması
7. Tedavi etkilerinin değerlendirilmesi için oluşturulmuş sosyo-ekonomik
çalışmalar bağlamında mesleki eğitim sağlayıcıları ve sağlık sektörü
çalışanları arasındaki iletişimin geliştirilmesi

1. Hem yerel hem de ulusal & uluslararası düzeydeki kamu kurumları
2. Dernekler, vakıflar ve kamu kurumları
3. Profesyonel Müzik terapistleri Derneği: Hükümet Kanunu madde
4/2013’te belirtilen kural ve kriterler
4. (UNI: İtalyan Devletince resmi olarak tanınan)Profesyonel Müzik Terapisti
Sorumlu
Birimler

Eğitim ve Meslek kriterlerinin tanımı ( Bilgi, beceri ve kabiliyet)
5. MISE: Sağlık Bakanlığı'nın resmi onayı ile Ekonomik Kalkınma Bakanlığınca
tanınan Profesyonel dernekler
6. Bireysel Müzik Terapisti sertifikası ( İtalyan Devletince resmi olarak
tanınan)
7. Mesleki eğitim sağlayacıları
8. 25 Mart 2015 Devlet Anlaşması: Hayvanlara müdahale ile ilgili ulusal
kurallar

LETONYA
1. Sosyal bakım ve özel eğitim sektörü içerisinde müzik terapisinin( sanat,
dans ve drama) tanınması ve yerleştirilmesi. Hali hazırda, sadece sağlık
sektörü, yaratıcı sanatlar terapistlerini tanıyan ve hükümet destekli olan
Kısıtlar ve
İhtiyaçlar

bir sektördür.

2. Düzenlenmiş bir meslek alanı olarak Müzik terapisi ( sanat, dans ve
drama) yoksunluğu

3. Kendilerini terapist olarak adlandıran ve eğitim & sertifikasyon
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programları olmadan sözde sanat terapisi ( müzik, dans ve drama) yapan
kişiler

1. Sosyal bakım ve özel eğitim alanlarını düzenleyen kanunlarda ekibin bir
üyesi olarak müzik terapisinin gruba entegre edilmesi
2. Mesleğin düzenlenmesi sürecinin tamamlanması ( Bu süreç hali hazırda
Uygulanan
eylemler

başlamıştır, fakat, henüz tamamlanmamıştır.)

3. Profesyonel dernekler kendilerini terapist olarak adlandıran ve eğitim &
sertifikasyon programları olmadan sözde sanat terapisi ( müzik, dans ve
drama) yapan kişilere şiddetle karşı durmalıdırlar. Yeterliliklerin güvenilir
olması konusu müşteri/hasta ve bu insanları işe alan kurumlar ile olan
iletişimdeki temel konudur. Suistimale yer verilmemelidir.
1. Müzik terapisti olarak (sanat, dans ve drama alanlarında) çeşitli yaratıcı
terapi uygulamacısı olarak işe a€lınma imkanı
2. Devlet bütçesinden ödeme yapılması

Beklenen
Sonuçlar

3. Profesyonel meslek erbaplarının, müşteri/hastaların, aynı zamanda
çalışanların konumlarını koruma altına alan yükümlülüklerin daha sıkı
hale getirilmesi
4. Profesyonellerin, müşterilerin/hastaların yanı sıra işverenler için hizmet
kalitesi ile ilgili daha fazla güvenlik önlemlerinin alınması
1. Kalkınma, Sosyal Yardımlar ve Eğitim, Bilim Bakanlıklarıı (özel eğitim için)

Sorumlu
Birimler

meslek örgütleri
2. Hali hazırda başlamış işlemleri tamamlaması gereken meslek örgütleri
3. Eğitimi ve sertifikası olmayan terapistlerin işe alınması konusundaki
riskler hakkında iletişimde bulunulması gereken meslek örgütleri
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POLONYA
1. Sanat lisans programlarının ve entegre mesleki sistemlerin oluşturulmasının
AKTS vb. standartlara ve AB politikaları standartlarına uygun olarak yapılmaması
2. Eğitim, çalışma ve kursların sanat terapisi alanında (müzik, dans ve drama)
Kısıtlar ve
İhtiyaçlar

uğraş alanı için icra yetkisi verilmemesi
3. Kendilerini terapist olarak adlandıran ve eğitim & sertifikasyon programları
olmadan sözde sanat terapisi (müzik, dans ve drama) yapan kişiler
4. Düzenlenmiş bir meslek olarak dans terapistinin statü yoksunluğu

1.

AKTS, Avrupa Yeterlilik Çerçevisi ve Mesleki Eğitimlerin kapsamlı bir
şekilde anlaşılmasının sağlanması ve Avrupa ülkelerinin her biri
tarafından uygulanan ulusal yeterlilik sistemi ile eş zamanlı hale
getirilmesi

2.
Uygulanan
eylemler

Yeterli bir program ve sertifikasyona sahip olmayanlara, Sanat terapisi
alanında eğitim, çalışma ve kurslar hakkında bilgilendirmelerin yapılması
ve ayrıca iş imkanı sağlayan potansiyel öğrenci ve kurumlarla iletişim
kurulması önem arz etmektedir.

3.

Çalışma

ve

Sosyal

Politika

Bakanlıkları

meslek

ve

uzmanlık

sınıflandırılmasına dans terapisinin dahil edilmesi
4.

Sanat terapisinin sosyal ve sağlık alanındaki yasal düzenlemelere dahil
edilmesi

1.

Sağlık sektöründeki yaratıcı ve gösteri sanatları ve müzik terapisi meslek
alanları için koruma ve müşteriler için hizmet kalitesinin yanı sıra sağlık

Beklenen
Sonuçlar

kurumlarında daha fazla güvenliğin sağlanması
2.

Sanat terapisinin devlet bütçesinden finanse edilen sosyal bakım ve sağlık
sektörü içerisinde (müzik, dans ve drama) kullanılma imkanı

1. AKTS, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ve Avrupa Birliği eğitim biçimleri ile sanat
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lisans programlarına uyum sağlayan Üniversiteler ve kolejler
Sorumlu
Birimler

2. Bilim ve Yükseköğretim Bakanı
3. Profesyonel olmayan kurs ve eğitimler hakkında bilgilendirme ve sertifikalı
eğitimi teşvik etmek ve eğitimsiz & sertifikasız iş sahibi edinme hakkında
risklerle ilgili iletişimin sağlanması
4. Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı, Sağlık Bakanı

Birleşik Krallık’ta terapistler için oluşturulan meslek alanları oldukça tanınmıştır, ayrıca
bu alanlar saygı duyulan ve alanlarında uzman dernek ve devlet birimlerince
yönetilmektedir. Birleşik Krallık’ta herhangi bir kalifiye çalışan Sağlık ve Bakım Meslekleri
Konseyi’ne kayıt yaptırmak zorundadır. Bu birim halkın korunması amacı ile sağlık ve
tedavi alanlarında düzenlemeler yapmaktadır. Bireylerin eğitim, öğretim, mesleki
yeterlilik gibi konularda belirli standartlara ulaşmış olmaları gerekmektedir. Sağlık ve
Bakım Meslekleri Konseyi aşağıda belirtilen, standartların altındaki durumlara karşı
harekete geçme hakkını elinde bulundurur.

BİRLEŞİK KRALLIK
1. Hemen hemen her türlü mesleki kurs ve nitelikler yükseköğretim
kurumlarınca Ulusal Yeterlilik Çerçevesince, müzik ve drama terapiyi
içeren 7. Seviye sanat terapisi kapsamında sağlanmaktadır.
Kısıtlar ve
İhtiyaçlar

2. Lisans seviyesi Ulusal Yeterlilik Çerçevesi seviye 4, 5 ve 6 için bazı
nitelikler gerekmektedir.
3. Özellikle terapiler için, seviye 3’te bazı niteliklerin varlığı faydalı
olabilmektedir.
1. Sağlık ve Bakım Mesleki Konseyi lisans düzeyinde yükseköğretim sanat

Uygulanan

terapisinin teşvik edilmesi hususunun tavsiye edilmesi
2. Hayvan ve palyaço terapisi ile ilgili UYÇ- 3’e dair niteliklerin sağlanması

Eylemler

3. Tedaviye ilişkin Ulusal Yeterlilik Çerçevesi 3. seviyede ileri eğitimde
yeterlilik için program geliştirme sürecinin başlaması
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1. Yükseköğretimde Ulusal Yeterlilik Çerçevesi, ilgili sanat terapisi
Beklenen
sonuçlar

niteliklerine bağlı seviye 4, 5 ve 6 da yer alan niteliklerin kullanılabilirliği
2. U.Yeterlilik Çerçevesi S.3’te yer alan terapilerde niteliklerin sağlanması
3. Çeşitli terapilerde yeni geliştirilmiş niteliklerin onaylanması (Standart
ayarlamalar ve ödüllendirici kurum)
1. Uzman Kuruluşlar

Sorumlu
Birimler

-

İngiliz Kültür Derneği Sanat Terapisi - http://www.baat.org/

-

İngiliz Kültür Derneği Müzik Terapisi - http://www.bamt.org/

-

İngiliz Kültür Derneği Drama Terapisi - https://badth.org.uk/

2. Lisansüstü seviyesinde terapi alanında eğitim veren üniversiteler
(Eğitim ve Mesleki Programları)
3. Sağlık ve Bakım Meslekleri Konseyi (düzenleyici ve standart koyucu
birim)
4. Gönüllü kuruluşlar; Londra Sanat Sağlık Forumu

TÜRKİYE
1. Türkiye’de hali hazırda herhangi bir kanun vb. bulunmamaktadır.
2. Türkiye Mesleki Yeterlilik Kurumu hukuki boşluktan ötürü hali hazırda
terapileri bir meslek grubu olarak tanımamaktadır.
Kısıtlar ve
İhtiyaçlar

3. Terapiler

üzerinde

resmi

olan

herhangi

sektörel

bir

çalışma

bulunmamaktadır.
4. MUSA Projesi sayesinde farkındalık yaratılmıştır ve var olan kısıtlamalara
son verilmesi için çalışılmaktadır.
1. Terapilerin yasallaştırılması adına gerekli kurumlara öneriler ve raporlar

Uygulanan
eylemler

sunulması
2. AKTS ile işleyen müzik terapisi alanlarında Lisans ve lisansüstü
programlarda kalite ve kurs imkanlarının sağlanması

Beklenen
Sonuçlar

1. Müzik ve sanat terapisinin eğitsel ve mesleki anlamda tanınması sağlamak

2. Farklı sağlık sektörlerinde müzik ve sanat terapistleri sayısının arttırılması
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Sorumlu
Birimler

1. Yükseköğretim Kurulu, Türkiye
(http://www.yok.gov.tr/en/web/uluslararasi-iliskiler/anasayfa)
2. Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye
(http://www.meb.gov.tr/meb_haberindex.php?dil=en)
3. Sağlık Bakanlığı , Türkiye (http://disab.saglik.gov.tr/)
4. Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye (http://www.myk.gov.tr/)
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