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ÖNSÖZ
Dünyada ve Ülkemizde yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalar ruh sağlığı sorunlarının hızla
artmakta olduğunu göstermekte ve ruh sağlığı ve psikiyatri alanına yönelik sağlık
hizmetlerinin koruyucu, geliştirici, tedavi ve rehabilite edici düzeyde verilmesinin önemini
vurgulamaktadır. Ülkemizde uzun yıllar ağırlıklı olarak tedavi edici düzeyde sağlık hizmeti
verilirken, son yıllarda ruh sağlığı eylem planı doğrultusunda ruh sağlığı sorunlarından
koruma, tedavi ve rehabilitasyona yönelik eylemler planlanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.
Bu eylemlerin hayata geçirilmesi ile hizmet vermeye başlayan toplum ruh sağlığı merkezleri
özellikle hemşirelerin bu alanda gelişimlerinin önünü açmış ve ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşireliği alanında yetişmiş insan gücü gerekliliğini ortaya koymuştur.
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, sanat olarak kendiliğin amaçlı kullanımı, bilim olarak
psikososyal ve nörobiyolojik kuramların, araştırma bulgularının ve hemşireliğin çeşitli
rollerinin kullanımı ile hizmet veren ruh sağlığı profesyonelidir. Ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşiresinin mesleki uygulamalarına temel oluşturacak bilimsel bilginin, güncel teorik bilgiyi
destekleyecek kanıta dayalı uygulama örnekleri ile güçlendirilmiş olması gerekir.
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği bilim alanına yönelik DSM-V sınıflandırmasına göre
kaleme alınan bu kitabın hazırlanmasında, emeği geçen İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
öğretim üyeleri Prof. Dr. Yasemin Kutlu, Doç. Dr. Hülya Bilgin, Doç. Dr. Leyla Küçük ve
Yard. Doç. Dr. Sevil Yılmaz’a teşekkür ederim.
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama alanlarında çalışan hemşirelere yararlı olması
dileklerimle.

Prof. Dr. Sevim BUZLU
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1. RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ∗

∗

Bu bölüm, Prof. Dr. F. Yasemin KUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar
1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Psikiyatrinin Tarihsel Gelişimi
1.2.1 Dünya’da Psikiyatrinin Tarihsel Gelişimi
1.2.2 Türkiye’de Psikiyatrinin Tarihsel Gelişimi
1.3. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
1.3.1. Dünya’da ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi
1.3.2. Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi
1.3.3. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde lider hemşireler
1.3.4. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde inançlar
1.3.5. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde rol ve işlevler
1.3.6. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği standartları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğini etkileyen kavramları irdeleyiniz.
2)
Dünya’da ve Türkiye’de psikiyatrinin tarihsel gelişimini değerlendiriniz.
3)
Dünya’da ve Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin tarihsel
gelişimini değerlendiriniz.
4)
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde lider olan hemşireleri irdeleyiniz.
5)
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin inançlarını, rol ve işlevlerini
gözlemleriniz doğrultusunda değerlendiriniz.
6)
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin uygulama ve mesleki performans
standartlarını irdeleyiniz.

8

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliğinde Temel
Kavramlar

Ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşireliğini etkileyen temel
kavramlarını anlamak.

Okuyarak/Araştırarak

Dünya’da Psikiyatrinin
Tarihsel Gelişimi

Dünya’da psikiyatrinin tarihsel
gelişimini öğrenmek.

Okuyarak/Araştırarak

Türkiye’de Psikiyatrinin
Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de psikiyatrinin tarihsel
Okuyarak/Araştırarak
gelişimini öğrenmek.

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği

Ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşireliğinin Dünya’da ve
Türkiye’deki tarihsel gelişimini,
lider hemşireleri, psikiyatri
hemşireliğindeki inançları, rol
Okuyarak/Araştırarak
ve işlevleri, uygulama ve
mesleki performans
standartlarını öğrenmek,
kavramak ve analiz etmek.
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Anahtar Kavramlar
• Psikiyatri
• Hemşirelik
• Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
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Giriş
Biyopsikososyal ve kültürel bir varlık olarak tanımlanan insan, biyolojik, fiziksel ve
sosyal bir çevre içinde çeşitli etmenlerin karşılıklı etkileşimi sonucu gelişerek varlığını
sürdürür. Bireyin sağlıklı olabilmesi, tüm bu boyutların uyumlu ve dengeli olması ile
mümkündür. Sağlık, evrensel bir kavram olmasına karşın, herkesin kabul ettiği ortak bir tanım
yoktur. Sağlığı biyolojik, psikolojik, sosyolojik ve kültürel özellikleri ile tanımlamak
mümkündür. Biyolojik bilimler açısından sağlık, bedenin herbir hücresinin optimum
kapasitede işlev gördüğü ve hücrelerarası uyumun varolduğu bir durumdur. Psikoloji bilimi
açısından sağlık, kişinin çevresiyle uyumu ve beklemediği bir olay karşısında savunma
potansiyeli olarak algılanmaktadır. Sosyal bilimler ise sağlığı, bireyin sosyal rollerini yerine
getirmedeki yeterliği olarak alır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ-WHO)’nün tanımına göre
“sağlık yalnızca hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam
iyilik durumudur”.
Sağlığın önemli bir boyutu olan ruh sağlığı ise, kişinin kendisi ve diğer insanlarla
uyum ve denge içinde olmasıdır. Bu uyum katı kurallara bağlı olmayıp değişkenlik ve belli
ölçülerde esneklik taşımaktadır. Değişen yaşam koşulları insanların ruh sağlığını etkilemekte
ve ruhsal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan ruhsal bozukluk ve sorunlarda ruh sağlığı
ve psikiyatri hemşireleri ekibin bir parçası olarak önemli sorumluluklar almaktadır.
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1.1. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinde Temel Kavramlar
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarını etkileyen temel kavramları
öğrenmek ruhsal bozukluklara yönelik tedavi ve bakımı anlamada ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşirelerine yol gösterici olacaktır.
Normal ve anormal kavramı: Günlük yaşamda çok kullandığımız kavramlardan
biridir ve bu kavramların tanımı toplumdan topluma, kültürden kültüre, kişinin yaşına ve
cinsiyetine göre değişiklik göstermektedir. İstatistiksel açıdan normal, ortalama değerde olan
herhangi bir şeydir. Ortalamanın altında ya da üstünde olan anormal olarak tanımlanır.
Toplumsal açıdan tanımlayacak olursak o topluma uyan normal uymayan ise anormaldir.
Bireysel açıdan incelediğimizde ise bireyin görüşüne uyan normal uymayan ise anormaldir.
Yani yaygın bir söylem olarak “çoğunluk neyse normal o’dur!” şeklinde ifade edilir.
Anormallik ise; yaşantımıza, fikirlerimize uymayan her şeydir.
Sağlık kavramı: "Yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil bedensel, ruhsal ve
sosyal olarak tam bir iyilik halidir" olarak tanımlanmaktadır.
Ruh sağlığı kavramı: Kişinin kendisi ve diğer insanlarla uyum ve denge içinde
olmasıdır. Bu uyum katı kurallara bağlı olmayıp değişkenlik ve belli ölçülerde esneklik taşır.
Kavrayışta, sevgide, çalışmada, başarmada ve eğlenmede yeterli olan kişi ruh sağlığı iyi olan
kişidir.
Ruhsal bakımdan sağlıklı olan bir kişide bulunan özellikler ise aşağıdaki şekilde
sıralanabilir. Bireyin;
• Kendine güveni olmalıdır.
• Bağımsız olarak girişimler yapabilmeli ve kendi kararlarını alabilmelidir.
• Davranışları tutarlı olmalıdır.
• İçinde yaşadığı çevre ile ilişkiler kurabilmeli ve sürdürebilmelidir.
• Sevgi ve saygıya dayalı bağlar kurabilmelidir.
• Kendini olumlu-olumsuz yönleriyle değerlendirebilmelidir.
• Toplumda bir yeri ve görevi olduğu duygusunu kazanmış olmalıdır.
• Kendisinin değerli olduğunu hissetmelidir.
• Geleceğe dönük planları olmalıdır.
• Karşılaştığı güç durumlarda baş çıkma gücü bulmalı ve uyum sağlayabilmelidir.
• İnandığı değerleri ve inançları olmalıdır. Bu, toplumun değerlerini tümden inkar etme
ya da körü körüne inanma anlamına gelmez. Yani toplumu etkileyen ve ona katkı yapan
bir üye olmaya çalışmalıdır.
• Mesleği dışında eğlendirici, dinlendirici ve geliştirici uğraşları olmalıdır.
Psikiyatri: Ruh hastalıklarının incelenmesi, tanısı, tedavisi ve önlenmesi konularında
çalışan tıp dalına denir. Yunanca “psyche” (ruh ve düşünce) ve “iatros” (doktor veya tedavi
edici) köklerinden meydana gelen psikiyatri terimi Johann Christian Reil (1759-1813)
tarafından 1808 yılında ortaya atılmıştır. Psikiyatri normal gelişim süreçlerinden çok hastalıklı
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süreçler üzerinde yoğunlaşır. Buna bağlı olarak tedavide tıbbi bir yaklaşım sergiler. Fakat
psikiyatri, ilaçlarla sınırlı kalmayıp davranış şekillendirme, psikanaliz, psikoterapi gibi daha
psikoloji eğilimli yaklaşımları da kullanmaktadır. Psikiyatrinin odak noktasının zaman
içerinde biraz değişmesiyle, tanılama ve tedavi etme yöntemleri de değişmiştir. Psikiyatrinin
sınıflandırılması farklı biçimlerde yapılmıştır;
• Yaş gruplarına göre psikiyatrinin sınıflandırılması
Çocuk ve ergen Psikiyatrisi, çocuklar, ergenler ve onların aileleri üzerinde çalışmada
uzmanlaşmış bir psikiyatri dalıdır.
Erişkin Psikiyatrisi, ergenlik sonrası dönemle başlayıp yaşlılığa kadar ilerleyen
dönemde yaşanan ruhsal sorunları önleme ve tedavi etme konusunda uzmanlaşmış psikiyatri
dalıdır.
Yaşlılık (Geriatrik) Psikiyatri, ileri yaştaki insanların ruhsal sorunlarını önleme ve
tedavi etme konusunda uzmanlaşmış psikiyatri dalıdır.
• Hastalık oluşumu ve tedavi kuramına göre psikiyatrinin sınıflandırılması
Tanımlayıcı Psikiyatri, standardize muayene ve değerlendirmeyi içeren bir
yaklaşımdır.
Dinamik Psikiyatri, Freud’un psikanaliz kuramından sonra birçok kuramcının
katkılarıyla psikiyatri bilimi gelişmiştir. Dinamik psikiyatri, kişinin kendisine dair farkındalık
kazanmasını sağlayan bir yaklaşımdır.
Bilişsel-Davranışçı Psikiyatri, kişinin içinde bulunduğu durum ya da karşılaştığı
probleme karşı davranışlarını değiştirerek aynı zamanda da olayın neden ve sonuçlarına karşı
yaptığı tek yönlü bakış açısını farklılaştırarak çözüm üreten bilişsel-davranışçı kuramdan
temelini alan yaklaşımdır.
Biyolojik Psikiyatri, ruhsal sorunları sinir sisteminin biyolojik fonksiyonu üzerinden
değerlendirmeyi ilke edinmiş bir yaklaşımdır. Genetik, biyokimyasal, nörofizyolojik ve
nöroanatomik çalışmalar biyolojik psikiyatrinin alanını genişletmiştir.
Fenomenolojik ve Varoluşçu Psikiyatri, ile hastaları anlama, değerlendirme ve tedavi
yaklaşımları daha esneklik, daha geniş görüşlülük kazanmıştır.
• Psikiyatrinin yan dalları
Kültürlerarası Psikiyatri, ruhsal sorunların ve psikiyatrik hizmetlerin kültürel ve etnik
bağlamıyla ilişkili psikiyatri dalıdır.
Adli Psikiyatri, hukuk ve psikiyatrinin arabirimidir
Konsultasyon-liyezon Psikiyatrisi, diğer tıbbi uzmanlık dalları ve psikiyatrinin ara
bölgesini oluşturan bölüm üzerinde uzmanlaşmış psikiyatri dalıdır
Askeri Psikiyatri, askeri bağlamdaki ruhsal sorunları ve psikiyatrinin özel durumlarını
kapsayan psikiyatri dalıdır.
Sosyal Psikiyatri, ruhsal sorunların ve ruhsal refahın kişilerarası ve kültürel bağlamına
odaklanmış psikiyatri dalıdır.
Anti-psikiyatri akımı, geleneksel psikiyatrinin savlarını ve uygulamalarını eleştiren,
1960'larda İngiltere'de ortaya çıkmaya başlayan bir akımdır. Antipsikiyatri tanımını ilk olarak
Güney Afrikalı psikiyatrist David Cooper (1931-1986) yapmıştır. Akım, psikiyatrik
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bozuklukların klasik hastalık tanımlarını reddeder ve ruhsal bozuklukların biyolojik bir temeli
olmadığı, esas olarak kültürel ve toplumsal nedenlerle ortaya çıktığı iddiasındadır. Bu sebeple
de tedavi için ilaç ve hastane kullanımına karşı çıkarak hastane yerine toplu yaşam evlerini
savunur. Kapalı akıl hastanelerinin yerini açık tedavi kurumlarının alması, gündüz hastanesi
gibi uygulamaların ortaya çıkması ve koruyucu ruh sağlığı kavramının gelişmesinde antipsikiyatri akımının büyük katkıları olmuştur.
Psikoz ve Nevroz Kavramı:
Psikoz, bireyin gerçeği değerlendirme yetisinin bozulduğu, kişilerarası ilişkilerde,
gerçeklerden uzaklaşarak, kendine has bir yaşantı yaşadığı, duygu, düşünce ve davranışlarda
bozuklukların oluştuğu ruhsal bozukluklardır. Bir hastada psikozu değerlendirmek için 3
temel belirti grubunu sorgulamak gereklidir.
• Sanrılar: Somatik, paranoid, grandiöz, kıskançlık v.d.
• Varsanılar: Görsel, işitsel, emir, v.d.
• Dezorganize davranış ya da düşünceler.
Nevroz (Psikonevroz), bireyde bunaltı (anksiyete) ya da bunaltıya karşı özel savunma
belirtileri ile giden, bireyin gerçekle bağlantısının kopmadığı, toplumsal uyumun fazla
bozulmadığı, psikozlara göre bütün işlevlerde bozukluğun daha hafif olduğu rahatsızlıklar
kümesidir.
Organik ve Fonksiyonel Kavramı: Fonksiyonel bozukluklar psikososyal etkenlere
bağlı bozukluklar olarak tanımlanır. Organik bozukluklar ise organik nedenli bozukluklardır.
Ancak organik denilen bozukluklarda psikososyal, fonksiyonel denilen bozukluklarda da
organik nedenler ya da sonuçlar olabilir.
DSM dizgesi: Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) yayınlanmış olan Ruhsal
Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel Elkitabı (Diagnosic and Statistical Manul of Mental
Disorders-DSM), uluslararası dil, kavram ve tanı birliği oluşturulması açısından önemlidir.
1952 yılında ortaya çıkan DSM-I’de ruhsal bozukluklar birer tepki olarak sınıflandırılmıştır.
Örneğin bunaltı tepkisi (anxiety reaction), şizofrenik tepkiler (schizophrenic reactions) gibi.
Daha sonra sırasıyla 1968’de DSM-II, 1980’de DSM-III, 1987’de DSM-III-R ve 1994’te
DSM-IV psikiyatrik bozuklukların tanı ve sınıflandırılmasında araştırmalara dayalı tanı
ölçütleri geliştirmişlerdir. Yeniden gözden geçirilmiş dördüncü baskısı (DSM-IV-TR) 2000
yılında yayımlanmıştır. Son olarak 2013 yılında DSM V yayınlanmıştır. DSM-V’ de Geçen
Sınıflandırma Başlıkları:
• Nörogelişimsel Bozukluklar
• Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
• İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
• Depresyon Bozuklukları
• Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları
• Takıntı-zorlantı Bozukluğu ve İlişkili Bozukluklar
• Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar
• Çözülme (Dissosiyasyon) Bozuklukları
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar
Beslenme ve Yeme Bozuklukları
Dışa Atım Bozuklukları
Uyku-Uyanıklık Bozuklukları
Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama)
Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları
Madde İle İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları
Nörobilişsel Bozukluklar
Kişilik Bozuklukları
Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları
Diğer Ruhsal Bozukluklar
İlaçların Yol Açtığı Devinim Bozuklukları ve İlaçların Diğer Yan Etkileri
Klinik İlgi Odağı Olabilecek Diğer Durumlar

ICD dizgesi: Uluslararası İstatistik Enstitüsü, Ölüm Nedenlerinin Uluslararası Listesi
(International List of Causes of Death) (1893) olarak bilinen ilk uluslararası sınıflandırmayı
benimsenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kurulduktan sonra ise bütün hastalıkların
sınıflandırılmasını içeren Uluslararası Hastalık Sınıflandırması (International Classification of
Diseases-ICD-6) (1949) yayınlanmıştır. Sonra sırasıyla ICD-7 (1958), ICD-8A (1968), ICD-9
(1979) ve ICD-10 (1999) yayınlanmıştır. ICD-11’in 2017’de yayınlanması beklenmektedir.
ICD’nin 5. bölümünde ruhsal bozukluklar tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır.

1.2. Dünya’da ve Türkiye’de Psikiyatrinin Tarihsel Gelişimi
1.2.1 Dünya’da psikiyatrinin tarihsel gelişimi
Ruh hastaları ve hastalıklarına ilişkin tutum ve davranışların tarihçesi insanlık tarihi
kadar eskidir. Tarihsel süreç içerisinde ruhsal bozukluğu olan bireylere çağdan çağa ve
kültürden kültüre farklı tutum ve davranışlar sergilenmiştir. Bazı toplumlar bu kişilere özel bir
önem verip onu toplum içerisine kabul ederken bazı toplumlar ise insanlık dışı yaklaşımlar
sergileyip onu toplum dışına itmişlerdir.
İlkel Çağlar: Hastalıkların doğaüstü güçlere bağlandığı, animistik (büyüsel)
düşüncenin egemen olduğu ve Eski Yunan-Roma dönemine dek uzanan çağlardır. Bu çağda
hastalıklar doğaüstü güçlere ve zararlı ruhlara bağlanıyordu. Büyücü hekimler, şamanlar
çeşitli törenler, danslar, ruhları saklayan eşyanın yok edilmesi, çılgınlık nöbetleri ve trans
durumları ile zararlı ruhları kovarak hastalıkları iyileştirmeye çalışıyorlardı. Doğa karşısında
çoğu kez güçsüz ve çaresiz kalan ilkel insan, açıklayamadığı her şeyi Tanrısal olarak
algılamış ve o şekilde açıklamaya çalışmıştır. Büyüsel düşüncenin etkileri çağımızda da
görülmektedir. Günümüzde hekimlik dışı olan fakat o kültüre özgü olan ilkel, büyüsel inanç
ve uygulamalar bazı kişiler tarafından hala kullanılmaktadır.
Eski Çağlar: Mısır, İbrani ve Yunan uygarlıklarının gelişmesiyle, insanlık tarihinin
düşünme, çevresindeki evreni gözleme ve olaylar arasındaki sebep sonuç ilişkilerini araştırma
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dönemi başlamıştır. Bu çağda yaşamış olan İyon Hekim Hipokrat (M.Ö. 460-377) akıl
hastalıklarını doğal etkenlerle açıklamış, hastalıkların doğaüstü güçlere bağlı olmadığını ifade
etmiştir.
Hipokrat, vücut sıvılarına göre birbirinden farklı 4 mizaç tanımlamıştır ve O’na göre
ruhsal hastalıklar, kan, sarı safra, kara safra ve lenf sıvılarının dengesizliğinden oluşmaktadır.
Hafif kanlı mizaç (Songuine): Bu tipte kan sıvısı etkin rol oynar. Kanlı canlı, neşeli
kişilerdir. Kolay ilişki kurarlar. Eğlence, müzikten hoşlanırlar.
• Ağırkanlı mizaç (Phlegmatic): Bedenlerinde lenf sıvısı etkindir. Yavaş hareket ederler.
Geç ve zor duygulanırlar. Dinlenmeye ve uykuya düşkündürler.
• Kara sevdalı mizaç (Melankolik): Bedenlerinde kara safranın etkin olduğu mizaçtır.
Duygusaldırlar, derin ve uzak görüşlü kişilerdir.
• Sinirli mizaç (Choleric): Bedenlerinde sarı safra etkindir. Çabuk kızan, saldırgan,
ateşli, sert insanlardır.
Hipokrat, ruh ve sinir hastalıklarını yapısal bozukluklarına ve belirtilerine göre ise 6
grup içinde toplamıştır;
• Birdenbire başlayan ateşli ruhsal hastalıklar,
• Birdenbire başlayan ateşsiz ruhsal hastalıklar (Mania),
• Melankoli,
• Sara-epilepsi,
• Histeri,
• Karşıt giysicilik.
•

Hipokrat’ın tıbba kattığı histeri, melankoli gibi terimler günümüzde de
kullanılmaktadır. Ayrıca Hipokrat o çağlara kadar kutsal bir hastalık olarak bilinen epilepsinin
bir beyin hastalığı olduğunu savunarak hastalıklara bilimsel bir bakış açısının
geliştirilmesinde de etkili olmuştur.
Hipokrat’ tan sonra Eflatun/Platon (MÖ 427 - MÖ 347), Aristo (MÖ 384 - MÖ 322),
Asclepiades (MÖ 124 - MÖ 40), Cicero (MÖ 106 - MÖ 43), Soranos (MS 98 - MS 138) gibi
filozoflarda akıl hastalıklarının doğal olaylarla açıklanmasına katkıda bulunmuşlardır. Hatta
akıl hastalığı, sadece korkulan ve rahatsız olunan bir durum olmaktan çıkmış hakkında daha
kabullenici ve insancıl yorumlar yapılmaya başlanmıştır. Bergama’da yaşamış olan Galenos
(MS 129 - MS 216) ise ruh hastalarına ilk kez psikoterapi uygulamıştır.
Orta Çağ: Avrupa’da ruh hastalıkları ile ilgili bu aydınlanış dönemi çok uzun
sürmemiş ve batı dünyasında karanlık çağlar diye bilinen Orta Çağda gerileme olmuştur. Orta
çağda akıl hastaları ruhlarına şeytan girdiği iddiası ile diri diri yakılmışlardır. “Malleus
Maleficarum-Şeytanın Çekici” (1486) isimli kitap ruh hastalarını kovalama, yakalama ve
cezalandırma konusunda bir belge olarak benimsenmiştir.
Rönesans: Avrupa’da kilisenin katı ve acımasız uygulamalarına karşı 13. ve 14.
yüzyıllarda tepkiler ortaya çıkmaya başlamış, sanatta, felsefede ve bilimsel düşüncede
gelişme olmuştur. 16. ve 17. yüzyılda ise tıp alanında büyük gelişmeler olmuş, insanlara değer
verilmeye başlanmış ve ruh hastalarının avlanması, eziyet edilmesi sona ermiştir.
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Çağdaş Psikiyatrinin Gelişimi: Ortaçağın kapanması ile birlikte, ruh hastalıklarını
katı, dogmatik inançlarla açıklayan görüşler ve uygulamalar son bulmuş bilimsel çalışmalar
başlamıştır. 17. yüzyılda ruh hastaları hakkında kararın din adamlarınca değil hekimler
tarafından verilmesi gerektiği kabul görmüştür.
18. yüzyılda Avrupa’da ruh hastaları “toplumdan izole edilen suçlular” sınıfından
ayrılarak ruh hastalıkları hastanelerine yerleştirlmiştir. Ancak olumsuz tutumlarda bir azalma
olmamıştır. Toplumun korku ve anksiyetesi, ruh hastalarının fiziksel ya da kimyasal tedavi
olanaklarının olmadığı büyük hastanelere kapatılmasına neden olmuştur. Bunun en önemli
nedeni, ruhsal bozukluğun tam olarak anlaşılamaması ve bu hastalığın bulaşıcı olduğuna dair
duyulan inançtı.
Bu dönemdeki en önemli gelişme 1795 yılında Fransız hekim Philippe Pinel (17451826)’ in akıl hastalarını zincirlerinden kurtarması olmuştur. Pinel “Treatment Moral” adlı
kitabı ile planlı psikoterapinin ilkelerini ifade eden ilk hekimdir. Pinel’in başlattığı bu insancıl
akım, başka Avrupa ülkelerine ve Amerika’ya da yayılmış, giderek ruh hastalarını
hastanelerde, bakım evlerinde tedavi etme görüşü benimsenmiştir. İngilterde William Tuke
(1732-1822), ABD’de Benjamin Rush (1746-1813) çağdaş psikiyatrinin öncüleri olmuşlardır.
Pinel’in öğrencisi Jean Etienne Dominique Esquirol (1772-1840) 1838 yılında
yayınlanan “Akıl Hastalıklarını İnceleme” kitabında sosyal etkenler ve ruh sağlığı konusunda
fikirlerini savunmuştur.
19. yüzyılın sonları ve 20. yüzyılın ilk yarısında Josef Breuer (1843-1925), Sigmund
Freud (1856-1939), Alfred Adler (1870-1937) ve Carl Gustav Jung (1875-1961) ruhsal
bozuklukların anlaşılmasında ve dinamik psikiyatrinin gelişmesinde öncü olmuşlardır.
Psikanalitik ekolün Freud tarafından kurulmasından sonra psikiyatrideki gelişmeler devam
etmiştir. Otto Rank (1884-1939) tüm ruhsal sorunları doğum travmasına bağlamış; Karen
Horney (1885-1952), nevroz ve tedavisine ilişkin görüşleri ile psikoterapide etkili olmuştur.
Harry Stack Sullivan (1892-1949)’ın kuramı, insanlar arası ilişkilerdeki davranışları
vurgulamıştır. Freud ile aynı çağda yaşayan Rus fizyolog Ivan Pavlov (1849-1936) ise
davranışçı kuramın gelişmesinde etkili olmuştur. Emil Kraepelin (1856-1926) ruhsal
hastalıkların sınıflandırmasını (1899) yaparak tanımlayıcı (descriptive) psikiyatrinin
gelişmesine; Jacop Levy Moreno (1889-1974) ise bireysel ve grup tedavilerinde psikodramayı
kullanmaya başlayarak psikiyatrinin gelişimine katkıda bulunmuştur.
Somatik (İnsülin şok terapi-1935, psikoşirurji-1936) ve elektrokonvulsif terapilerin
(EKT) (1937) gelişimi de psikiyatrinin gelişiminde önemli bir faktör olmuştur. 1952 yılı ise
psikiyatrik hastalıkların tarihinde en önemli gelişmelerin olduğu bir yıldır. Klorpromazinin
antipsikotik bir ajan olduğunun anlaşılmasından sonra peş peşe yeni antipsikotikler
sentezlenmiş ve kullanılmaya başlamıştır. Böylelikle var olan depo hastanelerden hastalar
taburcu olabilmiş ve bu ilaçlar yardımı ile tedavilerine hastane dışında devam edilebilmiştir.
Günümüzde, DSM ve ICD tanı-sınflandırma kitaplarının yayınlanması,
epidemiyolojik ve kültürel psikiyatrinin gelişmesi, genetik biliminde olan ilerlemeler, etik
ilkelerin benimsenmesi ve uygulanması psikiyatrinin gelişimine büyük katkılar yapmış ve
yapmaya devam etmektedir.
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1.2.2 Türkiye’de psikiyatrinin tarihsel gelişimi
İslamiyet öncesi Orta Asya Türklerinin hastalık anlayışı ve tedavi yöntemleri
Şamanizm’e dayanır. İslamiyet’in kabulünden ve diğer İslam toplumları ile yakın ilişkiye
girilmesinden sonra Türklerde hastalık anlayışı geleneksel İslam tıbbına göre olmuş, fakat
Şamanizm’in etkisi de devam etmiştir.
Hekim, filozof, yazar ve bilim adamı olan İbn-i Sina (980-1037) hekimlik alanında
önemli gelişmeler yaratmıştır. İbn-i Sina ruhu bitkisel, hayvansal ve insani olarak 3 öğeye
ayırmıştır. Bitkisel ruhun beslenme ve üreme, hayvansal ruhun algılama ve hareket, insani
ruhunda yüksek idealler ve ahlaki değerleri yürütme işlevi olduğunu savunmuştur.
Yine Eski Türklerde ruh hastalıklarının müzikle tedavi edilebileceğine inanılır ve bu
tedavi yöntemlerine çok önem verilirdi. Korku, heyecan, kuşku ve bunalım içinde olan
kişilere çeşitli melodiler dinletilir ve bu arada nabız atışları da kontrol edilerek, hastaya uygun
olan müzik bulunup, aynı hastalığı olanlar bir araya getirilerek uygun şarkılarla tedavi
edilirlerdi. Farabi (872-952), İbn-i Sina (980-1037), Razi (1148-1209) ve Gevrekzade Hasan
Efendi (1727-1801) gibi Türk bilginleri müzikle tedavide çok önemli çalışmalara imza
atmışlardır.
Orta Çağ Avrupa’sının karanlık ve acımasız yaklaşımlarına karşın Türklerde ruh
hastalıklarına anlayış ve hoşgörü egemen olmuştur. Ruh hastaları yardım edilmesi, hatta diğer
şahıslardan daha fazla kollanıp korunması gereken şahıslar olarak kabul edilmiştir.
Selçuklular devrinde, ruh hastalarının tedavisi ile uğraşan hastane-köylerin varlığı
bilinmektedir. Selçuklular ve ilk Osmanlılar döneminde “Şifahaneler” kurulmaya başlamıştır.
Bu şifahaneler; Kayseri, Sivas ve Erzurum’da kurulmuştur.
Osmanlılar döneminde de bu gelenek sürdürülmüş, ruh hastaları toplumdan
uzaklaştırılmamış, hapsedilmemiş ve kötü muamele görmemişlerdir. Kurulan şifahaneler,
bimarhaneler ve tımarhaneler kentlerin en merkezi yerlerinde, cami-medrese-hastane üçlüsü
olarak yapılmıştır. Ayrıca Osmanlılar ele geçirdikleri Bizans şehirlerinde de hastaneler
açmışlardır. Özellikle 15 ve 16. yüzyıllarda birçok hastane açmışlardır. Bu hastaneler
incelendiği zaman hastaları tecrit etme mimari açıdan olanaksız gibidir ve hastaların birbiriyle
yakın ilişkilerde bulunması olanağı vardır. Ortada daire biçiminde bir avlu ve onu çevreleyen
odalar vardır. Dolayısıyla da bu hastanelerde kapatma uygulamasının yapılaması mümkün
değildir. Ayrıca tedavi ekibinin bu ilişkinin ortasında bulunması zorunludur.
Gerçek anlamda ilk akıl hastanesi ise Fatih Sultan Mehmet (1432-1481) tarafından
yapılmıştır. Daha sonra Kanuni Sultan Süleyman (1494-1566) yeni bir akıl hastanesi açmıştır.
II. Selim’in eşi Nur Banu Sultan (1525/1530-1583) tarafından yaptırılan Toptaşı Bimarhanesi
ise Cumhuriyet dönemine kadar Türkiye’nin akıl hastanesi olmuştur. Bu darüşşifaları
Amasya, İstanbul, Edirne, Manisa külliyeleri takip etmiştir. Padişah II. Abdülhamid (18421918) döneminde, Gülhane Askeri Tatbikat okulu ve hastanesi açılmıştır.
19. yüzyıl sonunda psikiyatrinin gelişimi büyük ölçüde Alman ekolünden
etkilenmiştir. İlk çağdaş psikiyatri eğitimi 1898’de Gülhane Askeri Tıp Okulu’nda Raşit
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Tahsin Tuğsavul (1870-1936) ile başlamıştır. Mazhar Osman Usman (1884-1951) onu
izlemiştir. Mazhar Osman Usman, 1927 yılında Toptaşı Bimarhanesini Bakırköy’e taşımıştır.
İhsan Şükrü Aksel (1899-1987) ve Fahrettin Kerim Gökay (1900-1987) üniversitede
psikiyatriye yönelik çalışmalar başlatmıştır. Şimdiki Zeynep Kamil Hastanesinde zamanın ilk
çağdaş sinir ve akıl hastalıkları kliniği açılmış ve rehabilitasyon çalışmalarına ağırlık
verilmiştir. Ankara Tıp Fakültesinde psikiyatri kliniğini kuran Rasim Adasal (1902-1982) ise
yazdığı kitaplarda ruh hekimliğinin toplumsal yönlerine önem vermiş ve psikanalizden doğan
dinamik psikiyatrinin ülkemizde tanınmasında ve gelişmesinde öncü olmuştur.
1960’lı yıllarda ABD ve Avrupa’da eğitim görmüş bir çok psikiyatrist üniversitelerde
görev alarak Türk psikiyatrisinin gelişmesine katkıda bulunmuşlar, tanımlayıcı psikiyatrinin
yanı sıra dinamik psikiyatride gelişmiştir. Biyolojik ve psikofarmakoloji alanında da
gelişmeler olmuştur. Bu dönemde SSYB bünyesinde bir birim oluşturulmuş ve bu birim
1967’de Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü adını almıştır. 1984 yılında ise bakanlığın yeniden
yapılandırılması çerçevesinde, temel sağlık hizmetleri genel müdürlüğünün de kurulmasıyla,
daha önceki şube müdürlüğü Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı’na dönüştürülmüştür.
Günümüzde, Sağlık Bakanlığı’nın “Türkiye Halk Sağlığı Kurumu”nun “Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı”na bağlı olarak “Ruh Sağlığı
Programları Daire Başkanlığı” adı ile hizmet vermektedir. 2006 yılında önemli bir adım
atılmış ve Ulusal Ruh Sağlığı Politikası belirlenmiştir. Bu politikaya bağlı olarak Ulusal Ruh
Sağlığı Eylem Planı (2011) oluşturulmuştur. Ruh Sağlığı yasa çalışmaları ise devam
etmektedir.
Ülkemizde yataklı tedavi hizmetleri Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, belediyeler, özel
sektör ve vakıf hastaneleri tarafından verilmektedir. Sağlık Bakanlığına bağlı İstanbul,
Samsun, Manisa, Adana, Elazığ, Trabzon ve Bolu illerinde toplam 8 adet Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi mevcuttur ve bu hastaneler bölge hastanesi olarak da hizmet
vermektedirler. Ayrıca genel hastaneler ve üniversite hastaneleri içinde yataklı tedavi ve
poliklinik hizmetleri verilmektedir. Kamu sektörü dışında Ankara ve İstanbul’da özel ruh
sağlığı hastaneleri vardır. Yine özel hastaneler bünyesinde yataklı psikiyatri hizmeti veren
bölümler vardır. Adli psikiyatri yatakları sadece Bakırköy, Manisa, Adana, Samsun ve Elazığ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde bulunmaktadır.
Ülkemizde son yıllarda hızla çoğalan üniversite psikiyatri klinikleri ve giderek çağdaş
görünüm kazanan Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastaneleri sayesinde akıl hastalıkları toplum
tarafından daha çok tanınır hale gelmekte ve toplumun ruh hastalarına bakış açısı
değişmektedir.

1.3. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Ruh sağlığı ve Psikiyatri hemşireliği, birey aile ve toplumun ruh sağlığını geliştiren
ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu
yaşantılardan anlam bulmada profesyonel bir hemşirenin yardım ettiği kişiler arası bir
süreçtir.
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Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi ise, her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun,
hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleri ile
karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren,
denetleyen ve yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.

1.3.1 Dünya’da ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin tarihsel
gelişimi
Londra’da St. Thomas hastanesinde Nightingale Okulunun açılması ile hemşireliğin
meslekleşme süreci başlamıştır. İlk psikiyatri hemşiresi olan Linda Richards Amerika’da
“New England Hospital for Women and Children” den mezun oldu (1873). Richards
psikiyatri hemşireliği ile ilgili programlar düzenledi. Psikiyatri hemşireliği eğitimi veren ilk
hemşirelik okulu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Massachusetts’te (1882) açıldı. İlk kez
bu dönemde eğitilmiş hemşireler çalışmaya başladı. 1890-1930 yılları arasında hemşireler
daha çok hastanın fiziksel gereksinimlerinin karşılanmasına odaklandı. Dinamik psikiyatrinin
ağırlık kazanması ile hemşirelerin rollerinde de değişiklikler oldu, gözlem yapma, araştırma
gibi roller önem kazandı. John Hopkins Üniversitesi psikiyatri hemşireliği konusunda geniş
bir müfredata sahip ilk hemşirelik okulu (1913) oldu. 1943 yılında Amerika’da Ulusal Ruh
Sağlığı Enstitüsü (National Institute of Mental Health-NIMH) psikiyatri hemşireliğini tanıdı
ve psikiyatri ekibinin eğitimi, psikiyatri araştırmaları ve ruh sağlığı programlarının gelişimi
üzerine odaklanarak bir program geliştirdi (1946-1949). 1956’da Psikiyatri Hemşireliği
Dergisi çıkarıldı. 1958’de Psikiyatri hemşireliği Master programı, 1960’da doktora programı,
1970-1980 yılları arasında sertifika ve uzmanlaşma programları başladı. 1970’li yıllarda
psikiyatri hemşireliğinin gelişiminde önemli olaylar olmuştur. 1973’te Amerikan Hemşireler
Birliği (American Nurses Association–ANA) tarafından Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği
Uygulama Standartları geliştirilmiştir. “Issues in Mental Health Nursing dergisi” 1979’da
basılmıştır. 1985’te Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Uygulama
Standartları, 1990’da Konsültasyon-liyezon Psikiyatri Hemşireliği standartları geliştirilmiştir.
1987’de Amerikan Psikiyatri Hemşireleri Birliği (American Psychiatric Nurses Association –
APNA) kurulmuş ve Psikiyatri Hemşireliği Dergisi yayımlanmıştır.

1.3.2. Türkiye’de ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin tarihsel
gelişimi
Türkiye’de ise ilk defa 1963 yılında psikiyatri hemşireliği dersi sağlık koleji müfredat
programlarına girdi. 1963-1968 yıllarında Hemşirelik Yüksekokullarında psikiyatri
hemşireliği dersi verilmeye başlandı. 1968’de psikiyatri hemşireliğinde bilim uzmanlığı,
1970’de psikiyatri hemşireliğinde doktora programı açıldı. İlk doktoralı psikiyatri hemşiresi
Prof. Dr. Nebahat Kum’ dur. Prof. Dr. Nebahat Kum I. Ulusal Hemşirelik Kongresinde (1985)
psikiyatri hemşireliği uygulama standartları ile ilgili bir bildiri sunmuştur. 2000 yılında
Psikiyatri Hemşireleri Derneği kuruldu ve kurucu Başkan olarak Prof. Dr. Çaylan Pektekin
seçildi. Psikiyatri hemşireliği alanında ilk bilimsel etkinlik olan I. Ulusal Psikiyatri
Hemşireliği Günleri 2007 yılında Ankara’da gerçekleştirildi. 25 Nisan 2007 tarihinde kabul
edilen “Hemşirelik Kanunu” ile hemşirelik eğitimi lisansa dayandırıldı ve “uzman hemşire”
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tanımı getirildi. 2008, 2009 ve 2010 yıllarında II., III. ve IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği
kongreleri gerçekleştirildi. 2010’da yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğine dayalı olarak
hemşirelerin görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
kapsamında; Psikiyatri Klinik Hemşiresi, Çocuk ve Adölesan Psikiyatrisi Hemşiresi,
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi, Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi Hemşiresi
tanımlandı, görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. 2011 yılında Psikiyatri Hemşireleri
Derneği, HORATIO-Avrupa Psikiyatri Hemşireleri Birliği’ne üye oldu. 2011’de I.
Uluslararası V. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2012’de II. Uluslararası VI. Ulusal
Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2013’te Horatio, Avrupa Psikiyatri Hemşireliği Kongresi,
2014’te III. Uluslararası VII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 2016’da IV. Uluslararası
VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi gerçekleştirildi.

1.3.3. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde lider hemşireler
Profesyonel bir disiplinin amacı, mesleğin uygulamalarında kullanılabilecek bilimsel
bilgi içeriğini ortaya koymaktır. Bu nedenle hemşireliğin boyutlarını irdeleyerek bilimsel
nitelikli bir hemşirelik için kuramsal bir çerçeve oluşturmak birincil amaç olmalıdır. Bu
bağlamda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarına rehberlik ve liderlik eden
kuramcı ve kuramlarının bilinmesi önemlidir. Bu kuramcılar ve hemşirelik modelleri aşağıda
verilmiştir.
Hildegard E. Peplau (1909-1999): 1994 yılında Amerika'da Hemşirelik
Akademisinin “Yaşayan Efsaneleri” literatürüne giren ve 1995'te “Amerika'da kim kimdir”
listesinin 50. baskısında en büyük 50 Amerikalı'dan biri seçilen Hildegard Elizabeth Peplau,
hemşireliğin doğasını, bunun insan yaşamı ve sağlığı ile ilişkisini kişilerarası ilişkiler
açısından ele alan bir kuramcıdır. O'nun hemşirelik hakkında ortaya koyduğu düşünceler
günümüzde hala önemini korumaktadır. Hildegarda Peplau’nun “Hemşirelikte Kişilerarası
İlişkiler” kitabı hemşirelik kuramının temel dayanağı olarak ele alınmaktadır. Peplau 1952’de
bu kitabı, “Hemşirelik Uygulamasında Kısmi Bir Kuram” adı ile yayınlamıştır. Kitapta
Peplau, kişilerarası sürecin aşamalarını, hemşirelik rollerini ve hemşireliği inceleme
yöntemlerini bir kişilerarası süreç olarak tartışmıştır.
Peplau kuramında, hemşireliği kişilerarası ilişkilere dayanan teropatik bir süreç olarak
ele alır. Bu süreçte birbirini izleyen 4 aşama vardır. Bunlar;
1. Oryantasyon: Hemşirenin hastayla ilk karşılaştığı ve var olan sorunu işbirliği içinde
aydınlatmaya çalıştığı başlangıç aşamasıdır.
2. Tanıma: Sorunun daha detaylı saptandığı ve bunun sonucunda da seçici tepkilerin
verildiği aşamadır. Hemşirenin seçeceği tepkiler hastanın katılımına, iş birliğine ya da
bağımsızlığına göre farklılık gösterir.
3. Yararlanma: Hemşirenin seçtiği uygun tepki ve uygulamalardan hastanın
gereksinimlerini gidermek üzere yararlandığı aşamadır. Aşama ne kadar olumlu
ilerlerse çözülme aşamasına da o denli hızlı geçilir.
4. Çözümleme: Bu son aşamada hastanın gereksinimlerini giderilmiştir. Son olarak, hasta
ile hemşirenin tedaviye yönelik iletişimi bitirilerek aralarında ki bağ çözülmelidir.
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Peplau, sürecin değişik aşamalarını tanılamak için SOAP yöntemini kullanmıştır.
S: (Subjektiv-Öznel-): Hasta tarafından tanımlanan deneyimlerdir. Hastanın kendisinin
söyledikleri sıklıkla kullanılır. Eğer hasta katkıda bulunmuyorsa “hiçbir şey” ifadesi kabul
edilebilir.
O: (Objektiv-Nesnel-): Hemşire tarafından yapılan gözlemlerdir. Örneğin laboratuar bulguları
bunu içerebilir.
A: (Assesment-Tanılama-): Subjektif ve objektif bilgileri kullanarak hemşire tarafından
yapılan değerlendirme ve yargılamadır. Analiz edilen bilgi ve tanımlanan problemler bu
aşamada gerçekleştirilir.
P: (Plan): Problemi tanılamak, subjektif ve objektif bilgilerin toplanması üzerine
temellendirilmiş hemşirelik girişimlerine karar verilir.
Bu yöntem, sürecin uygulama ve değerlendirme aşamasını içermesi için daha sonra
genişletilmiştir. Böylece SOAPIER olarak kabul edilmiştir.
I- Planın uygulama aşaması (Implementing)
E- Planın değerlendirmesi (Evaluation)
R- Yeniden tanılama’dır (Reassesment)
Ida Jean Orlando (1926-2007): Orlando kuramını, hemşire hasta arasındaki
etkileşime temellendirmiştir. 2000 hasta-hemşire etkileşimini gözlemleyerek kuramını
oluşturmuştur. Kuramında 3 temel aşama vardır.
1. Sağlıklı/Hasta Bireyin Davranışı: Hemşirenin hasta ile olan ilişkisinde hastada
gözlediği sözlü ya da sözsüz ifadelerden oluşan davranışlardır.
2. Hemşirenin Tepkisi: İkinci aşama olan bu aşama, gözlenen davranışlara hemşirenin
verdiği tepkilerden oluşur.
3. Hemşirelik Etkinlikleri: Son aşamadır. Hastanın gözlenen davranışları sonrasında
saptanan gereksinimlerini gidermeye yönelik etkinlikleri içerir.
Joyce Travelbee (1926-1973): Travelbee hemşirenin, hasta ile ilişkisinde iletişimin
öneminden bahsetmiştir. İletişimin, hastaların hastalık ve acı çekme deneyimleri ile başa
çıkmalarında ve bunları önlemedeki hemşirelik bakımını kolaylaştırdığını savunur. Hasta ile
hemşire iletişimindeki aşamalardan bahseder;
1. İlk Karşılaşma Aşaması: Hemşire ile hastanın ilk karşılaştığı aşamadır.
2. Kimliklerin ortaya çıkma aşaması: Hemşire ile hastanın birbirlerini kimlikleri ile
tanımaya başladıkları aşamadır.
3. Empati aşaması: Hemşirenin hastasının duygu ve düşüncelerini anlamaya çalıştığı ve
sonucunda da tepkilerini tahmin etmeye çalıştığı aşamadır.
4. Sempati Aşaması: Hemşirenin, hastasının duygu düşüncelerini anladıktan sonra
etkilendiği acıma duygusu ile harekete geçerek ve hastanın gereksinimlerini
gidermeye, stresini azaltmaya çalıştığı aşamadır.
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5. Dostça İlişki Aşaması: Son aşamadır. Hemşire ile hastası arasında dostça bir ilişki
kurularak iletişim sonlanır.

1.3.4. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde inançlar
Tüm hemşirelik alanlarında olduğu gibi ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde de
belirlenmiş inaçlar vardır. Bunlar aşağıdaki biçimde sıralanabilir. Ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşireliğinde;
• Bireyin doğar doğmaz, bir değeri olduğuna, kendine özgü özelliği, kişiliği ve
bütünlüğü içinde hak ve mahremiyetine saygı gösterilmesi gerektiğine,
• Bireyin çevresiyle bir bütün olarak etkileşimde bulunduğuna ve sağlıklı bir ortamda
yaşamaya hakkı olduğuna,
• Her bireyin ortak gereksinimleri olduğuna ve sağlıktan sapmaları olduğu zaman, bu
gereksinimleri karşılamasında en uygun sağlık bakımını almaya hakkı olduğuna,
• Cinsiyet, yaş, din, dil, renk, kültürel farklılık gözetmeksizin tüm bireylerin eşit
hemşirelik bakımı almaya hakkı olduğuna,
• Kişilerarası ilişkilerin sağlığın gelişiminde ve hemşirelik sürecinin uygulamasında bir
araç olduğuna,
• Hastanın tüm davranışlarının anlamlı olduğuna ve yaşamla başa çıkma kapasitelerinin
farklı olduğuna,
• Hastanın iyileştirilmesinde ve topluma hizmet götürmede diğer sağlık meslekleri ile iş
birliği yapılması gerektiğine,
• Psikiyatri hemşireliğinin kendine özgü bilgi ve olgular içeriği olan bir sağlık disiplini
olduğuna inanılır.

1.3.5. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde roller ve işlevler
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin direkt ve indirekt rolleri vardır. Direkt rolleri,
bakım verici, terapist, eğitici ve vaka yöneticisidir. İndirekt rolleri ise, danışman, araştırmacı
ve değişim ajanı rolüdür.
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşiresinin İşlevleri ise aşağıda belirtilmiştir. Ruh sağlığı
ve psikiyatri hemşireleri;
• Birey, aile ve topluma yönelik, ruh sağlığı psikiyatri hizmeti veren servislerde veya
toplum içinde ruhsal bakım, danışmanlık ve terapi programlarını yürütür,
• Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık hallerinde
iyileşme sürecini hızlandırıcı bakımla ilgili kaliteyi artırıcı girişimleri destekler ve
katkıda bulunur,
• Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği ile ilgili araştırmalar, projeler yürütür,
• Toplumda ruhsal bozukluklar açısından riskli gruplara yönelik bireysel ve grup
çalışmaları yürütür, destekleyici programlar oluşturur,
• Geleceğe yönelik olarak, çağdaş yeni bilgilerin, ülke koşullarına uygun olacak şekilde
eğitim ve hizmet alanına aktarılmasına, uyarlanmasına katkı sağlar,
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• Ruh sağlığı danışmanlığı, psiko-eğitim programları, afetler ve travma programları,
şiddet ve istismar durumları, krize müdahale programları, evde bakım danışmanlığı
eğitim hizmetleri yapar,
• Özel eğitim alarak bireysel ve grup psikoterapileri yürütür.
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireleri bu işlevlerini, psikiyatri klinikleri, toplum ruh
sağlığı merkezleri, ayaktan tedavi üniteleri, psikoterapi ve danışmanlık merkezleri, krize
müdahale merkezleri, evde bakım hizmetleri, okul, işyeri, bakım evleri, hapishanelerde
gerçekleştirirler.

1.3.6. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama standartları
Standartların geliştirilmesi ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğe önemli katkılar
sağlamıştır. ANA 1973’te Yetişkin Psikiyatri Hemşireliği standartlarını yayımlamıştır. Daha
sonra 1985’de Çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliği standartları, 1990’da Konsültasyonliyezon Psikiyatri Hemşireliği standartları yayımlanmıştır.
ANA tarafından yayınlanan ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulama standartları
şunlardır:
Standart 1- Tanılama
Standart 2- Tanı Koyma
Standart 3- Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi
Standart 4- Planlama
Standart 5- Uygulama
• Standart 5-a-Danışmanlık
• Standart 5-b-Ortam Terapisi
• Standart 5-c-Özbakım Aktiviteleri
• Standart 5-d-Psikobiyolojik Girişimler
• Standart 5-e-Sağlık Eğitimi
• Standart 5-f- Vaka Yönetimi
• Standart 5-g- Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Bakımı
• Standart 5-h-Psikoterapi
• Standart 5-i-Farmakolojik İlaçların Reçete Edilmesi
• Standart 5-j- Konsültasyon
Standart 6- Değerlendirme
STANDART 1 - Tanılama
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, sürekli, kapsamlı, sistematik olarak hastanın sağlık
durumuna yönelik verileri toplar. Davranışları gözlemler, beden ve ruh sağlığını değerlendirir.
Böylece uygun müdahaleyi planlama ve doğru sonuca ulaşmayı sağlar.
STANDART 2 - Tanı Koyma
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, verilerin değerlendirilmesiyle ortaya çıkan
sonuçları ifade etmek için tanıları kullanır. Hemşirelik tanıları, hemşireliğin uygulama alanı
içine giren mevcut ya da potansiyel sağlık sorunlarını tanımaya ve ayırt etmeye dayanır.
24

STANDART 3 - Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, hemşirelik girişimlerinin uygulanması neticesinde
hastada oluşmasını beklediği sonuçları belirler.
STANDART 4 - Planlama
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, her hastanın gereksinimlerini karşılamak için
hemşirelik eylemlerini ortaya koyan girişimlerle ve özel amaçlarla hemşirelik bakım planı
geliştirir. Hemşirelik bakım planı, tedavi edici girişimlere rehberlik etmesi ve istenen
sonuçlara ulaşması için kullanılır.
STANDART 5 - Uygulama
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, beden ve ruh sağlığını koruma, sürdürme,
yükseltme, hastalıkları önleme ve rehabilite edici hemşirelik eylemlerini gerçekleştirmek için
hemşirelik bakım planına rehberlik eden uygulamaları yapar.
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireleri, danışmanlık, ortam terapisi, özbakım aktiviteleri,
psikobiyolojik girişimler, sağlık eğitimi, vaka yönetimi, sağlığı geliştirme ve sağlık bakımı
gibi temel düzey uygulama girişimleri; psikoterapi, farmakolojik ilaçların reçete edilmesi,
konsültasyon gibi ileri düzey uygulama girişimlerinde bulunur.
Temel Düzey Uygulama Girişimleri;
Danışmanlıkta;
• İletişim tekniklerini,
• Problem çözme tekniklerini,
• Krize yönelik girişimleri,
• Stres yönetimi tekniklerini,
• Davranış değiştirme tekniklerini kullanır.
Öz-bakım aktivitelerinde hastanın;
• Bağımsızlığa cesaretlendirir,
• Benlik saygısını artırır,
• Fonksiyonlarını ve sağlığını yükseltir,
• Beslenme, dinlenme ve aktivite programları konusunda eğitim ve uygulama yapar.
Ortam terapisinde;
• Hastanın fonksiyonel becerilerini sürdürmesini ve yeni beceriler kazanmasını sağlar,
• Hastaları diğer kişilerle iletişim kurma konusunda cesaretlendirir,
• Rol model olarak hastaların gelişimine yardımcı olur.
Psikobiyolojik Girişimlerde;
• Tedavi yönetimi, ilaç etkileri ve yan etkileri konusunda açıklama yapar,
• Elektrokonvulsif tedavi ve diğer somatik tedavilerde rol alır,
• Psikobiyolojik tedaviler konusunda hastayı bilgilendirir,
• Psikobiyolojik tedavilere hastanın cevabını değerlendirir.
Sağlık eğitiminde;
• Hastalık, hastalığın etyolojisi ve belirtileri hakkında,
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• Haberci belirtileri tanıma ve kontrol edebilme konusunda,
• Tedavi planı ve tedavilerin yan etkilerini kontrol edebilmede,
• Baş etme becerileri konusunda bilgi verir.
Vaka Yönetiminde;
• Hastanın yapabildiği aktiviteleri ve kullandığı ilaçların etkilerini denetler,
• Problem çözme ve sosyal destek konusunda danışmanlık yapar,
• Toplumsal kaynaklar konusunda bilgilendirir ve hasta savunuculuğu yapar.
Sağlığı geliştirme ve sağlık bakımında;
• Hastaya stres yönetim tekniklerini öğretir,
• Girişkenlik eğitimi ve ebeveyn okulları hakkında bilgilendirir ve yönlendirir.
İleri Düzey Uygulama Girişimleri
Psikoterapi;
• Eğitimini aldığı psikoterapileri uygular. (Ülkemizde, psikoterapi eğitimi alan ruh
sağlığı-psikiyatri
hemşireleri
uygulamalarında
psikoterapi
yöntemlerini
kullanabilmektedir.)
Farmakolojik ilaçların reçete edilmesi;
• Farmakolojik ilaçları reçete eder. (Ülkemiz için geçerli değildir. ABD’de ruh sağlığı
ve psikiyatri hemşirelerinin ileri düzey girişimleri arasında yer almaktadır.)
Konsültasyon;
• Konsültasyon yapar.
STANDART 6 - Değerlendirme
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, toplanan verileri, hemşirelik tanılarını, bakım
planını uygulamalarını değerlendirir, hemşirelik eylemlerini yeniden düzenler.
Psikiyatri Hemşirelerinin Mesleki Performans Standartları ise şunlardır:
STANDART 1 - Bakımın Kalitesi
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, bakımın kalitesini ve hemşirelik uygulamalarının
etkinliğini sistematik olarak değerlendirir.
STANDART 2 - Performans Değerlendirme
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, kendi hemşirelik uygulamalarını mesleki
uygulama standartları, yasa ve yönetmelikler kapsamında değerlendirir.
STANDART 3 - Eğitim
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, hemşirelik uygulamalarına yönelik güncel bilgileri
öğrenir ve uygular.
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STANDART 4 - Meslektaşlık (Collegiality)
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, meslektaşlarının ve diğer sağlık ekibi üyelerinin
profesyonel gelişimine katkıda bulunur.
STANDART 5 - Etik
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, hastanın lehine olan kararları ve uygulamaları etik
bir biçimde belirler.
STANDART 6 - Disiplinlerarası İş Birliği
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, uygulamalarının her aşamasında hasta, sağlık ekibi
ve diğer ilgili kişilerle iş birliği yapar.
STANDART 7 - Araştırma
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, araştırmalara katılarak mesleğine katkıda bulunur.
Her meslek üyesi, deneyimleri ve araştırmaları aracılığıyla uygulamaya yeni ve yaratıcı
yaklaşımlar katmak için, ruh sağlığı alanındaki bilgilerini sürekli olarak geliştirme
sorumluluğu taşır.
STANDART 8 - Kaynakların Kullanımı
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresi, güvenlik, etkililik ve planlama yapma, hasta
bakımını sağlama ile ilgili faktörleri dikkate alır.
Sonuç olarak; Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği, hemşireliğin uzmanlık gerektiren
alanlarından biridir ve bireyin/toplumun ruh sağlığının gelişiminde önemli bir role sahiptir.
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Uygulama Sorusu
01.
Psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını göz önüne alarak günümüzde
psikiyatri kliniklerindeki ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarını değerlendiriniz
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği, hemşireliğin uzmanlık gerektiren alanlarından
biridir ve bireyin/toplumun ruh sağlığının gelişiminde önemli bir role sahiptir. Ruh sağlığı ve
psikiyatri hemşireliği uygulamalarını etkileyen temel kavramları öğrenmek ruhsal
bozukluklara yönelik tedavi ve bakımı anlamada yol gösterici olacaktır. Bu kavramlar, normal
ve anormal, sağlık, ruh sağlığı, psikiyatri, antipsikiyatri, psikoz, nevroz, organik, fonksiyonel
kavramlarıdır. Ruh hastaları ve hastalıklarına ilişkin tutum ve davranışların tarihçesi ise
insanlık tarihi kadar eskidir. Tarihsel süreç içerisinde ruhsal bozukluğu olan bireylere çağdan
çağa ve kültürden kültüre farklı tutum ve davranışlar sergilenmiştir. Bazı toplumlar bu kişilere
özel bir önem verip onu toplum içerisine kabul ederken bazı toplumlar ise insanlık dışı
yaklaşımlar sergileyip onu toplum dışına itmişlerdir. Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireleride
bu tarihsel süreçten etkilenmiş ve gelişimini sürdürmüştür. Bu süreçte liderlik yapan hemşire
kuramcılar, Peplau, Orlando ve Travelbee’dir. Tüm hemşirelik alanlarında olduğu gibi ruh
sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde de belirlenmiş inaçlar vardır ve bu inaçlar doğrultusunda
rol ve işlevlerini yerine getirir. Standartların geliştirilmesi ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşireliğinin bilimsel bir temele dayanmasında önemli bir gelişmedir.
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Bölüm Soruları
1) Psikiyatri hastasına çağdaş yaklaşımın öncüsü olarak kabul edilen ve hastaları zincirden
kurtaran hekim aşağıdakilerden hangisidir?
a) Pinel
b) Bleuler
c) Tuke
d) Freud
e) Hipokrat
2) Akıl hastalarının içlerine şeytan girdiği gerekçesiyle yakıldığı çağ hangisidir ?
a) İlkel çağ
b) Eski çağ
c) Orta çağ
d) Yeni çağ
e)Yakın çağ
3) Ruhsal bozuklukların tanılanmasında ve sınıflandırılmasında ilk önemli adımı atan ruh
hekimi aşağıdakilerden hangisidir?
a) S.Freud
b) P.Janet
c) B.Rush
d) E.Kraepelin
e) Karen Horney
4) Türkiye’de ilk profesyonel psikiyatri hemşiresi kimdir?
a) Perihan Velioğlu b) Çaylan Pektekin c) Nebahat Kum d) Gülşen Terakye e) Eren Kum
5) Aşağıdaki rollerden hangisi hemşirenin direkt rolleri arasında değildir ?
a) Bakım verici
b) Danışman
c) Vaka Yöneticisi
d) Eğitici
e) Terapist
6) Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği kapsamında, görev, yetki ve sorumlulukları
belirlenen alt hemşirelik alanlarını yazınız.
7) Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin direkt ve indirekt rollerini yazınız.
8) Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin temel düzey uygulama girişimlerini yazınız.
9) Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşiresinin ileri düzey uygulama girişimlerini yazınız.
10) Psikiyatri Hemşirelerinin Mesleki Performans Standartları nelerdir?

Cevaplar: 1) a 2) c 3) d 4) c 5) b

31

2. ANKSİYETE (KAYGI), ANKSİYETE
BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

∗

İLE

İLİŞKİLİ

Bu bölüm, Prof. Dr. Sevim BUZLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
2.1.1. Ayrılma Kaygısı Bozuklukları
2.1.2. Seçici Konuşmazlık (Selective Mutism)
2.1.3. Özgül Fobiler
2.1.4. Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)
2.1.5. Panik Bozukluk
2.1.6. Agorafobi
2.1.7. Yaygın Kaygı Bozukluğu
2.1.8. Başka Bir Tıbbi Durum veya Maddenin/İlacın Yol Açtığı Kaygı Bozukluğu
2.1.9. Kaygı Bozukluklarında Hemşirelik Yaklaşımı
2.2. Obsesif – Kompulsif Bozukluk (Takıntı-Zorlantı Bozukluğu)
2.2.1. Obsesif – Kompulsif Bozukluk
2.2.2. Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu)
2.2.3. Biriktiricilik Bozukluğu
2.2.4. Trikoillomani (Saç Yolma Bozukluğu)
2.2.5. Deri Yolma Bozukluğu
2.2.6. Obsesif – Kompulsif Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı
2.3. Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle İlişkili Bozukluklar
2.3.1. Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
2.3.2. Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu
2.3.3. Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Stres) Bozukluğu
2.3.4. Akut Stres Bozukluğu
2.3.5. Uyum Bozukluğu
2.3.6. Örselenme ve Tetikleyici Etkenle İlişkili Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı
2.4. Dissosiyatif (Çözülme) Bozukluklar
2.4.1. Kimlik Çözülmesi Bozukluğu
2.4.2. Dissosiyatif Amnezi (Unutkanlık Çözülmesi)
2.4.3. Depersonalizasyon (Kendine Yabancılaşma) / Derealizasyon (Gerçekdışılık)
Çözülmesi
2.4.4. Dissosiyatif Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı

33

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Anksiyete (kaygı) bozuklukları nelerdir? Etiyolojisi, epidemiyolojisi, belirtileri, tedavi
yöntemleri ve DSM-V’e göre sınıflandırılması nedir? Hemşirelik yaklaşımı nasıldır?
2. Obsesif (takıntı) ve kompulsif (zorlantı) bozukluklar nelerdir? Etiyolojisi, epidemiyolojisi,
belirtileri, tedavi yöntemleri ve DSM-V’e göre sınıflandırılması nedir? Hemşirelik
yaklaşımı nasıldır?
3. Örselenme (travma) ve tetikleyici etkenle (stresörle) ilişkili bozukluklar nelerdir?
Etiyolojisi, epidemiyolojisi, belirtileri, tedavi yöntemleri ve DSM-V’e göre
sınıflandırılması nedir? Hemşirelik yaklaşımı nasıldır?
4. Dissosiyatif (çözülme) bozukluklar nelerdir? Etiyolojisi, epidemiyolojisi, belirtileri, tedavi
yöntemleri ve DSM-V’e göre sınıflandırılması nedir? Hemşirelik yaklaşımı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Kaygı
bozuklukları
Obsesif
bozukluklar

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kazanım

(Anksiyete) Kaygı
(anksiyete)
Okuyarak/Araştırarak
bozukluklarını kavrayabilmek
kompulsif Takıntı-zorlantı
kavrayabilmek

bozukluğunu

Okuyarak/Araştırarak

Örselenme
(Travma)
ve
Örselenme (Travma) ve
tetikleyici etkenle (Stresörle)
tetikleyici etkenle (Stresörle)
Okuyarak/Araştırarak
ilişkili
bozuklukları
ilişkili bozukluklar
kavrayabilmek
Dissosiyatif
bozukluklar

(Çözülme) Dissosiyatif
(Çözülme)
Okuyarak/Araştırarak
bozuklukları kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
• Anksiyete
• Obsesyon
• Kompulsiyon
• Obsesif-kompulsif bozukluk
• Travma
• Travma sonrası stres bozukluğu
• Dissosiasyon
• Dissosiyatif bozukluk
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Giriş
Anksiyete kavramı gerek yaşamın temel duygularından birisi olması gerekse ruhsal
bozukluklara neden olması açısından önemli bir özellik taşır. Anksiyete kişinin yeni koşullara
uyumunu sağladığı gibi, kişinin ruhsal geriliminin daha üst basamaklara çıkmasında itici bir
işlev görebilir. Anksiyete; uyum sağlayıcı ruhsal gelişimi olumlu yönde geliştirici işlevinin
yanında, engelleyici işlev de görebilir. Örneğin; sınavlar kişilerde anksiyete yaratır. Sınavı
başarmak olumlu bir işlev iken, sınavda donakalmak, bildiğini unutmak gibi durumlar
anksiyetenin engelleyici işlevi sonucu ortaya çıkar. Anksiyete kavramının nerede patolojik,
nerede normal bir duygu olduğu tartışmalıdır. Genel yaklaşım süregenleşmiş, kişinin verimini
düşüren, kişilerarası ilişkilerde kopukluklara neden olan; sıklıkla çarpıntı, nefes darlığı, ağız
kuruluğu ve kas gerginliği gibi fiziksel belirtilerin de eşlik ettiği anksiyete durumlarının
patolojik olarak değerlendirilmesi yönündedir.
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2.1. Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları
Anksiyete; anksiyete sözcüğü, sıkışma ve darlık anlamına gelen “angh” kökünden
türetilmiştir. Türkçe’de “bunaltı”, “can sıkıntısı”, “hoş olmayan heyecansal bir endişe” veya
“kaygı” olarak tanımlanabilir.
Kaygı Bozukluklarının DSM-V’e Göre Sınıflandırılması
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
Seçici Konuşmazlık (Mutizm)
Özgül Fobi
Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobi)
Panik Bozukluk
Agorafobi
Yaygın Kaygı Bozukluğu
Maddenin/İlacın Yol Açtığı Kaygı Bozukluğu
Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Kaygı Bozukluğu
Tanımlanmış Diğer Bir Kaygı Bozukluğu
Tanımlanmamış Kaygı Bozukluğu

2.1.1. Ayrılma Kaygısı Bozukluğu
Ayrılma kaygısı bozukluğu; çocuklarda en az dört hafta, yetişkinlerde altı ay veya
daha uzun bir süre, evden ya da bağlandığı kişiden ayrılma durumunda, gelişim düzeyine göre
beklenenin üzerinde yineleyici şekilde korku ve kaygı duyulması olarak tanımlanabilir.
Ayrılma korkusu nedeniyle okula ya da başka bir yere gitmek istemez. Kişi evde ya da başka
ortamlarda tek başına kalmak ya da evinden başka bir yerde ya da bağlandığı kişilerden biri
yanında olmadan uyumak istemez ve böyle durumlarda aşırı korku duyar. Ayrılma konusunu
da içeren karabasanlar görebilir. Bağlandığı kişilerden ayrıldığında ya da ayrılacak gibi
olduğunda bedensel belirtiler yaşayabilir.
Ayrılma kaygısı bozukluğu kişiye okulda ya da okul dşı arkadaş ilişkilerinde, iş ve
toplumsal yaşantısında güçlükler yaşatan, kişinin işlevsellik alanlarını etkileyen bir
bozukluktur.
Etiyoloji: Çocuk sosyalleşmeye başladığında bağlandığı kişi/kişilerden ayrılmaya
bağlı kaygı yaşıyorsa ve bu kaygı geç çocukluk, ergenlik ve yetişkinliğe kadar devam
ediyorsa, ayrılma kaygısının daha çok “patolojik bir kendilik algısı ve içsel nesne ilişkilerinin
homeostatik regülasyonundaki yetersizlik” ile ilişkili olabileceği ileri sürülmektedir.
Psikodinamik yaklaşıma göre, bağlanma sorunlarının çocuklardaki ayrılma
kaygısıyla ilişkili olduğu ileri sürülmüştür. Bakım verenlerine ambivalan bağlanan çocuklar
bakım verenlerinin ilgisiyle çok meşgul olmakta ve çevreyi keşfetme davranışları azalmakta,
ayrılma anksiyetesi geliştirebilmektedir.
Günümüzde ayrılma kaygısının, hem biyolojik (herediter/genetik) hem de sosyal
(yaşam olayları /epigenetik) etkenlere bağlı olduğu düşünülmektedir. Kaygılı annelerin
çocuklarında kaygı bozuklukları gelişme riski beş kat daha fazladır.
38

Çocuklarda bu bozukluğun gelişiminde, en çok okulla ilgili olumsuzluklar, kardeş
doğumu, bir yakının ölümü, çocuğun anne ya da babasının uzun süre evden ayrı kalması gibi
yaşamsal sorunlar, anne-çocuk ilişkisinde karşılıklı bağımlılık ve annenin çocuğa yönelik
tutumunun (çocuğa aşırı düşkünlük, sürekli uyarma, güvenmeme gibi) rol oynadığı ileri
sürülmektedir.
Epidemiyoloji: Yetişkin ayrılma kaygısı bozukluğu %6.6 oranında en sık görülen
kaygı bozukluklarındandır. Yetişkin psikiyatri kliniklerindeki yaygınlık oranı ise %12-40
arasında değiştiği bildirilmiştir.
Tedavi: Bu bozukluğun tedavisinde ilk seçeneklerden biri bilişsel-davranışçı
terapidir. Bunun yanında destekleyici yaklaşım ve psikoeğitim uygulamalarının tedaviye
önemli katkısı olmaktadır. Çocuklarda tedavinin en önemli özelliği, aile, okul ve çocuğu
kapsayacak biçimde planlanmasıdır. Çocuğun ailesine yönelik yapılacak girişimlerde ailedeki
kaygı bozuklukları, bağlılık ve bağımlılık konuları ele alınmalıdır.
Farmakoterapi olarak, seçici serotonin gerialım inhibitörü olan antidepresanlarla
tedavi çoğunlukla etkilidir. Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından, bu bozukluğun
tedavisinde trisiklik antidepresanlar ve benzodiazepinlerinlerin etkili olmadığı belirtilmiştir.
DSM-V’e Göre Ayrılma Kaygısı Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Aşağıdakilerden en az üçünün olması ile belirli, kişinin bağlandığı insanlardan
ayrılması ile ilgili, gelişimsel olarak uygun olmayan, aşırı düzeyde bir kaygı ya da
korku duyulmasıdır. Evden ya da bağlandığı başlıca kişilerden ayrıldığında ya da
ayrılacak gibi olduğunda aşırı tasalanma gibi.
1. Bağlandığı kişileri yitireceği ya da bu kişilerin başına kötü bir olay (hastalık,
yaralanma, ölüm vb) geleceğiyle ilgili sürekli olarak aşırı tasalanma,
2. Bağlandığı kişilerin birinden ayrılmaya neden olacak istenmeyen bir olay
(kaybolma, kaçırılma, hastalanma vb) yaşayacağıyla ilgili sürekli olarak aşırı
tasalanma,
3. Ayrılma kaygısından ötürü okula, işe ya da başka bir yere gitmek için evden dışarı
çıkmayı istememe ya da buna karşı koyma,
4. Evde ya da başka ortamlarda tek başına kalmaktan ya da bağlandığı kişilerle
birlikte olmamaktan sürekli olarak aşırı korku duyma ya da isteksizlik gösterme,
5. Evinin dışında ya da bağlandığı kişilerden biri olmadan uyumada isteksizlik
gösterme ya da bu duruma karşı koyma,
6. Ayrılma konusunu da içeren karabasanları yineleyici olarak görme,
7. Bağlandığı kişilerden ayrıldığında ya da ayrılacak gibi olduğunda yineleyici olarak
bedensel yakınmaların (baş ağrısı, karın ağrısı, bulantı, kusma vb) olması,
B. Korku, kaygı ve kaçınma süreklilik gösterir, çocuklarda ve ergenlerde en az dört hafta,
erişkinlerde altı ay ya da daha uzun sürer.
C. Klinik olarak belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal , okul ya da işle ilgili alanlarda
işlevsellikte düşmeye neden olur.
D. Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

39

2.1.2. Seçici Konuşmazlık (Selective Mutism)
Seçici konuşmazlığın en önemli özelliği; kişinin başka durumlarda konuşuyor
olmasına karşın konuşması beklenen toplumsal durumlarda (örn. tanımadığı insanlarla
karşılaştığında, okulda ya da çocukların oyun arkadaşları ile) sürekli bir biçimde
konuşmamasıdır. Çocuklarda, konuşarak iletişim kurma yerine; el, kol hareketi, mimikler,
kafa sallama ya da itme ve çekmeyle, bazen de tek heceli kısa monoton ses çıkararak ya da
değişmiş ses tonu kullanarak iletişim kurma olabilir.
Etiyoloji: Bozukluğun etiyolojisinde genetik ve çevresel birçok faktör rol
oynamaktadır. Bu faktörler arasında; dil gelişiminin gecikmesi, iletişim kusurları ve
yetersizlikleri, ailede ruhsal bozukluklar, annenin aşırı koruyucu olması, mental retardasyon,
üç yaşından önce travma yaşama ya da hastaneye yatırılma, kaygı bozuklukları (özellikle
sosyal fobi), aşırı psikososyal zorluklar, anne-baba çatışmaları, göç ya da aileden ayrı kalma
sayılmaktadır.
Epidemiyoloji: Seçici konuşmazlığın yaygınlık oranının normal popülasyonda
oldukça az, okul öncesi dönemde %1-3 arasında olduğu belirtilmektedir. Hastalık genellikle
okul öncesi dönemde (genellikle 3-4 yaşlarında) ortaya çıkmaktadır ancak kliniğe başvurma
ve tanı 6-8 yaşlarında (çocuğun okula başlamasıyla) olmaktadır. Bozukluk genellikle birkaç
ay sürebildiği gibi, daha uzun süreler de devam edebilir. Sıklığının kadınlarda iki kat,
göçmenlerde dört kat fazla olduğu bildirilmiştir.
Tedavi: Davranışsal tedaviler, farmakolojik tedaviler, grup ve aile terapileri, çoklu
tedavi yöntemlerinin tedavide etkili olduğu bildirilmektedir. Tedavide son yıllarda bilişseldavranışçı terapiler sıklıkla kullanılmaktadır. Davranışçı yöntemler, bireyin konuşmama
durumunu oluşturan ve sürdüren ortam ve koşulların değerlendirmesi üzerine odaklanır.
Çoklu davranışsal tekniklerin daha etkili sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Evde, işte ya da
okulda iletişimi ve sosyal etkileşimi ödüllendiren ve kaygı yaratan davranışları söndürmeyi
amaçlayan bir program hazırlar. Bunun için en küçük sözel gelişmeler yavaş yavaş
ödüllendirilir ve istenilen değişiklikler yavaş yavaş gerçekleştirilir. Çocuklara yönelik
tedavide, programın uygulanmasına yönelik olarak aile ve öğretmen ile işbirliği sağlanır ve
tutarlı olmaları konusunda desteklenir.
Farmakolojik tedavi, kaygı belirgin olduğunda ve psikososyal tedavilerle yeterli
ilerleme sağlanamadığında kullanılmakta ve genellikle anksiyolitik etkilerinden dolayı seçici
serotonin geri alım inhibitörleri tercih edilmektedir.
DSM-V’e Göre Seçici Konuşmazlık (Mutizm) Tanı Ölçütleri
A. Başka durumlarda konuşuyor olmasına karşın, kişinin konuşmasının beklendiği özgül
toplumsal durumlarda (okul, iş gibi) sürekli bir biçimde, konuşamıyor olma.
B. Bu bozukluk eğitimle ya da işle ilgili başarıyı engeller ve iletişimi bozar.
C. Bu bozukluğun süresi en az bir aydır (okulun birinci ayıyla sınırlı değildir).
D. Konuşamıyor olma, söz konusu toplumsal durumlarda konuşulan dili bilmeme ya da o
dilde rahat konuşamama ile ilişkili değildir.
E. Bu bozukluk, iletişim bozukluğu ile daha iyi açıklanamaz ve başka bir bozukluğun
gidişi sırasında ortaya çıkmamıştır.
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2.1.3. Özgül Fobiler
Kişi, belli bir nesne ya da durumun varlığında aşırı ve o duruma uygun olmayan bir
anksiyete yaşar ve kişide olağandışı korku ve bilinçli kaçınma ortaya çıkar.
Fobik uyarandan kaçınma eğilimi vardır. Fobik nesne ya da durumla karşılaşma
olasılığı, beklenti anksiyetesine neden olur. Beklenti anksiyetesi nedeniyle kişi uyaranla
karşılaşabileceği ortama girmeden önce ayrıntılı bilgi edinir. Yaşanan sorunun ciddiyeti ve
kişinin hayatını etkileme düzeyi, fobik nesne ya da durumdan kaçınma ile ilgilidir.
Özgül fobiler; örümcek, yılan gibi hayvan fobileri, ve yükseklik, gök gürültüsü,
karanlık, kapalı alan, uçak yolculuğu, kan görme gibi fobilerdir ve tiplerine göre
gruplandırılır.
Tipleri:
• Hayvan Tipi: Korkuyu hayvanlar ya da böcekler başlatır. Bu alt tip genellikle
çocuklukta başlar.
• Doğal Çevre Tipi: Korkuyu fırtına, gökgürültüsü ya da su gibi doğal çevredeki
nesneler başlatır. Bu alt tip genellikle çocuklukta başlar.
• Kan-Enjeksiyon Yara Tipi: Korkuyu kan, yara görme ya da enjeksiyon, diğer bir
invaziv tıbbi işlem yapılması başlatır. Bu alt tip daha çok aileseldir ve çoğu zaman
güçlü bir vazovagal tepki ile belirlidir.
• Durumsal Tip: Korkuyu toplu taşıma araçlarında bulunma, tüneller, köprüler,
asansörler, uçağa binme, araba kullanma ya da kapalı yerler gibi özgül bir durum
başlatır. Bu alt tipin başlangıcı çocuklukta ya da yirmili yaşların ortalarında olur.
• Diğer Tip: Korkuyu diğer uyaranlar başlatır. Kişinin duvardan ya da diğer fiziksel
destek kaynaklarından uzak durursa aşağıya düşecekmiş gibi olmaktan korkması ve
çocukların yüksek seslerden ya da özel giysili masal kahramanlarından korkması
örnek olarak verilebilir.
Etiyoloji:
Kalıtım: Özgül fobilerde kalıtımın etkisi bulunmaktadır. İkiz çalışmaları tek yumurta
ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre daha fazla görüldüğünü göstermiştir.
Biyolojik Etkenler: Araştırmalar, pekçok olayın hipotalamik pitutier adrenal aksta
CRH’ın (kortikotropin salgılatıcı hormon) hipotalamik nöronlara taşınması ile başlayıp, kanda
ACTH’ın (adrenokortikotropik hormon) artması ve adrenal korteksten kortikosteron ve
kortizol gibi kortikoidlerin salınımıyla sonlandığını göstermiştir. Bu aks ayrıca büyüme
hormonu, prolaktin, katekolominler ve testesteronu da harekete geçirmektedir.
Davranışçı Yaklaşım: Bu yaklaşım fobileri şartlı refleks teorisi ile açıklamıştır. Daha
sonraları bu açıklamaya öğrenme teorileri de eklenmiştir.
Psikanalitik Görüş: Bu görüşe göre bastırılmış anksiyete değişime uğrayarak başka
bir nesneye karşı fobik tepki verme şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Epidemiyoloji: Özgül fobi toplumda fazla olan fakat klinik olarak az bulunan bir
bozukluktur. Toplumun % 5-10 kadarının fobilerle ilgili rahatsızlıklarının olduğu
belirtilmektedir. Özgül fobilerin yaygınlığının belirlenmesi zordur. Çünkü özgül fobisi olan
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bazı kişiler kaçınma davranışlarını kullanarak fobilerin yaşamlarına engel olmasını
önleyebilirler. Özgül fobilere çocukluk döneminde sık rastlanmaktadır.
Tedavi: Özgül fobi tedavisinde en etkin yöntem davranış tedavisi, özellikle de
sistemik desensitizasyon (duyarsızlaştırma) dur. Bu yöntemde fobik kişi terapist tarafından
önce imajinatif ve invivo yöntemlerle kaçındığı nesne veya durumla karşı karşıya getirilir,
zamanla kaçındığı nesne veya durumla anksiyete duymadan karşılaşabilir düzeye gelmesi
beklenir.
Farmakoterapi daha çok davranış tedavisine destek amacıyla kullanılır. Bu amaçla
kullanılan benzodiazepin ve beta-blokerlerin davranış tedavisini kolaylaştırdığı görülmüştür.
Antidepresanlar, MAOI’ler ve SSRI grubu ilaçlar da tedavide kulanılmaktadır.
DSM-V’e Göre Özgül Fobi Tanı Ölçütleri
A. Özgül nesne ya da durumun (Örn; uçakla seyahat etme, yüksek yerler, hayvanlar,
enjeksiyon yapılması, kan görme vb) varlığı ya da böyle bir durumla karşılaşacak
olma beklentisi ile başlayan belirgin ve sürekli korku ya da kaygı duyma.
B. Fobi kaynağı nesne ya da durum ile neredeyse her zaman karşılaşma doğrudan korku
ya da kaygı doğurur.
C. Fobi kaynağı nesne ya da durumdan etkin bir biçimde kaçınılır ya da yoğun bir korku
ya da kaygıyla buna katlanılır.
D. Duyulan korku ya da kaygı, özgül nesne ya da durumun yarattığı gerçek tehlikeye göre
ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
E. Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, altı ay ya da daha uzun sürer.
F. Korku, kaygı ya da kaçınma, kişinin olağan günlük işlerini, mesleki (ya da eğitimle
ilgili) işlevselliğini, toplumsal etkinliklerini ya da ilişkilerini bozar ya da işlevsellikte
düşmeye neden olur.
G. Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

2.1.4. Toplumsal Kaygı Bozukluğu (Sosyal Fobı)

Sosyal fobi 1966’da Marks ve Gelder tarafından tanımlanmasına karşın, ilk kez DSM
III’de yer almıştır. Sosyal fobi, sosyal ortamlarda veya performans gerektiren durumlarda
olumsuz değerlendirilip, aşağılanacağından aşırı korku duymaktır. Sosyal fobisi olan
insanlarda, korku duyulan ortamlarda kızarma, çarpıntı, terleme ve titreme gibi fiziksel
belirtiler meydana gelir.
Etiyoloji: Sosyal fobinin hem çevresel, hem de diğer etkenler tarafından belirlendiği
söylenebilir.
Psikodinamik Kuram: İnsanların gelişimleri sırasında doyum sağlayıcı bağlanma
istekleri vardır. Bağlanma davranışı kendine bakım veren kimsenin yeni doğana yakın
olmasını sağlar. Bu kişilerin yakınlığı yaşamı sürdürmek için gerekli olan yetilerin
öğrenilmesini sağlar. Bağlanma varsayımına göre, bakım veren kişi ile olan erken yaşantılar
“nesne ilişkileri” şeklinde yani “interpersonal şemalar” olarak içselleştirilir. Erken ilişkilerin
kalitesi ve sürekliliği nesne ilişkilerinin temelini oluşturur. Bu içselleştirilmiş nesne ilişkileri
başkalarının davranış ve tutumları ile ilgili beklentileri oluşturur. Sürekli ve doyum sağlayıcı
42

nesne ilişkileri tehlikelere karşı güven ve emniyet duygusunun gelişmesini sağlar. Nesne
ilişkilerindeki bozukluklar, kişisel güvenliği sarsar ve anksiyeteye karşı yatkınlık oluşur.
Şartlanma Modeli: Bir ya da daha fazla travmatik yaşantının sonucu olarak sosyal
fobi gelişebilir. Doğrudan travmatik şartlanmada sosyal fobi, fobinin kaynağını oluşturan
yaşantının belleğe geri çağrılması ile oluşurken, gözlemsel şartlanmada ise, belirli bir durum
ya da nesne karşısında bir başkasının korkusunun gözlenmesi sosyal fobiye neden olmaktadır.
Bilişsel Kuram: Korkulan sosyal bir durum ile karşı karşıya gelince doğrudan
davranış yatkınlıkları ile daha önceki yaşantıların etkileşimi sonucu sosyal fobiklerde bir veya
daha fazla tehlikede olduklarına inanmaya yol açacak bir dizi kabullenme oluşur. Sosyal fobik
böyle bir sosyal durum algıladığında anksiyete programı otomatik ve refleks olarak aktive
olur ve anksiyetenin somatik ve davranışsal belirtileri algılanan tehlike ve anksiyetenin
kaynağı haline gelir.
Kalıtım: Yapılan çalışmalar genetik etkenlerin sosyal fobi oluşumunu orta düzeyde
etkilediğini ileri sürmektedir.
Epidemiyoloji: Sosyal fobinin başlangıç yaşı 13-24 yaş arasıdır. Başvurma yaşı ise
genellikle hastalığın başlangıcından 15-25 yıl sonra 30 yaş civarındadır. Sosyal fobi
kadınlarda daha sık görülmesine karşın, klinik çalışmalarda erkek oranı daha yüksektir.
Bekarlarda daha fazla görülmektedir. Sosyal fobisi olanların sosyoekonomik ve eğitim
durumlarının daha düşük olduğu yapılan çalışmalarda saptanmıştır. Sosyal fobi belirgin
oranda işlev kaybı oluşturmaktadır.
Tedavi: Sosyal fobinin tedavisinde SSRI grubu antidepresanların etkinliğini gösteren
çalışmalar bulunmaktadır. Tedavide diğer seçenekler ise SNGİ olan venlafaksin, monoamin
oksidaz inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, benzodiazepinler ve betablokerlerdir.
Betablokerler anksiyetenin çarpıntı gibi fiziksel etkilerinde ve performans anksiyetesinin kısa
süreli belirtilerini gidermede etkilidir.
Bilişsel Davranışçı Terapi: Bilişsel modele göre sosyal fobiklerde kendi davranışları
ve başkalarının bu davranışlarını yargılama biçimleri ile ilgili işlevsel olmayan bazı inanışlar
vardır. İşlevsel olmayan düşünce ve inançlar gözden geçirilip daha gerçekçi ve işlevsel olanlar
belirlenir ve hasta işlevsel olmayan inançlarla yüzleştirilir.
Sosyal Beceri Eğitimi: Hatalı bilişlerini anlamış ve değiştirmiş fobik kişi sosyal
etkileşimi başlatıp sürdürme becerisinden yoksunsa, sosyal beceri eğitimi yapılır. Bu eğitimde
modelleme, canlandırma, sosyal cesaretlendirme ve ev ödevleri uygulanır. Aktif dinleme, göz
teması, sözlü iletişim becerilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapılır. Ayrıca
gevşeme egzersizleri ve sistemik duyarsızlaştırma yöntemleri de kullanılır.
DSM-V’e Göre Sosyal Fobi Tanı Ölçütleri
A. Kişinin başkalarınca değerlendirilebilecek olduğu bir ya da birden çok toplumsal
durumda belirgin bir korku ya da kaygı duymasıdır. Örn: toplumsal etkileşimler,
başkalarının önünde bir eylemi gerçekleştirme gibi.
B. Kişi, olumsuz olarak değerlendirilecek biçimde davranmaktan ya da kaygı duyduğuna
ilişkin belirtiler göstermekten korkar.
C. Söz konusu toplumsal durumla karşılaşma her zaman anksiyete yaratır.
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D. Söz konusu durum(lar)dan kaçınılır ya da korku ya da kaygıyla bun(lar)a katlanılır.
E. Duyulan korku ya da kaygı, söz konusu toplumsal ortamda çekinilecek duruma göre
ve toplumsal-kültürel bağlamda orantısızdır.
F. Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, en az 6 ay ya da daha uzun sürer
G. Korku, kaygı ya da kaçınma, kişinin işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye
neden olur.
H. Korku, kaygı ya da kaçınma, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun
fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
İ. Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
J. Sağlığı ilgilendiren başka bir durum varsa (örn: Parkinson hastalığı, şişmanlık ya da
yaralanmadan kaynaklanan biçimsel bozukluk vb) korku, kaygı ya da kaçınma, bu
durumla açıkça ilişkisizdir ya da aşırı bir düzeydedir.

2.1.5. Panik Bozukluk
Ne zaman geleceği kestirilemeyen, geldiğinde dehşet duygularının yaşandığı,
dakikalarla sınırlı, anksiyetenin fiziksel belirtilerinin yoğun olarak eşlik ettiği, kişinin sosyal
yaşamını önemli ölçüde kısıtlayan bir bozukluktur.
Panik atak, 13 bedensel veya bilişsel belirtiden en az dördünün eşlik ettiği yoğun bir
korku veya rahatsızlık durumudur. Atak aniden başlar ve genellikle hızlı bir şekilde 10 dk.
veya daha kısa bir sürede doruk noktasına ulaşır.
Panik bozukluğunun temel klinik özelliği, yineleyici beklenmedik panik ataklardır
(Panik ataklar ya kendiliğinden ya da psikososyal bir uyarandan sonra oluşabilir). Panik
atakların sıklık ve şiddeti değişkenlik gösterir. Panik atakları yaklaşık olarak 15-20 dakika
sürelidir; bazen 1-2 dakika, bazen de bir saatten daha uzun sürebilir.
Tanı için; ayrıntılı hastalık öyküsü alınmalı ve fizik muayene, laboratuvar testleri (tam
kan sayımı, elektrolit düzeyleri, açlık kan şekeri, üre, kreatinin ve kalsiyum düzeyleri,
karaciğer ve tiroid fonksiyon testleri), idrar testi ve EKG uygulanmalıdır. Bu testler sonucu
tiroid hastalıkları, hipoparatiroidi, hipoglisemi ve bazı kardiyak hastalıklar dışlanabilir.
Organik etiyoloji düşündüren sonuçlar bulunduğunda daha ileri testler uygulanmalıdır. panik
ataklar genel tıbbi bir durumun fizyolojik etkisiyle oluşmuşsa panik bozukluk tanısı konmaz.
Bu durumda genel tıbbi duruma bağlı anksiyete bozukluğu tanısı konur. Panik ataklar bir
maddenin tedavi amacıyla kullanımı veya kötüye kullanımı sonucu oluşmuşsa madde
kullanımına bağlı anksiyete bozukluğu tanısı konur.
Etiyoloji: Panik bozukluğun etiyolojisini tam olarak açıklamak için bütüncül bir
yaklaşım gereklidir.
Biyolojik Etkenler: Biyolojik görüşe göre, bazı kimyasal maddeler (sodyum laktat,
kafein, kokain, marihuana ve karbondioksit) panik atakları olan insanlarda atak
başlatabilirken diğer insanlarda böyle bir atak oluşturmamaktadır. Norepinefrinin salınımı
veya sentezindeki düzensizlikler, serotonin, GABA veya her iki reseptör aşırı duyarlılığının
nedenlerden biri olabileceği belirtilmektedir. Norepinefrinin artmış uyarılmaya neden olduğu
ve azalmış serotonin ve GABA’nın anksiyeteye neden olduğu düşünülmektedir.
Hiperventilasyon, hiperventilasyonun panik ataklarına benzer belirtiler ortaya
çıkardığı araştırmalarla görülmüştür. Hiperventilasyon bazı hastalarda panik ataklar
oluştururken temel neden bu değildir.
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Kalıtım: Panik bozukluğun akrabalar arasında normal popülasyona göre daha sık
görüldüğü bildirilmiş; aile ve ikiz çalışmaları bunu desteklemesine karşın, olgu sayısının az
olması nedeniyle kesin bir sonuca varılamamıştır.
Psikanalitik Görüş: Bu görüşe göre, somut anne imgesi kaybolduğunda ya da çocuk,
annesinin kendisini tek başına bırakabileceği tehdidini yaşadığı zaman ortaya çıkan ayrılma
anksiyetesi ile panik bozukluk ve agorafobi arasında bağlantı vardır. Bu görüşü destekleyen
ve desteklemeyen çalışmalar bulunmaktadır. Desteklemeyen çalışmalar yalnızca ayrılma
anksiyetesi ile panik atak arasında bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
Bilişsel Davranışçı Yaklaşım: Bu görüşe göre panik bozukluk; otomatik düşünce ve
imgelerden ve kişinin kendisi ve çevresi hakkındaki yanlış değerlendirmelerinden
kaynaklanmaktadır.
Epidemiyoloji: Panik bozukluğun yaşam boyu görülme oranı % 1.5-2.5’tir. Panik
bozukluğun genel populasyondaki yaygınlığı % 3-4 olarak saptanmıştır. Panik bozukluk
kadınlarda erkeklere göre iki ya da üç kat daha fazladır. Görülme oranı kadınlarda % 2.1,
erkeklerde ise % 0.6’dır. Aile çalışmaları sonucunda; bu dağılımın eğitim ve sosyal durum ile
bağlantısının olmadığı ancak boşanma veya ayrılığın riski arttırdığı bulunmuştur.
Genellikle ergenliğin son dönemleri ile 30’lu yaşlar arasında başlar. Çocuklukta
başlaması enderdir. Bu bozukluğun 45 yaşından sonra görülmesi, daha çok genel tıbbi bir
duruma ya da madde kullanımına bağlıdır.
Tedavi:
Farmakolojik Tedavi: Panik bozukluk tedavisinde kullanılan ilaçlar trisiklik
antidepresanlar, SSGİ’leri, MAOİ’leri, benzodiazepinler ve beta-blokerlerdir.
Psikoterapötik Tedavi: Destekleyici psikoterapi panik anksiyetenin ilk evresinde
önemli olmakla birlikte sonrasında yapılandırılmış psikoterapi ile devam edilmesi gerektiği
belirtilmiştir. Psikodinamik psikoterapi; kısa veya uzun süreli olarak yapılır, çoğu hastada
uzun süreli psikoterapinin uygulanmasını gerektirir. Panik ataklar hastada ciddi narsisistik
çatışmalara ve bunu izleyen depresif reaksiyonlara yol açabilir. Bilişsel-davranışçı terapide
ise; hastalara başlangıçta panik ataklarının, kendi beden duyumlarını yanlış
yorumlamalarından kaynaklandığı öğretilir. Bilişsel-davranışçı terapide panik bozukluğu olan
hastalar otomatik düşünce ve imgeleri tanımaları konusunda eğitilir ve daha sonra bunların
geçerliği değerlendirilir. Bu tedavide hastaların; panik belirtilerinin tehlikeli olmadığı ve
kontrol edilebilir basit mekanizmalar sonucu oluştuğunun farkına varmaları sağlanır.
Solunum Kontrol Teknikleri: Hiperventilasyon ile panik ataklar arasındaki ilişkiden
hareketle kullanılan tekniklerdir. Solunum hızı ve derinliğinde değişiklikler oluşturmak
suretiyle paniğin azaltılması hedeflenir.
Alıştırma Tedavisi: Kaçınma davranışının tedavisinde kullanılır. Temel ilke panik
atak oluştuğunda kişinin; korkulan, kaçınılan, yardım almanın ya da kaçmanın zor olacağını
düşündüğü durumlar ile yineleyici biçimde karşı karşıya getirilmesidir. Böylece şartlanmış
yanıtların sönmesi, bireyin kendine güveninin gelişmesi ve bilişsel yönden yeniden yapılanma
sağlanmaktadır.
DSM-V’e Göre Panik Atak Tanı Ölçütleri
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A. Yineleyen beklenmedik panik atakları. Bir panik atağı dakikalar içinde doruğa ulaşan
ve o sırada aşağıdaki belirtilerden dördünün ya da daha çoğunun ortaya çıktığı, birden
yoğun bir korku ya da yoğun bir içsel sıkıntının bastırdığı durumdur.
1. Çarpıntı, kalbin küt küt atması ya da kalp hızının atması,
2. Terleme,
3. Titreme ya da sarsılma,
4. Soluğun daraldığı ya da boğuluyor gibi olma duyumu,
5. Soluğun tıkandığı duyumu,
6. Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkışma,
7. Bulantı ya da karın ağrısı,
8. Baş dönmesi, ayakta duramama, sersemlik ya da bayılacak gibi olma duyumu
9. Titreme, üşüme, ürperme ya da ateş basması duyumu,
10. Uyuşmalar (duyumsuzluk ya da karıncalanma duyumları),
11. Gerçekdışılık,
12. Denetimini yitirme ya da çıldırma korkusu,
13. Ölüm korkusu.
B. Ataklardan en az birinden sonra, aşağıdakilerden biri ya da her ikisi de bir ay ya da
daha uzun sürer:
1. Başka panik ataklarının olacağı ya da bunların olası sonuçlarıyla ilgili olarak bir
kaygı duyma ya da tasalanma,
2. Ataklarla ilgili olarak, uyum bozukluğuyla giden davranış değişiklikleri gösterme.
C. Bu bozukluk bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyoloji ile ilgili
etkilerine bağlanamaz.
D. Bu bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla açıklanamaz.

2.1.6. Agorafobi
Agorafobi; toplu bulunulan yerlerde olmaktan, kalabalığa girmekten ve psikolojik
güvenlik sağlayan çevre ve insanlardan uzakta olmaktan korkmaktır. Kalabalık içinde, açık
yerlerde, sokakta, pasajda, taşıtta ve kişinin yalnız-yardımsız-çaresiz hissettiği herhangi bir
ortamda belirgin korku ya da kaygı duymadır.
Agorafobisi olan kişiler anksiyete yaratan bu durumlardan kaçınır ya da yanında
kendine eşlik edecek birini ararlar. Hastalığın ilerlediği durumlarda kişi eve kapanır ve
yanında biri olmadıkça evden dışarı çıkamaz. Agorafobi işe gitmede, ev işleri yapmada ve
sosyal ilişkileri sürdürmede zorluklar yaratarak kişinin işlevselleğini bozar. Bu durum genel
olarak en az 6 ay veya daha fazla sürer. Agorafobi tanısının konabilmesi için bu durumların
kişide her zaman korku ya da kaygı yaratması ve bu korkunun gerçekle veya kültürel
bağlamla orantısız olması gerekmektedir. Çocuklukta yaşanan ayrılıkların agorafobi
gelişiminde etkili olduğu düşünülmektedir.
DSM-V’e Göre Agorafobinin Tanı Ölçütleri
A. Aşağıdaki beş durumdan ikisi ya da daha fazlası ile ilgili belirgin korku ya da kaygı
duymadır.
1. Toplu taşıma araçlarını kullanma,
2. Açık yerlerde bulunma (otopark, AVM, köprü ve meydan vb.),
3. Kapalı yerlerde bulunma (mağaza, tiyatro ve sinema vb.),
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4. Sırada bekleme ya da kalabalık bir yerde bulunma,
5. Tek başına evin dışında olma.
B. Kişi, kaçmanın güç olabileceğini ya da panik benzeri ya da utanç veren durumlarda
yardım alamayabileceğini düşündüğü için yukarıdaki durumlardan korkar ya da
kaçınır.
C. Agorafobi kaynağı durumlar, her zaman korku ya da kaygı yaratır.
D. Agorafobi kaynağı durumlardan kaçınılır, bir eşlikçiye gereksinim duyulur ya da
yoğun korku ve kaygı ile katlanılır.
E. Korku ya da kaygı agorafobi kaynağının yarattığı gerçek tehlikeye göre ve toplumsalkültürel bağlamda orantısızdır.
F. Korku, kaygı ya da kaçınma sürekli bir durumdur, altı ay ya da daha uzun sürer.
G. Korku, kaygı ya da kaçınma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da kişinin
işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
H. Sağlığı ilgilendiren parkinson hastalığı gibi başka bir durum varsa korku, kaygı ya da
kaçınma aşırı düzeydedir.
İ. Korku, kaygı ya da kaçınma başka bir ruhsal bozukluk ila daha iyi açıklanamaz.
Not: Agorafobi tanısı, panik bozukluğu olup olmadığına bakılmaksızın konur. Kişinin
klinik görünümü her iki tanı ölçütlerini karşılıyorsa, her iki tanı birlikte konur.

2.1.7. Yaygın Kaygı Bozukluğu
Anksiyetenin yaygın ve süregen olarak yaşandığı durumlardır. Birey nedeni belirsiz
bir endişe, kötü bir şeyler olacağı korku ve beklentisi içindedir. Yaşanan sıkıntı ve
huzursuzluk duygusu dış etkenlerle açıklanamaz ve günlük olaylar karşısında bile yoğun
anksiyete yaşanır.
Yaygın anksiyete belirtileri çeşitlidir. Hastalar; sinirlilik, gerginlik, huzursuzluk ve
tetikte olma halinden yakınır. Özellikle baş, boyun ve sırtta ağrılara neden olan kas
gerginlikleri ve ellerde titremelere sık rastlanır. Yerinde duramama hali ve kolay yorulma
görülebilir.
Etiyoloji: Biyolojik etmenler, limbik sistemde; GABA, serotonin veya norepinefrin
nörotransmiterlerinde düzensizlikler bu bozukluğa neden olabilir.
Kalıtımsal ve Çevresel Etkenler: Yapılan çalışmalar; çevresel etkenlerin yaygın
anksiyete bozukluğu oluşumunda daha etkili olduğunu gösterse de kalıtımın da rolü olduğu
bilinmektedir.
Psikanalitik Kuram: Bastırma savunma düzeneği yeteri kadar işlev göremez ve diğer
savunma düzenekleri de devreye giremez ise, anksiyete tek belirti olarak var olur ve panik
atağa dönüşebilir.
Bilişsel Kuram: Bu kurama göre; bireyin kendi düşünce içeriği, anksiyetenin
oluşumunda ve sürmesinde rol oynamaktadır. Yaygın anksiyete bozukluğunda birey çevre
üzerinde denetimi olmadığı inancındadır. Tehlike algısı karşısında bir dizi bilişsel, afektif ve
davranışsal değişiklikleri içeren anksiyete programlarını devreye sokar. Bu programlar,
kaçmak ya da savaşmak için hazırlık, uyanıklıkta artma ve otmatik uyarılma, yapılmakta olan
davranışı durdurma ve çevrenin tehlike odakları yönünden incelenmesi gibi öğelerden oluşur.
Birey; potansiyel tehlike yaratan uyaranları izler, tehlike oluşturmayanları dikkate almaz.
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Böylesi bir dikkat bağlanması, gerçekte bireyin genel dikkatinin bozulmasına neden olur.
Anksiyetede, gelecek olaylara ilişkin kuruntular kişinin dikkatini dağıtacak yoğunlukta olup,
denetlenemez niteliktedir.
Epidemiyoloji: Ayırıcı tanının güçlüğü nedeniyle kesin rakamlar vermek mümkün
değildir. Yıllık prevelans oranı %3, yaşam boyu prevelans oranı yaklaşık %5’tir. Türkiye Ruh
Sağlığı Profili’ne göre ise yaygın kaygı bozukluğunun bir yıllık yaygınlığı %0,7 (kadınlarda
%0,8, erkeklerde %0,5) olarak bulunmuştur. Ortalama başlangıç yaşı 21’dir. Daha geç (30-40
yaşlarından sonra) başlayan bu bozukluk, genellikle başka bozukluklara ikincil olarak
gelişmektedir. Kadın, boşanmış, dul ve işsizlerde daha yaygın olduğu görülmektedir.
Tedavi: İlaç tedavisinde anksiyolitik ilaçlar (özellikle benzodiazepinler) ve
anksiyolitik etkisi olan antidepresan ilaçlar kullanılmaktadır. Bu bozuklukta trisiklik
antidepresanların yararlı olduğunu gösteren pek çok yayın vardır.
Bilişsel-Davranışçı Terapi: Psikanalitik yönelimli psikoterapi, destekleyici
psikoterapiler ve gevşeme teknikleri bu bozukluğun tedavisinde etkin olduğu kabul edilen
tedavi yöntemleridir.
DSM-V’e Göre Yaygın Kaygı Bozukluğun Tanı Ölçütleri
A. En az altı aylık bir sürenin çoğu gününde, birtakım olaylar ya da etkinliklerle ilgili
olarak aşırı kaygı ve kaygılı beklenti vardır.
B. Kişi, kuruntularını denetim altına almakta güçlük çeker.
C. Kaygı ve kuruntuya aşağıdakilerden üçü ya da daha fazlası eşlik eder.
1. Huzursuzluk ya da gergin ya da sürekli diken üzerinde olma,
2. Kolay yorulma,
3. Odaklanmakta güçlük çekme,
4. Kolay kızma,
5. Kas gerginliği,
6. Uyku bozukluğu.
D. Kaygı, kuruntu ya da bedensel belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya, işlevsellik
alanlarında düşmeye neden olur.
E. Bozukluk, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun (hipertroidi) fizyolojiyle
ilgili etkilerine bağlanamaz.
F. Bozukluk başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

2.1.8. Başka Bir Tıbbi Durum veya Maddenin/İlacın Yol Açtığı Kaygı
Bozukluğu

Klinik görünümde panik ataklar ve kaygı hakimdir. Bu bozukluklar ile ilgili belirtiler
doğrudan başka bir tıbbi durumun fizyolojik sonucu veya doğrudan madde entoksikasyonu
veya yoksunluğa bağlı olarak değerlendirilirler. Madde/ilaç kaynaklı kaygı bozukluğuyla
ilişkili olabilecek maddelerden bazıları, alkol, amfetamin, kokain, halüsinojen, sedatifhipnotikler, kafein ve esrardır.

2.1.9. Kaygı Bozukluklarında Hemşirelik Yaklaşımı
Hemşireler kaygı yaşayan hastalarla birçok yerde karşılaşabilir. Kaygılı bireyle
hemşirenin kuracağı ilişkide etkileşimin terapötik olması çok önemlidir. Eğer bu etkileşimde
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nezaket, koşulsuz-olumlu kabul, içtenlik ve empati yok ise ya da hemşire kendisi kaygılıysa
hastaya yardımcı olabilmesi çok zordur. Kaygılı hastaya yaklaşımda hemşirenin ilk yapacağı
şey önce kendi kaygısının ne düzeyde olduğunu belirlemesi; bunu azalttıktan sonra hastanın
kaygısını değerlendirmesidir.
2.1.9.1. Tanılama
•
•
•
•
•

Kaygının fizyolojik belirtilerini gözlemleyin.
Kaygı ve ilişkili bozukluklar için tanılama sorularını içeren rehber kullanın.
Hastanın kaygıya verdiği bilişsel ve davranışsal tepkileri gözlemleyin.
Tanılamaya özgü standart ölçek ve anketler kullanın.
Hastanın hastalığının aile ve ailenin işlevselliği üzerine olan etkilerini tanımlayın (ailede
meydana gelen rol değişiklikleri, ailenin hastayla ne kadar ilgilendiği, destek olup olmadığı
ve ailede kötüye kullanım öyküsü olup olmadığı hakkında vb.).

Hemşirelik Tanılarını Belirleme
1. Analiz edin: Hastayı etkileyen içsel ve dışsal stresörler, hastalık belirtilerinin günlük
yaşam üzerine olan etkileri, baş etme yöntemleri ve savunma mekanizmalarının etkili olup
olmadığı analiz edilmelidir.
2. Hemşirelik tanısını belirleyin: Aile ve birey için uygun tanılar;
• Anksiyete
• Güçsüzlük
• Korku
• Sosyal izolasyon
• Etkisiz bireysel baş etmedir.
2.1.9.2. Planlama ve Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi
1. Hasta, ailesi veya her ikisiyle beraber görüşme yaparak tedavi için gerçekçi hedefler
belirleyin.
Kaygılı bireyin hemşirelik bakımının hedefleri şunlardır:
• Kaygılı birey ile güven ve empatiye dayalı bir ilişki kurmak,
• Kaygı bozukluğunun özelliklerini kavrama düzeyini arttırmak
• Kaygı bozukluğuyla baş etmede etkili yöntemler geliştirebilmek,
• Olumlu sağlık davranışlarını (ilaç uyumu, sağlıklı yaşam biçimi, egzersiz, diyet, sigara
içmeme gibi) desteklemek ve geliştirmek,
• Kişinin sosyal ve destek ağıyla bağlantı kurabilmesini ve bunu sürdürebilmesini
sağlamak,
• Diğer servis sağlayıcılarıyla etkili bağlantı kurma, iletişim ve işbirliğini sağlamak,
• Kaygılı kişinin bakım verenlerinin / ailesinin öz-bakım aktivitelerini desteklemek ve
arttırmakmaktır.

49

2. İstenilen sonuçlara ulaşmada sonuç kriterlerini belirleyin.
•
•
•
•
•

Hasta anksiyeteye özgü yanıtları tanıyabilecek.
Hasta şu an yaşadığı anksiyete bozukluğu ile ilişkili stresörleri tanıyabilecek.
Hasta anksiyete belirtilerinin azaldığını sözel olarak ifade edecek.
Hasta anksiyete semptomları yaşamadan günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilecek.
Hasta anksiyetesini azaltmak için çeşitli baş etme yöntemlerini kullanacak.

2.1.9.3. Hemşirelik Girişimleri
2.1.9.3.1. Hemşirelik Tanısı: Anksiyete
Tanımlayıcı Özellikler
Anksiyete, aşırı heyecan, huzursuzluk, çabuk yorulma, düşünceleri yoğunlaştırmada
güçlük, kas gerginliği, uyku bozukluğu, unutkanlık, dalgınlık, panik anında karar vermede
güçlük, solunum sıkıntısı, çarpıntı / boğulma duygusu, göğüs ağrısı ya da sıkıntı duygusu, baş
dönmesi, düşme ya da bayılacak gibi olma duygusu, depersonalizasyon / derealizasyon,
kontrolünü kaybetme ya da çıldırma korkusu, ölüm korkusu, terleme, titreme, sarsıntı,
uyuşma, karıncalanma, üşüme, ateş basması, bulantı, abdominal sıkıntı ve karabasan görme.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
•
•
•

Bireyde yaralanma olmayacak.
Birey, endişe, dehşet duyma ve buna benzer duygularını tartışabilecek.
Hasta, kas gerginliği ve soluk alıp verme zorluğu göstermeden sakinleştiğini ve
gevşediğini ifade edecek.

Uzun Vadeli
•
•
•

Anksiyeteyi fark ettiğinde baş etme stratejilerini etkin olarak kullanabilecek.
Anksiyete ataklarını, problem çözme ile önleme becerisinde artış gösterecek.
Anksiyete atakları yaşamayacak.

Hemşirelik Girişimleri
•

Sessiz ve sakin bir ses tonuyla konuşun; sabırlı, anlayışlı bir tutum gösterin, hastaya
güvende olduğunu hissettirin.

•

Sakin bir çevre sağlayın; uyaranları azaltın (gürültü, hareket, kalabalık ziyaretçiler,
aşırı aydınlatma vb.).

•

Anksiyeteyi arttıran etkenleri tanıyın.

•

Hastanın anksiyetesi azalana kadar beklentiyi azaltın, aktiviteler arasında dinlenmesi
için zaman tanıyın.
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•

Hastanın durumuyla ilgili gerçekçi geri bildirimler sağlayın; yanlış güvence
vermeyin.

•

Hastayı duygularını ifade etmesi için hastayı cesaretlendirin.

•

İlgiyi başka yöne çekecek ve anksiyeteyi azaltacak aktivite ve yöntemlerden
yararlanın (ılık banyo, masaj, yürüyüş gibi).

•

Anksiyete seviyesindeki değişimi gözlemleyin. Hasta kendini daha sakin ve
gevşemiş hissettiğinde anksiyeteyi azaltacak diğer teknikleri öğretin (gevşeme
egzersizleri, stres azaltma teknikleri vb.).

•

Hastayı yavaş ve derin nefes alması için bilgilendirin. Yöntemi göstermek için
hastayla birlikte nefes egzersizini uygulayın.

•

Hastanın kullandığı baş etme becerileri konusunda geri bildirim verin; uyumlu baş
etme yöntemlerini destekleyin. Anksiyetesi azaldığında, problem çözme gibi teknikleri
öğrenmesi ve uygulaması konusunda yardımcı olun.

•

Hastanın anksiyetesi başlamadan hemen önce ne olduğunu tanımlamasını sağlayın
ve nedensel olayı belirlemeye çalışın. Tetikleyici olay ile bunun hasta için anlamı
arasındaki bağlantıyı farketmesini sağlayın.

•

Anksiyolitik

ilaçlara

olan

ihtiyacı

değerlendirin,

anksiyolitikler

paniğin

azaltılmasında oldukça etkindir, reçete edilmemişse hekimiyle bu konuyu görüşün.
Panik düzeyde anksiyetesi olan hastalar için;
•

Hastayı uyaranların en aza indirgendiği sessiz bir alana götürün.

•

Atak boyunca hastayla kalın. Dürüst geri bildirimler verin (örneğin, “ben sizinle
kalacağim, panik atak geçiriyorsunuz gibi).

•

Hastayla basit ve kısa cümleler kullanarak konuşun. Herhangi bir işlem yapılacaksa
açıklamada bulunun.

•

Kendiniz ve başkaları için yaralanma ve şiddet riskini belirleyin.

•

Gereksinim olursa anksiyolitik verin.

2.1.9.3.2. Hemşirelik Tanısı: Güçsüzlük
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Tanımlayıcı Özellikler
Yaşam olayları üzerinde kontrolünü yitirdiğini ifade etme, kendi bakımıyla ilgili
kararlara katılmama.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
Kendi bakımıyla ilgili kararlara katılacak.
Uzun Vadeli
Kendi yaşamında kontrol durumlarında problem çözme becerilerini kullanacak.
Hemşirelik Girişimleri
•

Güvene dayalı ilişki kurun, geliştirin.

•

Hastanın kendi bakımıyla ilgili sorumluluk almasına izin verin.

•

Hastanın kontrolünü artıran seçimler sunarak karar vermesine ve hedef koymasına
destek olun. Bunun için:
o Kendi özbakımına ilişkin çizelge hazırlamasına izin verin.
o Kendi bakımıyla ilgili hedefler belirlemesini cesaretlendirin.
o Kişinin mahremiyetine saygılı olun.
o Sorumluluklarını yerine getirdiğinde olumlu geri bildirimde bulunun.
o Hastanın kararlarına, haklarına ve bağımsızlığına saygılı olun.
o Günlük yaşamında gerçekçi hedefler belirlemesini destekleyin.
o Kontrol edebileceği alanları tanımasına yardım edin.
o Kontrol edemeyeceği konular hakında ne hissettiğini ifade etmesine ve
bunları nasıl kabul edeceği/başedebileceği konusunda destek olun.

2.1.9.3.3. Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Bireysel Başetme
Tanımlayıcı Özellikler
Bireyin stresle baş edemediğini ifade etmesi, gereksinimlerini karşılamada
başkalarına bağımlılık yaşama, kaçma ya da kaçınma davranış örüntülerinin olması, yeterli
duygu ifadesinin olmaması, rahat olmaması, iş performansında değişiklik (rapor alarak işe
gitmeme) ve toplumsal ilişkilerde değişiklikler.
Sonuç Kriterleri
•
•
•
•
•
•

Suçluluk duymadan ve gerçekçi düşünme becerisinde artış gösterecek.
Anksiyete yaratan düşünce ve durumları tanımlayacak.
Duygularını sözel olarak ifade edecek.
Strese karşı tepkilerini tanımlayabilecek.
Problemlerini gerçekçi bir şekilde tartışabilecek.
Fobiyle ilişkili anksiyeteyi azaltmak için uygun başetme yöntemlerini kullanacak.
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•
•

Problem çözmedeki gelişmeye bağlı olarak anksiyetesinin azaldığını gösteren
davranışlar sergileyecek.
Birey, toplumsal destek sistemlerini kullanacak.

Hemşirelik Girişimleri
• Duygularını sözel olarak ifade etmesi için bireyi cesaretlendirin.
• Hasta uyaranları yanlış yorumladığında veya gerçekçi olmadığında küçümsemeyin ve
gülmeyin.
• Suçluluğu azaltan ve gerçekçi düşünmeyi güçlendiren görüşmeleri sürdürün. Gerçekçi
olmayan şeyi tartışma konusunda sınır koyun.
• Anksiyete ile baş etmede alternatif yollar önerin.
• Kendine veya başkasına zarar verme ve şiddet potansiyelini değerlendirin.
• Kaygıyı tetikleyen durumda, kontrol kazanması için hastaya izin verin ancak hastaya
korkunç gelen bir şeyi yapması için zorlamayın.
• Bireyin baş etme biçimi ve davranışlarının yol açtığı sonuçları fark etmesini sağlayın.
• Kişisel güçlerini tanımasını sağlayın.
• Çevresel yardım kaynaklarından gelen desteği aktif olarak kabullenmesini sağlayın.
• Aileyi tedaviye dahil edilerek, destek sistemlerini arttırın.
• Duyguları ile belirtilerin başlangıcını, bunların olaylarla ve yaşam değişimleri ile
ilişkisini tanımlamasını sağlayın.
• Kötümser olduğunda, daha umut verici ama gerçeklikten kopmamış alternatif bakış
açıları sunun.
• Davranışlarını kendisi değerlendirmesi yönünde cesaretlendirin.
• Hastanın
fobik
tepkilerini
gerçekçi,
mantıklı
açıklamalarda
bulunarak
değiştirebileceğinizi düşünmeyin.
2.1.9.3.4. Hemşirelik Tanısı: Korku (Fobik Bozukluklar İçin)
Tanımlayıcı Özellikler
Yalnız başına dışarıya çıkamama, halka açık yerlerde bulunamama, yemek
yiyememe, kalabalık ortamda konuşamama, kusma, kızarma endişesi, uçağa, trene binememe,
yükseğe çıkamama, kan görmekten korkma, bedensel belirtiler (kalp ve solunum hızında
artma, titreme vb.) ve korktuğu nesne veya durumlardan kaçma davranışı.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
•
Birey, korku ve rahatsızlığını ifade edecek.
•
Gevşeme yöntemlerini etkin kullanmaya bağlı anksiyetesi azalacak.
•
Kaçınma davranışları azalacak.
Uzun Vadeli
•
Fobik nesne ya da durumla karşılaştığında anksiyete hissetmeden işlevlerini yerine
getirebilecek.
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Hemşirelik Girişimleri
•

Hastaya güvende olduğu konusunda güvence verin.

•

Hazır oluncaya kadar, korktuğu nesne ya da durumla karşılaşması için zorlamayın.

•

Duygularını açıkça ifade etmesine izin verin. Hastaya gerçek dışı korkularına neden
olan duygularını açığa çıkarması için yardım edin ve yüzleşmesi için destekleyin.

•

Hastaya, ailesine ve diğer önemli kişilere fobik reaksiyon hakkında bilgi verin.
Yanlış inançları ve mitleri varsa düzeltin.

•

Anksiyeteyi azaltmayı ve anksiyete atağını kontrol etmeyi öğrenebileceği
konusunda güven verin.

•

Fobik durumla ya da nesneyle karşılaşması durumunda anksiyetesini yönetmede
alternatif baş etme yöntemleri belirlemesine yardım edin.

•

Progresif gevşeme, derin nefes alma ve hayal kurma gibi teknikleri öğretin ve hasta
rahatlayıncaya kadar bu egzersizleri uygulaması konusunda cesaretlendirin.

•

Bilişsel yöntemler kullanın; örn; hastanın gerçekçi-mantıklı olmayan duygu ve
düşüncelerini farklı bir bakış açısıyla ele almasını destekleyen yeniden yapılandırma gibi
tekniklerden yararlanın.

•

Hasta fobiden kurtulmaya hazırsa, korkuya karşı sistematik duyarsızlaştırma
teknikleri kullanın. Bu teknik, sistematik bir davranış düzenleme planıdır. Hastayı korku
ortadan kalkıncaya kadar yavaş yavaş nesne ya da duruma alıştırmayı içerir.

•

Hastayı sistematik duyarsızlaştırma hakkında açık ve anlayacağı bir şekilde
bilgilendirin ve korktuğu nesne ya da durumlara karşı sistematik duyarsızlaştırmayı
kullanın.

•

Hastaya her bir adımdaki çabaları için olumlu geri bildirimlerde bulunun. Böylece
hastanın motivasyonu artar ve tedaviyi yarıda bırakması önlenir.

•

Hastanın korktuğu nesne ya da durumla baş etme yollarının seçimine katılması
sağlayın. Bu hastanın kendine güveninin artmasına yardım eder.

•

Gerekirse tedavi programına ailenin de katılımını sağlayın.

2.1.9.3.5. Hemşirelik Tanısı: Sosyal İzolasyon (Agorafobi-Panik Bozukluk İçin)
Tanımlayıcı Özellikler
Yalnız kalma, odasından veya evinden ayrılmak istememe.
Sonuç Kriterleri
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Kısa Vadeli
Hasta bir hafta içinde güvendiği bir kişiyle terapi aktivitelerine katılacak.
Uzun Vadeli
Hasta taburculuğunda grup aktivitelerinde sağlık çalışanlarıyla kendi isteğiyle zaman
geçirecek.
Hemşirelik Girişimleri
•

Hastayla güvene dayalı bir ilişki geliştirebilmek için, iletişimde koşulsuz kabul,
saygı, samimiyet gibi konulara dikkat edin. Ayrıca kısa süreli ve sık aralıklarla hastanızın
yanına giderek iletişim kurmaya çalışın.

•

Hastanın kişisel alanına dikkat edin ve izin almadan dokunmayın.

•

Hasta için duygusal olarak güvenli olan grup aktivitelerine katılımını sağlayın.

•

Hastayla anksiyete belirtilerini ve bunları azaltıcı tenikleri tartışın.

•

Diğerleriyle etkileşim kurması için hastayı destekleyin.

2.1.9.4. Değerlendirme
Sonuç kriterleri doğrultusunda hemşirelik bakımı değerlendirilirken aşağıdaki örnek
davranışlar kullanılabilir.
•
Hasta kendi anksiyete belirtilerini ve tepkilerini tanımlar.
•
Hasta anksiyete yaratan geçmiş veya şimdiki yaşam olaylarına ilişkin stresörleri
tanımlar.
•
Hasta semptomatik davranışlar yerine baş etme yöntemlerini kullanır.
•
Tedavi planı hakkında bilgi sahibidir ve tedavi planına aktif olarak katılır.

2.2. Obsesif – Kompulsif Bozukluk (Takıntı-Zorlantı Bozukluğu)
Obsesyon (takıntı), kişinin rahatsız edici bulduğu, sıkıntı yaratan, yineleyici düşünce,
dürtü ya da düşlemlerdir. Kompulsiyon (zorlantı), bir obsesyona tepki olarak ya da katı
kurallara göre yapılan motor ya da mental eylemlerdir. Kişi aşırı ya da anlamsız olduğunu
bilir.
Takıntı - Zorlantı Bozukluğunun DSM-V Tanı Ölçütleri
• Takıntı-Zorlantı Bozukluğu (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)
• Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu)
• Biriktiricilik Bozukluğu
• Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)
• Deri Yolma Bozukluğu
• Maddenin/İlacın Yol Açtığı Takıntı-Zorlantı Bozukluğu
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• Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Takıntı-Zorlantı Bozukluğu

2.2.1. Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB)
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB); obsesyonlar, kompulsiyonlar ya da her ikisinin
varlığı ile karakterize, kişinin günlük işlevlerini önemli derecede etkileyen, kimi zaman
dönemsel gidiş gösterebilen ancak çoğunlukla süreğen bir bozukluktur.
Etiyoloji
Biyolojik Etmenler: Serotonerjik sistemdeki işlev bozukluğunun OKB’nin
etiyolojisinde rol oynadığı üzerinde durulmaktadır. Serotonin geri alımını engelleyen ilaçların
(klomipramin, fluvoksamin vb.) OKB’nin belirtilerini yatıştırması ve bir seçici serotonin
reseptör agonisti olan M-klorfenilpiperazin verildiğinde takıntıların alevlenmesi bu görüşü
desteklemektedir. Ayrıca bazal ganglionlar, frontal korteks ve limbik sistemde aktivasyon
vardır.
Kalıtım: Obsesif kompulsif bozukluğu olanların biyolojik akrabaları arasında OKB
genel popülasyona göre daha fazla görülmektedir.
Psikodinamik Etkenler: Psikodinamik görüşe göre obsesyonlar, bastırılmış dürtülerin
türevleridir. OKB’de kullanılan temel savunma düzeneği regresyondur. Regresyon sadece
egoyu değil, süperegoyu da etkiler, böylece süperego daha ilkel, daha katı, daha sadistik bir
hal alır. Düşüncede regresyon, sözcüklere omnipotans kazandırır ve büyüsel düşünce egemen
olur, batıl inançlar ön plana çıkar. Fiziksel bir eylem olmaksızın, sadece düşünce ya da
sözcüklerle, gerçeğin değişeceğini düşünürler. Hasta hem kendi düşüncelerinin, hem de
başkalarının sözlerinin omnipotansından, majik etkisinden korkar. Egosu, sanki biri mantıklı
diğeri büyüsel düşünen iki bölümden oluşmuş gibidir ve bir yandan yapmadan veya
düşünmeden edemediği şeylerle uğraşırken (majikyön) diğer yandan bunların aşırı ya da
anlamsız olduklarının farkındadır (mantıklı yön).
Davranışçı Kuram: Bu kurama göre obsesyonlar koşullu uyaranlardır. Rastlantısal
olarak, anksiyete oluşturan bir durum içinde yer alan uyaranlar daha sonra anksiyete
yaratabilirler. Kompulsiyonlar ise, kaçınma davranışlarıdır. Birey, belli bir eylemin
anksiyeteyi azalttığını keşfeder ve bu eylemi yineler.
Epidemiyoloji: OKB’nin altı aylık yaygınlığı % 1.5, yaşam boyu görülme yaygınlığı
% 2.5 dolayındadır. Psikiyatri kliniklerine başvuran tüm hastaların yaklaşık % 10’unu
oluşturmaktadır.
OKB ortalama olarak 21 yaş civarında başlar. Başlama yaşı erkeklerde daha erken (19
yaş), kadınlarda biraz daha geçtir (22 yaş).
Klinik Özellikleri:
OKB, semptom yönünden oldukça zengindir. Sıklık sırasına göre obsesyonlar;
bulaşma, kuşku, somatik, simetri, agresif, cinsel ve dinsel obsesyonlar, kompulsiyonlar;
kontrol etme, yıkama, sayma, sorma-anlatma, dua etme, simetri ve düzen kompulsiyonlarıdır.
Bulaşma obsesyonlarına genellikle yıkama-temizleme kompulsiyonları, kuşku
obsesyonlarına kontrol etme-denetleme kompulsiyonları, agresif ve cinsel obsesyonlara
(çocuğunu öldürme, çocuğuyla cinsel ilişkide bulunma vb.), sorma-anlatma kompulsiyonları
(endişe ettikleri şeyi gerçekten yapmayacakları ya da yapamayacakları konusunda güvence
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aramak için çevresindekilere anlatma ve sorma), somatik obsesyonlara kontrol etme ve
güvence arama kompulsiyonları eşlik eder.
OKB’li hastalarda rastlanan üç temel özellik; anormal risk değerlendirme, patolojik
kuşku ve eksiklik duygusudur. Bu üç özellik kısmen birbiriyle örtüşse de, birinin daha
egemen olduğu görülmektedir.
Anormal risk değerlendirme özelliği olan hastalar eğer milyonda bir oranında bile
korkunç bir felaket olasılığı varsa, bu olasılığın kendilerine rastlayacağından endişe ederler.
Bu özellik en çok bulaşma obsesyonları olanlarda belirgindir. Bu hastalarda anksiyete en
belirgin duygulanımdır.
Patolojik kuşkunun diğer iki özellikle örtüşme şansı fazladır. Bu grupta anksiyetenin
şiddeti daha düşüktür.
Eksiklik duygusu tanımlayan hastaların eylemleri bir şeyleri tamamlamaya,
mükemmelleştirmeye, kesinleştirmeye ya da tümüyle kontrol altına almaya yöneliktir. Ancak
bu amaca hemen hiç ulaşamazlar, ulaştıklarında ise güzel bir duygu yaşarlar.
OKB’li hastalarda en sık rastlanılan ruhsal bozukluk majör depresif bozukluktur.
Diğer komorbid bozukluklar; anksiyete bozuklukları, yeme bozuklukları, vücut dismorfik
bozukluğu, trikotillomani, alkol bağımlılığı, Tourette bozukluğu, bipolar bozukluk ve
şizofrenidir.
Tedavi
Farmakoterapi: Serotonin gerialım inhibitörleri kullanılır. Bu ilaçlar, OKB ile
birlikte görülme olasılığı bulunan depresyon ve anksiyete bozukluklarında etkilidirler.
Davranışçı Tedaviler: OKB’nin tedavisinde en etkin yöntem, yaşayarak alıştırma ve
tepkiye engel olma tekniklerinin birlikte kullanılmasıdır. Alıştırma, hastanın yapmaktan
kaçındığı şeyleri yapmasını teşvik ederek gerçekleştirilir. Örn; kirli olduğunu düşündüğü
nesnelere dokunmaktan kaçınan bir hastanın giderek uzayan sürelerde o nesnelere dokunması
sağlanır. Tepkiye engel olma ise, hastanın yapmak zorunda hissettiği ritüellere karşı
direnmesidir. Örn; kirli nesnelere dokunduğu için elini yıkama zorlantısı yaşayan hastanın
artan sürelerde bu eylemi geciktirmesidir. Davranış tedavisi, kompulsiyonların belirgin
olduğu hastalarda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Hastanın ve ailenin işbirliği gereklidir.
Biyolojik Tedaviler: Davranışçı ve farmakolojik tedavilere yanıt vermeyen hastalarda
EKT uygulanabilir. OKB’nin tedavisinde kullanılan bir yöntem değildir ve EKT’nin doğrudan
antiobsesyonel etkisi gösterilmiş değildir. Fakat, özellikle ağır depresyonu ve intihar
düşünceleri olan dirençli hastalarda uygulanması önerilir.
Dirençli vakaları tedavide, bazı ülkelerde psikoşirurjik yöntemler uygulanmaktadır.
DSM-V’e Göre OKB Tanı Ölçütleri
A. Obsesyonların, kompulsiyonların ya da her ikisinin birlikte varlığı:
Obsesyonlar 1 ve 2 ile tanımlanır:
1. Kimi zaman zorla veya istenmeden geliyor gibi yaşanan, çoğu kişide belirgin bir
kaygı ya da sıkıntıya neden olan, yineleyici, sürekli düşünceler, itkiler ya da
imgeler.
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2. Kişi, bu düşüncelere, itkilere veya imgelere aldırmamaya ya da bunları
baskılamaya çalışır ya da bunları başka bir düşünce ya da eylemle yüksüzleştirme
(bir zorlantıyı yerine getirerek) girişimlerinde bulunur.
Kompulsiyonlar 1 ve 2 ile tanımlanır:
1. Kişinin takıntısına tepki olarak ya da katı bir biçimde uyulması gereken kurallara
göre yapmaya zorlanmış gibi hissettiği yinelemeli davranışlar (örn; el yıkama,
düzenleme, denetleyip durma) ya da zihinsel eylemler (örn; sayı sayma, sözcükleri
sessiz bir biçimde yineleme).
2. Bu davranışlar ya da zihinsel eylemler yaşanan kaygı ve sıkıntıdan korunma ya da
bunları azaltma ya da korkulan bir olay ya da durumdan sakınma amacı ile yapılır,
ancak bu davranışlar ya da zihinsel eylemler, yüksüzleştireceği ya da korunulacağı
tasarlanan durumlarla ilişkili değildir ya da aşırı bir düzeydedir.
B. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar kişinin zamanını alır (örn; günde bir saatten çok
zamanını alır) ya da klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
C. Obsesyon-kompulsiyon belirtileri, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumun
fizyolojisi ile ilgili etkilerine bağlanamaz.
D. Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozukluğun belirtileri ile daha iyi açıklanamaz.

2.2.2. Beden Algısı Bozukluğu (Vücut Dismorfik Bozukluğu)
Vücudun tüm ya da bir bölümünün görünümündeki hayali bir kusur ya da çirkinlikle
uğraşmayla karakterize bir bozukluktur. Vücut dismorfik bozukluğu (VDB), özellikle baş
bölgesi ile ilişkili zihin uğraşısı ya da yakınma yaygındır.
Hastaların vücut kusurlarına dair yoğun kaygıları bütün yaşamlarını etkiler.
Yakınmalar, genellikle yüz veya baş bölgesi ile ilgili hayali ya da önemsiz kusurları içerir.
Çoğunlukla burun, kulak, yüz ya da cinsel organlar hakkında endişeler vardır. Saçların cansız,
az veya aşırı olması, yüzde asimetri ya da orantısızlık, aşırı kıllanma, sivilce, kırışıklıklar,
yara izleri, damar belirginlikleri, cildin kırmızı ya da soluk görünümlü olması, gözler, göz
kapakları, kaşlar, ağız, dudaklar, diş, çene, yanaklar, kafa, kalçalar, karın, eller, ayaklar,
bacaklar, sırt, omuz vb. her türlü organla ilgili endişe görülebilir. Hastalar aynı anda birden
fazla organları ile uğraşırlar.
VDB, genellikle düzelme ve alevlenme dönemleri ile kronik seyir izler. Hastaların
kusur buldukları organlar zamanla değişebilmektedir. Hemen bütün hastalar belirgin sosyal ve
mesleki yetersizlik gösterirler, yarıya yakını evlerinden çıkmadan yaşamlarını sürdürürler.
VDB ile birlikte depresyon yaygındır ve intihar riski vardır.
Etiyoloji:
Biyolojik Etkenler: VDB olan hastaların seçici serotonin geri alım inhibitörlerine
olumlu tedavi yanıtı verebilmeleri ve serotonin antagonisti bir madde olan siproheptadinin
uzun süreli kullanımı sonucu VDB geliştiğinin ileri sürülmesi, bu hastalıkta serotoninerjik
sistemle ilgili olası bir düzensizlik ya da patolojinin varlığını düşündürmektedir.
Psikolojik Etkenler: Çarpıtılmış vücut bölümü ile ilgili bilinçdışı çatışmanın yer
aldığı düşünülmektedir.
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Sosyal Etkenler: Vücut görünümünün günümüzde abartılı biçimde vurgulanması ve
önemsenmesinin yanı sıra; içe dönük, çekingen, güvensiz kişilik yapısının, yaşamın erken
dönemlerinde bedensel görünümle ilişkili alaycı sözlere maruz kalmanın da VDB gelişimine
yatkınlık oluşturmasının mümkün olabileceği ileri sürülmektedir.
Epidemiyoloji: Hastalık genellikle ergenlik döneminde başlarsa da tanınması için
yıllar geçebilir. Yaygınlığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, çoğunlukla gizli biçimde olan
bu zihin meşguliyeti düşünüldüğünden daha yaygındır.VDB olgularının tamamına yakını
cildiye, plastik cerrahi, kulak-burun-boğaz, dahiliye uzmanlarına başvururlar. Psikiyatriste
gitme önerilerine uzak dururlar. Cinsiyet dağılımı ile ilgili bilgiler de çelişkilidir. Batılı
yayınlar erkeklerde ya da kadınlarda daha yaygın veya her iki cinste denk oranda olduğunu
belirtmektedir. Türkiye’de yapılan bir çalışmada hekime başvuranlar arasında, kadınlarda 2.5
kat daha fazla olduğu saptanmıştır.
DSM-V’e Göre VDB Tanı Ölçütleri
A. Dış görünümde, başkalarınca gözlenebilir olmayan ya da önemsenmeyecek, bir ya da
birden çok kusur ya da özür algılama düşünceleri ile uğraşıp durma.
B. Kişi, bu bozukluğun gidişi sırasında bir zaman, dış görünümüyle ilgili kaygılardan
ötürü yinelemeli davranışlarda (örn; aynaya bakıp durma, aşırı makyaj yapma, derisini
yolma, güvence arayışı) ya da zihinsel eylemlerde (örn; dış görünümünü başkalarıyla
karşılaştırma) bulunur.
C. Bu düşünsel uğraşlar, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında düşmeye neden olur.
D. Dış görünümle ilgili bu düşünsel uğraşlar, bir yeme bozukluğu için tanı ölçütlerini
karşılayan belirtileri olan bir kişide, vücut yağı ya da ağırlığı ile ilgili kaygılarla daha
iyi açıklanamaz.
Tedavi: Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri-SSRI’lar büyük oranda olumlu sonuç
vermektedir.
Bilişsel-Davranışçı Terapi: Vücut biçiminden hoşnutsuzlukla ilgili saplantılı
düşüncelerin ve fiziksel görünüm hakkındaki abartılı inançların değiştirilmesi, çirkinlik
kaygılarından dolayı kaçınılan ortamlara alıştırma ve bu kaygıyı alevlendiren yerlere karşı
sistematik duyarsızlaştırma, fotoğraflar aracılığıyla vücudun değişik yerlerini fark ettirme,
aynayla kontrol etmenin önlenmesi gibi teknikleri içerir.
Cerrahi girişimlerin yararının olmayacağı, psikolojik olan sorunun ameliyatla
çözülemeyeceği kabul edilmektedir.

2.2.3. Biriktiricilik Bozukluğu
Biriktiricilik, OKB’nin bir türü olarak kabul edilirken DSM-V’te ilk kez ayrı bir tanı
olarak yer almıştır. Bireyin sahip olduğu nesneleri saklaması gerektiğini düşünmesi ya da
bunları elden çıkartmasının yaratacağı sıkıntıdan, elden çıkarmakta ya da ilişkisini kesmekte
sürekli olarak güçlük çekmesi ile karakterize ruhsal bir bozukluktur.
Bazı kişiler çok fazla eşya alır ve biriktirirken, bazıları yalnızca bedava olan şeyleri
(örn. broşürler) biriktirirler. Bazen evcil hayvanların biriktirildiği atipik belirtiler de
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görülebilmektedir. Biriktirilen eşyalar genellikle belli bir düzen içinde değildir, dağınıktır ve
büyük ölçüde kullanım amaçlarından uzaklaşmıştır. Bireyin yaşadığı ortam giderek bu
eşyalarla kaplanır ve kendisine yaşama alanı kalmamaya başlar. Bu durum kendisinin ve
yakın çevresinin yaşam kalitesini ve işlevselliğini bozar. Bu bozukluk günlük aktiviteleri
engellemekte ve beraberinde güvenlik tehdidi (yangın ve düşme nedeniyle) ve ciddi sağlık
sorunları (enfeksiyonlar, böcek sokmaları vb.) oluşturarak bir halk sağlığı sorunu haline
gelebilmektedir. Bu tanı için nörokognitif bozukluklar dahil diğer ruhsal ve tıbbi durumların
dışlanması önerilmektedir.
Etiyoloji: Hastaların yaklaşık %50’sinde aynı davranışın bulunduğu bir akrabası
olmasından dolayı davranışın ailesel olduğu düşünülmektedir. Yapılan ikiz çalışmaları
istifleme davranışının yaklaşık %50’sinin genetik faktörlere bağlanabilir olduğunu
göstermektedir.
Psikososyal Model: Biriktiriciliği yaşam olaylarıyla açıklayan görüşe göre, hastalığın
başlangıcından önce veya seyri sırasında, belirtilerin arttığı dönemlerden hemen önce stresli
veya travmatik bir yaşam olayının varlığına dikkat çekilir. Bu kişilerin zorluklar ve acılarla
yüzleşmek yerine psikolojik acılarını, biriktirme davranışı ile bastırabildikleri belirtilmektedir.
Duygusal bağlanmada biriktirici kişiler nesneleri kendilerinin bir uzantısı olarak
görürler ve insansı nitelik yüklerler. Birisi onları attığında, yerini değiştirdiğinde sanki
kendisine saldırıldığını ve kontrolünü yitirdiğine inanırlar.
Epidemiyoloji
Toplum içindeki yaygınlığının yüksek olduğu (%2-5) düşünülmektedir. Biriktiricilik
davranışı genellikle 11-15 yaşlarında başlamakla birlikte, şiddetlenmesi ve tanı konması daha
ileriki yaşlarda olmaktadır. Biriktirme davranışı yaşlılarda gençlere oranla daha sıktır.
Demansta biriktirme bozukluğunun %22 civarında olduğu bildirilmektedir.
Bozukluğun hangi cinsiyette daha sık görüldüğü ile ilgili çalışma sonuçları tutarlılık
göstermemektedir.
Tedavi: Bilişsel-davranışçı yaklaşımın (bireysel ve grup) yanı sıra SSRI’lar
önerilmektedir. Bazı çalışmalarda ilaç tedavisinin bu hastalarda çok etkin olmadığı yönünde
sonuçlara rastlanırken ilaç tedavisinden çok yarar gören olgular da vardır.
DSM-V’e Göre Biriktiricilik Tanı Ölçütleri
A. Gerçek değeri ne olursa olsun, sahip olduklarını elden çıkarmakta ya da onlarla
ilişkisini kesmekte sürekli olarak bir güçlük çekme.
B. Bu güçlük, söz konusu nesneleri saklamanın gerekliliği algısından ve onları elden
çıkartmanın yarattığı sıkıntıdan kaynaklanır.
C. Sahip olduklarını elden çıkarma güçlüğü, bu nesnelerin biriktirilmesi ile sonuçlanır,
dolayısıyla bunlar yaşam alanlarını kaplar, ortalığa yığılır ve büyük ölçüde kullanım
amaçlarından uzaklaşır. Yaşam alanlarında bir yığıntı yok ise, bu üçüncü kişilerin
girişimleriyle olur.
D. Biriktiricilik klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili ya da önemli
diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
E. Biriktiricilik, başka bir sağlık durumuna bağlanamaz.
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F. Biriktiricilik başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz.

2.2.4. Trikotillomani (Saç Yolma Bozukluğu)

DSM-V trikotillomaniyi, saç kaybına neden olacak şekilde tekrarlayıcı saç koparma
hastalığı olarak tanımlamıştır. Saç koparma gerginliğin artması sonucu ortaya çıkmaktadır ve
saç koparıldığında rahatlama ve doyum hissi meydana gelmektedir. Saç olan tüm bölgelerde
yolma olabilmekle birlikte hem çocuklar hem de erişkinlerde en sık yolma bölgesi saçlı
deridir; bunu kirpik, kaş, pubis, kol, sakal, yüz, bacak izler. Trikotillomanili hastaların saç
koparma sırasında genellikle ağrı hissetmedikleri, saçı özel bir tarzda ya da simetrik olarak
koparmaya çalıştıkları, farklı görünen saç ya da kılı seçtikleri, kopardıktan sonra saçı ağza
götürme gibi yineleyici davranışlar sergileyebildikleri bildirilmiştir. Bu olguların; şapka
giyerek, peruk takarak veya uzun saçlarıyla açılan bölgeyi gizlemeye çalıştıkları
bildirilmektedir.
Çocukluk yıllarında zaman zaman saç/kıl yolunması, yalnızca bir alışkanlık olarak
görülebilir. Erişkinlik yıllarında da devam eden trikotillomaninin genellikle ergenlik yıllarının
ilk yıllarında başladığı bildirilir. Bazı insanlarda bozukluk yıllarca sürerken bazılarında
dönem dönem oluşabilir ve sonra uzun süre görülmeyebilir.
Etiyoloji: Tam olarak açıklanamasa da evrimsel, genetik, nörofizyolojik ve
nörokognitif faktörlerin katkıda bulunduğu bildirilmektedir. Etiyolojide stresli yaşam
olaylarının (ebeveynlerin boşanması, yaşanan bölgeden başka bir yere taşınma, okul
değiştirme, fiziksel kötüye kullanım, travma, kayıp ya da kayıp algısı gibi) katkıda bulunduğu
ileri sürülmüştür.
Davranışsal model, trikotillomaninin alışkanlık oluşumuna benzer şekilde bir öğrenme
yoluyla, strese yanıt olarak bir baş etme davranışı olarak gelişebileceğini ve gerilimi azaltarak
pekiştirilebileceğini öne sürmektedir.
Genetik, trikotillomanisi olan bireylerin ailelerinde saç yolma ve benzer bozuklukların
sık görülmesine genetik yatkınlığa düşündürmektedir.
Epidemiyoloji: Çocuklarda cinsiyet olarak eşit oranlarda, erişkinlerde ise kadınlarda
daha sık görülmektedir. Trikotillomani genellikle çocukluk veya erken ergenlik döneminde
(12-13 yaş) başlaması, süregen gidişli olması, bireyin işlevsel olduğu tüm alanları olumsuz
olarak etkilemesi ve tedavisi güç olması nedeniyle ciddi bir bozukluktur. Trikotillomaninin
genel yaygınlığı bilinmemektedir.
Tedavi: İlaç tedavileri ve davranışçı yaklaşımların ağır bastığı bilişsel davranışçı
terapi (örn. alışkanlığı tersine çevirme eğitimi) kullanılmaktadır. Alışkanlığı tersine çevirme
eğitiminde, kendini izleme, alışkanlığa farkındalık kazandırma ve gevşeme eğitimi gibi
uygulamalar bulunmaktadır. Kendini izleme tedavinin ilk aşamasını oluşturur. Sorunlu
davranışların kendisine, ortaya çıktığı ortama ve ortaya çıkarttığı sonuçlara odaklanmayı
sağladığı için etkin bir girişim olduğu görülmüştür.
DSM-V’e Göre Saç Yolma Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Saç yitimi ile sonuçlanacak biçimde kişinin yineleyici olarak saçını yolması.
B. Yineleyici olarak saç yolmayı azaltma ya da durdurma girişimleri.
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C. Saçma yolma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda
ya da önemli diğer işlevsellik alanlarda işlevsellikte düşmeye neden olur.
D. Saç yolma ya da saç yitimi başka bir sağlık durumuna örn; dermatolojiyle ilgili bir
duruma bağlanamaz.
E. Saç yolma, başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz.

2.2.5. Deri Yolma Bozukluğu

Derinin aşırı derecede yolunması veya koparılmasıyla, doku harabiyetine yol açan
kendine zarar verme davranışıdır. Deri yolma bozukluğu DSM-V’te ilk kez yer almıştır. Bu
hastalarda deride berelenmeler (lezyonlar) ya da görünüm bozukluğu oluşturacak kadar
yineleyici deri yolma davranışı bulunmaktadır. Bozukluk daha çok ergenlik döneminde
başlar. Yaşam boyu yaygınlığının %2-4 arasında olduğu düşünülmektedir. Deri yolmaya eşlik
eden diğer bozuklukların mükemmeliyetçi ve takıntılı kişilik yapısı, obsesif kompulsif
bozukluk ve depresyon olduğu ve psikososyal stresörlerin belirtileri şiddetlendirdiği
bildirilmektedir.
DSM-V’e Göre Deri Yolma Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Deride berelenme (lezyon) ile sonuçlanan yineleyici deri yolma.
B. Yineleyici olarak deri yolmayı azaltma ya da durdurma girişimleri.
C. Deri yolma, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya
da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikle düşmeye neden olur.
D. Deri yolma, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili
etkilerine bağlanamaz.
E. Deri yolma, başka bir ruhsal bozukluğun belirtileriyle daha iyi açıklanamaz.

2.2.6. Obsesif – Kompülsif Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı
2.2.6.1. Tanılama
Görüşme, gözlem, muayene ve tanılama araçlarını (örn. Yale-Brown Obsesif
Kompulsif Skalası vb.) kullanarak; hastanın mental durumu, psikososyal ve günlük yaşam
aktiviteleri, şimdiki öyküsü, geçmiş psikiyatrik ve tıbbi öyküsü, güçlü yönleri, sorun yaşadığı
alanlar ve gereksinimleri belirlenir.
Hemşirelik Tanılarını Belirleme
1.
Analiz edin: Hastayı etkileyen içsel ve dışsal stresörleri, hastalık belirtilerinin
günlük yaşam üzerine olan etkileri, baş etme yöntemleri ve savunma
mekanizmalarının etkili olup olmadığını analiz edin.
2.
Hemşirelik tanısını belirleyin: Anksiyete, kronik düşük benlik saygısı, etkisiz
bireysel baş etme, etkisiz rol performansı, beden imajında bozulma, etkisiz dürtü
kontrolü, sosyal izolasyon, kendine ya da başkalarına zarar verme riski gibi hemşirelik
tanıları örnek olarak verilebilir.
2.2.6.2. Planlama ve Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi
Obsesif – kompülsif bozukluğu olan hasta için hemşirelik bakımının öncelikleri ve
hedefleri;
•
Anksiyetenin erken belirtilerini tanıması ve başladığını fark etmesi için hastayı
destekleme,
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•
•
•

Hastayla davranışlarının altında yatan anlamı ve ve bu davranışın amacını açıklığa
kavuşturma,
Ritüalistik (törensel) davranışlarına sınır koymada hastayı destekleme,
Strese karşı alternatif baş etme yöntemlerini öğrenmesi için hastaya yardım etmedir.

Sonuç Kriterleri
•
Anksiyete yönetilebilir düzeye kadar azalacak.
•
Çevresel ve kişilerarası stres azalacak.
•
Törensel ve dürtüsel davranışları yönetebilecek ve bu davranışlarda azalma olacak.
•
Hasta/ ailesi destek grupları ve toplumsal programlara katılacak.
2.2.6.3. Hemşirelik Girişimleri
2.2.6.3.1. Hemşirelik Tanısı: Anksiyete
Tanımlayıcı Özellikler
Yineleyici eylemler, davranışlar (ellerini yıkama), düşünceler (kirlilik ve mikrop bulaşma),
sosyal ve rol performansında ve işlevselliğinde azalma.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
Ritüalistik davranışların anlamını ve anksiyeteyle ilişkisini anladığını ifade edecek.
Uzun Vadeli
Obsesif düşünce ve kompulsif davranışları yapmadan stresli durumlarla etkili biçimde baş
edebildiğini gösterecek.
Hemşirelik Girişimleri
• Hastanın ritüalistik davranışlarını kabul ederek onunla ilgilenin (Hastanın anksiyetesinde
artış olduğunda ritüalistik davranışlarında artış olacaktır. Hastayı bir birey olarak kabul
ederek, güvene dayalı ilişki kurmak, ona iletişim kurmada ve destek sağlamada yararlı
olacaktır).
• Hastayı eleştirmeden ve ritüellere odaklanmadan yaşadıklarını empatik olarak ona yansıtın.
Örneğin “Ellerinizi her zaman dört kez yıkadığınızı görüyorum. Bu sizin için çok yorucu
olmalı” Ritüellere odaklanılmadığında bu davranışlar azalabilir, hastanın duygularına
odaklanılıp yansıtıldığında ritüel davranışların yoğunluğu azalacaktır.
• Hastayla sakin bir ortam oluşturun.
• Stres yönetimi için hastayı destekleyin (örn, düşünceyi durdurma, gevşeme egzersizleri,
imajinasyon vb.).
• Hastayı rahatlatan yöntemleri araştırın (müzik, sanat ve yaratıcı aktiviteler, seramik ya da
ahşap boyama, konsantrasyon isteyen oyunlar vs.).
• Düzenli egzersiz programına katılması için hastayı cesaretlendirin. Egzersiz, anksiyetenin
azalmasına yardımcı olur.
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• Kompulsif olmayan davranışlara olumlu geri bildirimde bulunun. Kompulsif davranışları
pekişirmekten kaçının.
• Hastanın yakınlarına ritüalistik davranışlara odaklanmamaları gerektiğini anlatın.
• Ritüalistik davranışlarına sınır koyabilme konusunda hastayı destekleyin. Aynı zamanda
hastaya günlük rutinleri sırasında ritüellerini yerine getirecek yeterli zaman verin.
• Ritüelleri yerine getirmesi için ayrılan süreyi kısıtlayın. Bu zamanın yavaş yavaş azalacağı
konusunda hastayı bilgilendirin cesaretlendirin.
• Bu davranışlar ritüeller ortaya çıktığı veya arttığı zaman hissetiği duyguları tanımlaması,
bu davranışların amacı ve anlamını araştırması için hastayı cesaretlendirin.
• Önerilen ilaç tedavisini uygulayın, etki ve yan etkilerini izleyin.
2.2.6.3.2. Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Bireysel Baş Etme
Tanımlayıcı Özellikler
Ritüalistik davranışlar, takıntılı düşünceler, çevresindeki kişileri, sevdiklerini kontrol etme
çabaları, ağlama krizleri ve öfke patlamaları.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
• Hasta bir hafta içinde ritüellerini yarı yarıya azaltacak.
• Hasta ritüel davranışları ile anksiyete veya stresli psikososyal yaşantılar arasındaki ilişkiyi
anladığını ifade edecek.
• Hasta ritüel davranışa başvurmadan daha adaptif yolları ifade edecek.
Uzun Vadeli
• Hasta önceden başvurduğu sağlıksız baş etmeleri kullanmadan sağlıklı başetme
yöntemlerini kullanacak.
Hemşirelik Girişimleri
• Ritüel davranışlarına rağmen hastaya kabulünüzü yansıtın.
• Ritüel davranışları yerine getirmesine izin verin. Ritüelistik davranışların anksiyeteden,
otomatik düşüncelerden ve impulsif davranışlardan kaynaklandığı unutulmamalıdır.
• Tedavi planının bir parçası olarak, ritüalistik davranışlarına sınır koyma konusunda
cesaretlendirin.
• Hastayı etkin dinleyin, dinleme hastanın duygularını sözel olarak ifade etmesini
cesaretlendirecektir.
• Stresle baş etmede öğrenilen bilişsel-davranışsal teknikleri uygulayın. Anksiyeteyi
tetikleyen yerler ve nesnelerin tümünü listelemesi için hastayı destekleyin (Maruz
bırakma, sistematik duyarsızlaştırma programının uygulanmasında önemlidir).
• Tedavide kullanılan ilaçlar ve baş etme önlemleri hakkında hastaya bilgi verin.
• Hastanın ailesine ve yakın çevresine hastalık, anksiyete ve ritüalistik davranışlarla nasıl baş
edecekleri hakkında eğitim verin.
• Toplumsal destek sistemlerini kullanması için hastayı cesaretlendirin.
• Otomatik düşünce ve ritüelleri reddetmek yerine empatik yaklaşımla hastadaki etkilerini
kabul edin.
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• Hastaya duyguları ve impulsif davranışları ile baş edebilmesi için yardım edin.
2.2.6.3.3. Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Rol Performansı
Tanımlayıcı Özellikler
Sorumluluklarını yerine getirememe
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
•
Hasta yaptığı ritüellerin rol performansı üzerine olan etkisini anladığını sözel olarak
ifade edecek.
Uzun Vadeli
•
Hasta taburcu olurken sorumluluklarını yeniden üstlenerek yerine getirebilecek.
Hemşirelik Girişimleri
• Hasta ve diğer aile üyelerinin üstlendikleri rolleri araştırarak rol değişikliğinin kapsamını
tanılayın.
• Hasta ve aile üyelerinin rollerini nasıl algıladığını belirleyin ve gerçekci olup olmadığını
konuşun.
• Gerektiğinde aile içindeki çatışmaları tartışın.
• Ailenin stresörlerini belirleyin.
• Hem hastanın hem de aile üyelerinin adaptif ve adaptif olmayan yanıtlarını belirleyin.
2.2.6.3.4. Hemşirelik Tanısı: Benlik Kavramında Rahatsızlık (Durumsal Düşük Benlik
Saygısı)
Tanımlayıcı özellikler
Bireyin hastalığı nedeniyle yaşadığı yetersizliğe ilişkin düşüncelerini ifade etmesi.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
• Kişisel gücünü ortaya çıkaran deneyimlerine odaklanacak.
• Güçlerini ve sağlıklı baş etme becerilerini tanımlayacak.
• Kendi durumunu gerçekçi bir şekilde değerlendirebilecek.
• Yaşamıyla ilgili kararları kendi başına alabilecek.
• Benlik saygısını etkileyen yaşam olayları ve değişiklikleri tanıyacak.

Uzun Vadeli
• Bireyin kendine yönelik olumlu duygularında artma olduğunu gösteren davranışlarda
bulunacak ya da bunları sözel olarak ifade edecek.
• Birey önceki işlevsel düzeyine yeniden ulaşacak.
Hemşirelik Girişimleri
• Duygularını özellikle kendisi hakkında hissettiklerini, düşüncelerini, kendi bakış açısını
ifade etmesi için hastayı cesaretlendirin.
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• Benlik saygısının azalmasına bağlı ortaya çıkan davranışlarıının ve sonuçlarının farkına
varmasına yardım edin.
• İşlevselliğini en üst düzeyde sürdürebilmesi konusunda cesaretlendirin.
• Güçlerini ve ona yardım edebilecek toplumsal kaynaklarını tanımasına yardım edin
• Sağlık durumu, tedavisi, ve prognozu açısından soru sormaya cesaretlendirin.
• Değiştirmekten hoşlanacağı alanları belirleyerek, alternatifleri düşünme ve göz önünde
bulundurmaya teşvik edin.
• Olumsuz eleştiride bulunmaktan kaçınarak, empatik, destekleyici bir tavır sergileyin.
• Hastanın kısa süreli hedefler belirlemesine, hedeflerinde basitten karmaşığa doğru
ilerlemesine yardımcı olun, böylece kendini daha yeterli ve güçlü hissedecektir.
• Problem-çözme becerisi geliştirme eğitimi verin.
• Hastayı kendine yardım grupları ve benlik saygısını artıran terapi programlarına katılımı
konusunda cesaretlendirin
2.2.6.3.5. Hemşirelik Tanısı: Beden İmajında Bozulma (Beden Algısı Bozukluğu İçin)
Tanımlayıcı Özellikler
• Hayali veya gerçek bozuklukla ilgili sürekli uğraş (gerçekte var olan sorunla çok orantısız
biçimde sağlık kurumlarına başvuru).
• Gerçekte olmayan fiziksel anomalilerin olduğuna yönelik sözel ifadeler.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
Hasta beden şekil ve işlevselliğindeki değişikliklerin gerçekte olandan daha abartılı olduğunu
anladığını sözel olarak ifade edecek.
Uzun Vadeli
Hasta taburculuk sürecinde, bedeninin gerçekte var olan şekli ya da fonksiyonunda olduğu
algısını sözel olarak ifade edecek.
Hemşirelik Girişimleri
• Hastanın beden imajına yönelik algısnı değerlendirin. Çünkü bu algı hasta için gerçektir.
• Hastaya beden imajını çarpık ve abartılı olarak algıladığını fark etmesine yardımcı olun,
çünkü bu farkındalık gerçeği kabul etmek açısından gereklidir.
• Yaşam olaylarıyla ilişkili korku ve anksiyetenin sözel olarak ifade edilmesi için hastayı
cesaretlendirin.
• Alternatif etkili baş etme yöntemlerini konusunda hastayla çalışın.
• Hastayı olumlu bir benlik oluşturabileceği aktivitelere dahil edin.
• Hastayı benzer öyküleri olan bireylerin olduğu çeşitli destek gruplarına yönlendirin.
2.2.6.3.6. Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Dürtü Kontrolü (Trikotilomani İçin)
Tanımlayıcı Özellikler
Stresli durumlara karşı tekrarlayan saç yolma davranışı.
Sonuç Kriterleri
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Kısa Vadeli
Hasta saç yolmanın dışında stresle baş etmek için uygun yöntemleri sözel olarak ifade edecek.
Uzun Vadeli
Hasta strese yanıt olarak uygun baş etme tekniklerini uygulayabilecek ve saç yolma
davranışına devam etmeyecek.
Hemşirelik Girişimleri
• Hastayı saçını yolma davranışını durdurma konusunda destekleyin.
• Yargılayıcı olmayan bir tutum sergileyin ve davranışın eleştirilmesinden kaçının.
• Hastayı farkındalık eğitimine yönlendirin. Hastanın saç yolma davranışının ne zamanlarda
yaptığını fark etmesine yardımcı olur.
• Uyumlu yanıt eğitimine katılan hasta saçını yolmasına neden olan dürtüye farklı bir yanıt
vermeyi öğrenir.
• Aile üyelerini tedavi sürecine dahil edin ve davranışın tersine çevrilmesi aşamasında
hastaya olumlu geri bildirim verin.
• Hasta saç yolma davranışı zamanlarını belirlediğinde, saçlarını yolmayı engelleyecek
herhangi bir şey (top, kağıt ya da başka nesneler) tutmasını önerin.
• Derin solunum, meditasyon, fizik egzersiz ve müzik dinleme gibi stres yönetim
tekniklerini hastayla birlikte çalışın.
• Yaşanan olumsuzluklarda hastaya destek olun ve cesaretlendirin.
• Hastaya değişimin ve davranışı bırakabilmenin hızlı gerçekleşmeyeceğini anlamasında
yardımcı olun.
2.2.6.4. Değerlendirme
• Hasta; kendi anksiyete belirtileri ve tepkilerini tanımlar.
• Anksiyetesinin azaldığını ifade eder.
• Anksiyetesini yönetebildiğini ifade eder.
• Çevresel ve kişilerarası stres kaynaklarını tanır ve stresi azaltmada sağlıklı baş etme
yöntemlerini kullanır.
• Ritüalistik ve dürtüsel davranışları azalır.
• Hasta/ ailesi destek gruplarına ve toplumsal programlara katılır.
• Hasta ve ailesi tedavi planı hakkında bilgi sahibidir ve tedavi planına aktif olarak katılır.

2.3. Örselenme (Travma) Ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili
Bozukluklar
Daha önceleri kaygı bozuklukları altında sınıflandırılan travma ile ilgili bozukluklar,
DSM-V’te travma ve stresör ile ilişkili bozukluklar adlı ayrı bir kategori altında tanımlanmış
ve şu başlıklar altında sınıflandırılmıştır.
Travma ve Stresörle İlişkili Bozuklukların DSM-V’e Göre Sınıflandırılması
• Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
• Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu
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• Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Stres) Bozukluğu
• Akut Gerginlik (Stres) Bozukluğu
• Uyum Bozukluğu

2.3.1. Tepkisel Bağlanma Bozukluğu

Çocuğun normal bağlanma sürecinin olumsuz çevresel faktörler nedeniyle
bozulması sonucu ortaya çıkan, uygun olmayan sosyal davranışlarla karakterize bir
bozukluktur. Bebeklik ya da erken çocukluk döneminin tepkisel bağlanma bozukluğunun
temel özelliği, birden fazla ortamda ortaya çıkan sosyal ilişki uygunsuzluğudur. Bozukluk 5
yaşından önce ortaya çıkmaktadır. Çocuğun temel duygusal gereksinimleri bakım verici
erişkinlerce sürekli olarak eksik karşılandığı, toplumsal olarak ihmal edildiği ya da yoksun
bırakıldığı, kalıcı bağlanmayı olumsuz etkileyecek şekilde bakımından sorumlu kişilerin
sürekli değişmesi veya seçici bağlanmaların oluşması için elverişli durumların olmaması,
olağandışı ortamlarda büyütülme gibi durumlarda görülür.
Bozukluğun seyri açısından, bir çocuk olumsuz çevrede yeterli yardım görmeden ne
kadar uzun süre kalmışsa fiziksel ve duygusal hasar o kadar fazla olmakta ve buna parelel
olarak da sonlanım kötüleşmektedir.
Etiyoloji: Tepkisel bağlanma bozukluğu ihmal ve olasılıkla fiziksel kötüye
kullanımı da kapsayan kötü muamele ile ilişkilidir. Anne babada mental retardasyon olması
ihmal olasılığını arttırır. Kişisel yetişme sorunları, sosyal izolasyon veya sosyal ilişki
zayıflığı, çocuk bakımı hakkında yeterli bilgilerinin olmaması ve erken yaşta çocuk sahibi
olmak gibi durumlarda, anne babanın yeterli becerileri olmadığından bebeğin
gereksinimlerine yanıt verememekte ve bakımını sağlayamamaktadır.
Epidemiyoloji: Yaygınlığı ve cinsiyete göre oranı bilinmemektedir.
Tedavi: Tepkisel bağlanma bozukluğu tedavisinin ilk adımı çocuğun güvenliğidir.
Çocuğun içinde bulunduğu duygusal ve fizisel durum, beslenme durumu, fiziksel kötüye
kullanımın veya tehlikesinin olup olmamasına göre hastane ya da evde tedavinin devam
ettirilmesine karar verilmektedir. Tedavide temel nokta çocuğa bakan kişi ile çocuk arasındaki
ilişkiyi değiştirmeye çalışmaktır. Bunu sağlamak amacıyla her iki ebeveyne (eğer mümkün
değilse sadece anneye) yoğun bir eğitim verilmelidir. Ayrıca ailenin psikososyal destek
hizmetleriyle desteklenmesi ve bunlardan yararlanması sağlanmalıdır. Psikososyal destek
hizmetlerine örnekler ise; eve temizlik için birinin tutulması, yaşanılan dairenin fiziksel
koşullarının iyileştirilmesi, ailenin izolasyonunun hafifletilmesi şeklinde verilebilir. Bireysel
psikoterapi, psikotrop ilaç kullanımı, aile ya da evlilik terapisini kapsayan psikoterapötik
girişimler; anne-çocuk grupları, anne babalık becerilerini geliştiren eğitsel danışmanlık
hizmetleri tedavide kullanılan diğer yaklaşımlardır.
DSM-V’e Göre Tepkisel Bağlanma Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Aşağıdakilerden her ikisi ile kendini gösteren, erişkin bakım verenlere karşı, kısıtlı,
duygusal açıdan içine kapanık, sürekli bir davranış örüntüsü.
1. Çocuk zorlandığında, çok seyrek ya da çok az rahatlatılma arayışında olur.
2. Çocuk zorlandığında, rahatlatılmaya çok seyrek ya da çok az tepki verir.
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B. Aşağıdakilerden en az ikisinin olmasıyla belirli, süreklilik gösteren, toplumsal ve
duygusal bozukluk:
1. Başkalarına karşı çok az toplumsal ve duygusal tepki gösterme.
2. Olumlu duyguların kısıtlı olması.
3. Erişkin bakım verenlerle, korkutucu olmayan etkileşimler sırasında bile,
açıklanmayan bir biçimde çabuk kızma, üzülme ya da korkma dönemlerinin
olması.
C. Aşağıdakilerden en az birinin olması ile birlikte, çocuk yetersiz bakım görmüştür.
1. Rahatlatılma, uyarım ve duygulanım gibi temel duygusal gereksinimlerin,
bakım verenler tarafından sürekli eksik karşılanması, ihmal edilmesi ya da
yoksun bırakma tutumu.
2. Kalıcı bağlanmaların oluşması için elverişli durumların olmaması, birincil
bakım vericinin sürekli değişmesi.
3. Seçici bağlanmaların oluşması için elverişli durumların olmaması, olağandışı
ortamlarda büyütülme.
D. C tanı ölçütündeki bakımın A tanı ölçütündeki bozuk davranışlardan sorumlu olduğu
düşünülür.
E. Otizm kapsamındaki tanı ölçütlerini karşılamaz.
F. 5 yaşından önce ortaya çıkar.
G. Çocuğun gelişimsel yaşı en az 9 aydır.

2.3.2. Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu

Bağlanma bozuklukları, çocuğun sosyal durumlarda ilişki kurma bozuklukları olarak
tanımlanmaktadır. Bakım vericide yapılan sık değişiklikler ya da bakım verici oranının
yüksek olduğu kurumlarda yaşayan çocuğa yetersiz bakım verilmesi durumlarında ortaya
çıkmaktadır. Sınırsız toplumsal katılım bozukluğu olan çocuklar; tanıdık olmayan erişkinleri
yabancı olarak görmeden ve yargılamadan yaklaşır, etkileşim sırasında suskunluk göstermez,
kültüre ve yaşına uymayan senli benli sözel ve davranışsal iletişimde bulunur ve tanımadığı
erişkinlerle çekip gidebilirler.
DSM-V’e Göre Sınırsız Toplumsal Katılım Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Çocuğun tanımadığı erişkinlere etkin bir biçimde yaklaştığı ve etkileştiği (yabancı
olarak görmeden ve yargılamadan) ve aşağıdakilerden en az ikisini gösterdiği davranış
örüntüsü:
1. Tanıdık olmayan erişkinlere yaklaşırken ya da etkileşirken suskunluk
göstermeme ya da az suskunluk gösterme.
2. İleri derece senli benli sözel ve bedensel davranış gösterme (kültürel açıdan
ve yaşına uygun olmayan).
3. Tanıdık olmayan ortamlarda bile, göze aldığı bir eylem için erişkin bakım
verenin varlığına geriye dönüp bakmama ya da yeterince bakmama.
4. Tanıdık olmayan bir erişkinle çekip gitme konusunda hiç duraksamadan ya da
az duraksayarak isteklilik gösterme.
B. A tanı ölçütündeki davranışlar dürtüsellikle sınırlı değildir.
C. Aşağıdakilerden en az birinin olmasıyla belirli olmak üzere, çocuk yetersiz bir bakım
görmüştür.
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1. Rahatlatılma, uyarım ve duygulanım gibi temel duygusal gereksinimlerin,
bakım verenler tarafından sürekli eksik karşılanması, ihmal edilmesi ya da
yoksun bırakma tutumu.
2. Kalıcı bağlanmaların oluşması için elverişli durumların olmaması, birincil
bakım vericinin sürekli değişmesi.
3. Seçici bağlanmaların oluşması için elverişli durumların olmaması, olağandışı
ortamlarda büyütülme.
D. C tanı ölçütündeki bakımın A tanı ölçütündeki bozuk davranışlardan sorumlu olduğu
düşünülür.
E. Çocuğun gelişimsel yaşı en az 9 aydır.

2.3.3. Örselenme Sonrası Gerginlik (Travma Sonrası Stres)
Bozukluğu

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) herkes için ağır stres sayılabilecek, olağandışı
fiziksel ya da ruhsal travmayla karşılaştıktan sonra, olayın tekrar tekrar yaşanması, tepkilerde
yavaşlama, dış dünyaya ilginin azalması, otonomik, disforik ve kognitif semptomların değişik
derecelerde bulunması ile belirli ruhsal bozukluktur.
Etiyoloji: TSSB, belirli bir nedene bağlı olarak gelişen ruhsal bozukluklardan biridir.
Bir stresör olmadan TSSB tanısı konamaz, ancak travmanın varlığı tek başına yeterli değildir.
Travma ve mağdur arasında bir ilişki vardır. TSSB oluşumuna ilişkin travma öncesi (kişilik
özellikleri gibi), travma sonrası değişiklikler göz önüne alınmadan oluşturulacak ve bütün
olgular için geçerli bir model yoktur.
Stresörler: Travmatik olayın ciddiyeti ile TSSB arasında belirgin bir ilişki vardır.
Travmatik olayın güncel, ölüm tehdidi, yaralanma veya kendisinin ya da diğerlerinin fiziksel
bütünlüğüne tehdit içerir olmasının yanı sıra, bilişsel açıdan sorunlu (akıldan çıkmaz, takıntılı)
olması da önemlidir.
Biyolojik Faktörler: Birçok psikofizyolojik ve nörokimyasal sistem TSSB’de rol
oynamaktadır. Yapılan çalışmalar sivil ya da askeri ortamda oluşan kronik TSSB’de otonomik
bir canlanmanın devamlılığını göstermektedir. Travmatik yaşantıyı tekrar tekrar hatırlayan
savaş gazilerinde naloksan analjezisi dahil opiyat sistemi anormallikleri görülmüştür.
TSSB’de disosyatif yaşantıların ve uyuşmanın opiyat sistem değişiklikleri ile ilişkili
olabileceği düşünülmektedir.
Uyku Çalışmaları: II. Dünya Savaşı esirlerinde, esaretten 30 yıl sonra yapılan uyku
çalışmaları ve TSSB olan Vietnam gazileriyle yapılan çalışmalar artmış REM uykusu ve
azalmış evre 2 uykusu olduğunu göstermiştir.
Psikoloijik Faktörler
Psikodinamik kuram, erişkin yaştaki travmanın çocukluk çağında yaşanan bir
travmaya bağlı nöroza regresyon olduğu yönünde bir görüş ileri sürmektedir. Savunma
mekanizmaları (olayın bastırılması-represyon, rüyalarda ve düşüncelerde travma hatırasının
kompulsif tekrarı-undoing) ile ego olayla başa çıkmaya ve aşırı enerjiyi boşaltmaya
çalışmaktadır.
Davranış teorisi, TSSB’de iki aşamalı öğrenme üzerinde durmaktadır. Birinci
aşamada, travma (şartsız uyaran) ile karşılaşan kişi; ilişkilendirme yoluyla olayı görünümler,
düşünceler ve durumlar (olayın hemen öncesindekiler) arasında bağlantı kurar (şartlı uyaran).
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Deneysel öğrenme ikinci aşamadır. Şartlı ve şartsız uyaranlardan kaçınma devamlıdır çünkü
bu, anksiyetenin azalmasını sağlar.
Epidemiyoloji: Travma sonrası stres bozukluğunun görülme sıklığı, toplumdaki
stresörlerin sıklığı ile doğru orantılıdır. TSSB’nin yaşam boyu yaygınlığının %1-3 olduğu,
toplumun %5-15’inin hastalığın subklinik formlarını yaşadığı, travmatik olay yaşamış risk
gruplarında yaşam boyu prevalansın %5- 75 arasında değiştiği belirtilmektedir. Erkeklerde
savaş, kazalar ile ilgili yaşantılar en büyük etkenler iken, kadınlarda fiziksel saldırı, taciz,
tecavüz gibi etkenler daha fazladır. Doğal afetlerle karşı karşıya kalanların %3’ünde ortaya
çıkabilmektedir. Her yaşta görülebilirse de, daha çok genç erişkinlerin hastalığıdır.
Tedavi: Hastalığın akut dönemde tedavisi iyi bir biçimde ele alınırsa travmatik
deneyimin bütünleştirilmesi sağlanabilir. Kronik durumda ise tedavi çok yönlü bireysel ve
grup terapilerini içermelidir.
İlaç Tedavisi: Trisiklik antidepresan ilaçlar, saplantılı hatırlama semptomları üzerinde
etkilidir. Karbamezepin, fluoksetin, bupropion, sertralin, propranolol, klonidin, lityum,
klonazepam ve valproik asitin TSSB tedavisinde faydalı olduğu görülmüştür.
Bireysel Psikoterapi: Travmadan hemen sonra krizin değerlendirilmesi hem kronik
TSSB gelişimi, hem de diğer komplikasyonların önlenmesi açısından önemlidir. Bu yaklaşım
temelde destek sağlama, olayın yargısız kabulü, bilgilendirme ve genel tıbbi bakımı
içermelidir. Travmaya odaklanmış bireysel psikoterapi, olayı ele alan zaman sınırlı bir dizi
bilişsel davranışçı terapi şeklinde uygulanabilir.
Grup Terapisi: TSSB’de grup terapisi önerilmektedir. Travma yaşayan üyelerin
sağlayacağı anlaşılma ve destek, grupta yoğun duygusal aktarımın yaratılabilmesi, bireysel
terapideki hasta-terapist arasındaki sorunlara alternatif olabilmesi, kaçınma ve tepkisizlik
semptomları üzerinde daha etkilidir.
TSSB tanısı alan hastalara öğretilen relaksasyon egzersizleri fizyolojik ve motor
belirtiler üzerinde kontrolü sağlamayı kolaylaştırır.
Sonuç olarak tedavinin çok yönlü olması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Tedavi süreci
zaman zaman gözden geçirmeyi ve değişiklik yapmayı sağlayacak tarzda esnek olmalıdır.
DSM-V’e Göre Travma Sonrası Stres Bozukluğu Tanı Ölçütleri
Erişkin, genç, 6 yaşından büyük çocuklar için:
A. Aşağıdaki yollardan biriyle gerçek ya da göz korkutucu bir biçimde ölümle, ağır
yaralanma ile ya da cinsel saldırı ile karşılaşma:
1. Doğrudan örseleyici olay(lar) yaşama.
2. Başkalarının başına gelen olay(lar)ı, doğrudan doğruya görme.
3. Bir aile yakının ya da yakın bir arkadaşının başına kaba güçle ya da kaza
sonucu örseleyici olay(lar) geldiğini öğrenme.
4. Olay(lar)ın sevimsiz ayrıntılarıyla, yineleyici bir biçimde ya da aşırı düzeyde
karşı karşıya kalma.
B. Örseleyici olaylardan sonra başlayan olayla ilişkili istenç dışı gelen aşağıdaki
belirtilerin en az birinin varlığı:
1. Olayların yineleyici, istemsiz ve istençdışı gelen, sıkıntı veren anıları.
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C.

D.

E.

F.
G.
H.

2. İçeriği ya da duygulanımı örseleyici olaylarla ilişkili, yineliyici, sıkıntı veren
düşler.
3. Kişinin örseleyici olaylar yeniden oluyormuş gibi hissettiği ya da davrandığı
çözülme (dissosiyasyon) tepkileri (geçmişe dönüşler).
4. Olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ve dış uyaranlarla karşılaştığında
yoğun ve uzun süreli ruhsal sıkıntı yaşama.
5. Olayları simgeleyen ya da çağrıştıran iç ve dış uyaranlarla karşılaştığında
fizyoloji ile ile ilgili belirgin tepkiler gösterme.
Aşağıdakilerden en az birinin olması ile birlikte, olaydan sonra ortaya çıkan, olayla
ilişkili uyaranlardan sürekli bir kaçınma:
1. Olayla ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da
duygulardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma çabaları.
2. Olayla ilgili ya da yakından ilişkili, sıkıntı veren anılar, düşünceler ya da
duyguları uyandıran dış anımsatıcılardan kaçınma ya da bunlardan uzak durma
çabaları (insan, nesne, yer).
Aşağıdakilerden en az ikisinin olması ile birlikte olaydan sonra ortaya çıkan,
kötüleşen, olaylara ilişkin bilişlerde ve duygu durumda olumsuz değişiklikler olması.
1. Önemli bir yönünü anımsayamama.
2. Kendisi, başkası ya da dünya ile ilgili sürekli ve abartılı olumsuz inanışlar ya
da beklentiler.
3. Olayın nedenleri ve sonuçları ile ilişkili olarak kişinin kendini ya da başkasını
suçlamasına yol açan, süreklilik gösteren, çarpık bilişler.
4. Süreklilik gösteren olumsuz duygusal durum.
5. Önemli etkinliklere karşı duyulan ilgide ya da katılımda belirgin azalma.
6. Başkalarında kopma, ya da yabancılaşma duyguları.
7. Sürekli bir biçimde olumlu duygular yaşamama.
Aşağıdakilerden en az ikisi ile belirli, olaydan sonra ortaya çıkan, kötüleşen, olaylara
ilişkin uyarılma ve tepki gösterme biçiminde belirgin değişiklikler olması.
1. İnsanlara ya da nesnelere karşı sözel ya da sözel olmayan saldırganlıkla dışa
vurulan, kızgın davranış ve öfke patlamaları.
2. Sakınmaksızın davranma ya da kendine zarar veren davranışlarda bulunma.
3. Her an tetikte olma.
4. Abartılı irkilme tepkisi gösterme.
5. Odaklanma güçlüğü.
6. Uyku bozukluğu.
Bu bozukluk süresi (B, C, D, ve E tanı ölçütleri) bir aydan uzundur.
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili ya da işlevsellik
alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
Bir maddenin ya da başka bir sağlık durumu ile bağlantılı değildir.

2.3.4. Akut Stres Bozukluğu

Kişinin aşırı travmatik stresle karşılaşmasından sonra ortaya çıkan akut stres
bozukluğu, başka bir ruhsal bozukluğu olmayan kişilerde, olağandışı bedensel ya da ruhsal
zorlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan geçici bir bozukluktur. Bu örseleyici durumlara örnek
olarak; bireyin ya da yakınlarının güvenliğini ve bedensel bütünlüğünü tehdit eden travmatik
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olaylar; doğal felaketler, ciddi kazalar, başkalarının şiddet sonucu ölümüne şahit olma,
saldırıya uğrama, tecavüz gibi yaşantılar ya da bireyin içinde bulunduğu sosyal konum ve
ilişkilerinde ani, tehdit edici değişiklikler; aileden birkaç kişinin ani kaybı, evinin yanması
gibi deneyimler verilebilir. Bu durumlar hemen hemen herkeste sıkıntı, zorlanma ve şiddetli
travma tepkisi oluşmasına neden olacak durumlardır.
Olaylardan sonra travmaya maruz kişilerde istemdışı bir takım belirtiler (olayla ilgili
anıların yineleyici olarak hatırlanması, sıkıntılı düşler görme) ortaya çıkabilir. Kişilerde
mutluluğu, doyumu ya da sevgi duygularını yaşayamama gibi olumsuz duygudurum baskın
olabilir.
Tanı koymada zorlanmayla belirtiler arasında zaman ilişkisi olması gerekir. DSM-V
tanı ölçütleri içinde en az üç günle bir ay arasında sürme gibi bir zaman ölçütü vardır. Bir iki
günden 3-4 haftaya dek sürebilir, fakat büyük bir çoğunluk 3-4 gün içinde düzelir.
Epidemiyoloji: Şiddetli travmaya maruz kalmış kişilerde görülme oranının %14-33
arasında değiştiği belirtilmiştir. Önceki travma deneyimleri, ruhsal bozukluk veya depresyon
öyküsü bulunması ve genetik yatkınlık risk faktörüdür.
DSM-V’e Göre Akut Stres Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Aşağıdakilerden biriyle gerçek ya da göz korkutucu bir biçimde ölümle, ağır
yaralanma ya da cinsel saldırı ile karşılaşma:
1. Doğrudan örseleyici olay(lar) yaşama.
2. Başkalarının başına gelen olay(lar)ı, doğrudan doğruya görme.
3. Bir aile yakınının ya da yakın bir arkadaşının başına kaba güçle ya da kaza
sonucu örseleyici olay(lar) geldiğini öğrenme.
4. Olay(lar)ın sevimsiz ayrıntılarıyla, yineleyici bir biçimde ya da aşırı düzeyde
karşı karşıya kalma.
B. Olaylardan sonra başlayan ya da kötüleşen, istem dışı gelen belirtiler, olumsuz duygu
durum, çözülme, kaçınma ve uyarılmayı kapsayan belirtilerden en az 9’unun varlığı.
C. Süre; en az 3 günle 1 ay arasında değişir.
D. Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili ya da işlevsellik
alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
E. Bir maddenin ya da başka bir sağlık durumu ile bağlantılı değildir.

2.3.5. Uyum Bozukluğu

Tanımlanabilen stresör ya da stresörler sonucunda önemli duygusal ve davranışsal
belirtilerin gelişmesiyle oluşan, uyumlu olmayan tepkiler olarak tanımlanmaktadır. Uyum
bozukluğu, stres yaratan yaşam olayına ikincil olarak gelişir. ICD 10’a göre, önemli yaşam
olayları ve önemli değişikliklere uyum yapma sırasında gelişen ve genellikle sosyal
işlevselliği ve performansı bozan, öznel sıkıntı hali ve duygusal bir bozukluk olarak
tanımlanırken, ICD-11-taslağına göre, uyum bozukluğu, stresörle aşırı şekilde meşgul olma,
uyum yapamama ile belirgin; yaşam olayları ve tanımlanabilir psikososyal stresörlere
maladaptif bir tepki şeklinde tanımlanmıştır.
Depresif mizaç ile seyreden, anksiyete ile seyreden ve anksiyete-depresyon karışık
seyreden, davranış bozukluğu, emosyon ve davranış bozukluğu ile karışık ve ayrışmamış
olmak üzere altı tipi vardır. Depresif mizaç ile seyreden tipte duygudurumu çökkündür,
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üzgün, ağlamaklı ve umutsuzluk duyguları baskındır. Anksiyeteli tipte sinirlilik, huzursuzluk,
endişe, sıkıntı ve ayrılık kaygısı baskındır. Anksiyete-depresif karışık tipte anksiyete ve
depresyon baskındır. Davranış bozukluğu tipinde davranış bozukluğu baskındır. Ayrışmamış
tipte ise, diğer alt tiplerin özelliklerini karşılamayan uyumsuz tepkiler baskındır.
Epidemiyoloji: Birinci basamak hizmetlere başvuran hastaların %11-18’inde;
Konsültasyon liyezon psikiyatri ünitelerinde %7.1-18 arasında uyum bozukluğu bulunmuştur.
DSM-V’e Göre Uyum Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. Tanımlanabilir tetikleyici etkenlere tepki olarak bu etkenlerin ortaya çıkmasından
sonraki 3 ay içinde, duygusal ya da davranışsal belirtiler gelişmesi.
B. Bir belirtiler ya da davranışlar, aşağıdakilerden biri ya da her ikisi ile belirli olduğu
üzere, klinik açıdan önemlidir;
1. Belirtilerin ağırlığını ve görünümünü etkileyebilecek dış bağlam ve kültürel
etkenler göz önüne alınınca tetikleyici etkenin ağırlığı ya da yoğunluğu ile
orantısız, belirgin bir sıkıntı.
2. Toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında
işlevsellikte ileri derecede düşme.
C. Tetikleyici etkenle ilişkili bu bozukluk başka bir ruhsal hastalığın tanı ölçütlerini
karşılamaz ve daha önceden var olan bir ruhsal bozukluğun yalnızca bir alevlenmesi
değildir.
D. Belirtiler olağan yası göstermez.
E. Tetikleyici etken ortadan kalınca belirtiler altı aydan daha uzun sürmez.

2.3.6. Örselenme Ve Tetikleyici Etkenle İlişkili Bozukluklarda
Hemşirelik Yaklaşımı

2.3.6.1. Tanılama
Görüşme, gözlem, öykü alma, muayene ve tanılama araçları (örn. Ruhsal Travma
Tarama Ölçeği, Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları Ölçeği vb.) kullanılarak ve hastanın
mental durumu, psikososyal ve günlük yaşam aktivitelerinin kapsamlı tanılaması yapılarak
örselenme yaşantıları ve stresörleri belirlenir. Burada dikkat edilmesi gereken, travmatik
olayın ayrıntılarını, detaylarını sorgulamamak ve hastayı zorlamamaktır.
Hemşirelik Tanılarını Belirleme
1. Analiz edin: Hastadan toplanan subjektif ve objektif verileri analiz edilir.
2. Hemşirelik tanısını belirleyin: Örselenme ve tetikleyici etkenle ilişkili bozukluğu olan
hastalar için uygun tanılar subjektif ve objektif veriler analiz edilerek belirlenir.
2.3.6.2. Planlama ve Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi
Örselenme ve stresörle ilişkili bozukluğu olan hasta için hemşirelik bakımının hedeflerine
aşağıdaki örnekler verilebilir.
•
Hasta, stresle baş etmede sağlıklı, etkili yöntemler geliştirecek.
•
Hasta yıkıcı olmadan duygularını ifade edecek.
•
Hasta sosyal destek gruplarına katılacak ve bu gruplardan fayda sağlayacak.
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2.3.6.3. Hemşirelik Girişimleri
2.3.6.3.1. Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Bireysel Başetme
Tanımlayıcı Özellikler:
Dissosiyatif yaşantılar, flashbackler, ağlama krizleri, öfke patlamaları, huzursuzluk, sosyal
izolasyon.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
• Hasta geçmiş yaşantılarından daha çok güncel olaylar üzerine konuşacak.
• Korkularına yönelik duygularını ifade edecek.
• Hasta bir hafta içinde destek sistemlerini tanıyacak.
Uzun Vadeli
• Hasta sağlıksız baş etmeleri kullanmadan ve riskli davranışlarda bulunmadan etkili baş
etme yöntemlerini kullanacak.
• Gevşeme yöntemlerini gerekli durumlarda uygulayacak.
Hemşirelik Girişimleri
•
•
•
•
•
•

Hastaya stresle ve kaygıyla baş etmede sağlıklı baş etme yöntemlerini (gevşeme egzersizi,
solunum egzersizi, fiziksel aktivite, müzik vb.) öğretin.
Sağlıksız baş etme yöntemleri ve bunların yaratacağı olumsuz sonuçlar hakkında
bilgilendirin.
Travmaya yönelik duygularını ifade etmesi için yeterli zaman verin.
Hastanın davranışlarını kabul edin ve hastanın duygularını inkar etmeyin.
Hastaya destek olabilecek kişi, grup ve kurumları belirleyin ve bu kaynakların desteğini
kabullenmesini sağlayın.
Güçlü yönlerini fark etmesine ve tanımasına yardım edin.

2.3.6.3.2. Hemşirelik Tanısı: Anksiyete
Tanımlayıcı Özellikler
İnsomnia, yorgunluk ve halsizlik, endişe, kontrol kaybı, sinirlilik, heyecan, öfke
patlamaları, başkalarını suçlama, konsatrasyonda azalma, unutkanlık, dalgınlık, geçmişe
dalma ve öğrenmede azalma.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
Hastanın anksiyetesini ve baş etme yöntemlerini tanımlayacak.
Uzun Vadeli
Hasta etkili baş etme yöntemleri geliştirecek ve kullanacak.
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Hemşirelik Girişimleri
• Anksiyeteyi azaltmaya yönelik tüm uygulamalardan (gevşeme yöntemleri, duygularını
ifade etmeyi cesaretlendirme, kafein ve nikotin alımını sınırlama vb.) yararlanın.
• Hastanın deneyimlediği travmatik olayın önemli bir stres kaynağı olduğu üzerine hasta ile
konuşarak fikir birliğine varın.
• Travmatik olayın tüm yönlerini bu konudaki duygu ve düşüncelerini de belirterek ifade
etmesine yardımcı olun.
• Travmatik olayın hatırlanmasına bağlı gelişen anksiyete belirtileri ile sağlklı şekilde baş
etmesini öğretin.
• Hastayı kendine yardım ya da destek gruplarına katılması için teşvik edin.
• Hastanın alkol veya madde kullanımı varsa, Adsız Alkolikler veya Adsız Narkotikler gibi
destek gruplarından yararlanmasını sağlayın.
2.3.6.3.3. Hemşirelik Tanısı: Post-Travma Yanıtı
Tanımlayıcı Özellikler
Flashbackler, travmatik olayın tekrar tekrar hatırlanması, karabasanlar görme, uyku
bozuklukları, kişilerarası ilişkilerde azalma, çevreye karşı ilgisizlik ve yabancı hissetme,
dissosiyasyon, amnezi ve huzursuzluk.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
•

Hasta sağlıklı yas çözümlenmesini başlatacak (bu iyileşmeyi başlatacak sürecin
başlangıcıdır).

Uzun Vadeli
•
•
•

Birey travmatik olayı ifade edebilecek.
Önemli ilişkilerini yenileyecek.
Geleceğe yönelik anlamlı hedefler belirleyecek.

Hemşirelik Girişimleri
•
•
•
•
•
•

Hastaya mümkün olduğu kadar aynı hemşirelerin bakım vermesini sağlayın.
Tehdit içermeyen, güvenilir ve arkadaşça bir yaklaşım sergileyin.
Tutarlı olun, verdiğiniz sözleri yerine getirin, hastayı koşulsuz kabul edin ve hastayla
zaman geçirin.
Flashbackler ve kabuslar yaşadığında hastayla birlikte kalın. Emniyette ve güvende
olduğunu ve yaşadığı travmadan sonra böyle belirtilerin olabileceğini anlatın.
Travma ve hastanın travmaya olan tepkisi ile ilgili yakınlarından bilgi alın.
Hastanın hazır oluşluk hızını gözlemleyerek, hastayı zorlamadan travma ile ilgili
konuşmaya cesaretlendirin. Tehdit içermeyen, sessiz bir ortam sağlayın ve eğer hasta
istiyorsa bazı önemli bireyleri dahil edin. Hastanın duygularını değerlendirin.
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•
•

Mümkünse hastaya travmayı anlamasında yardım edin. Travmaya yönelik duygularını ve
bireyin travmadan sonra kendini nasıl gördüğünü tartışın.
Travmayla ilgili başetme yöntemleri ile geçmişte yaşadığı stresli olaylarda kullandığı
yöntemler ile ilgili tartışın. En yararlı olan yöntemleri belirleyin ve gelecek için alternatif
olabilecek yöntemleri tartışın.

2.3.6.3.4. Hemşirelik Tanısı: Karmaşık Yas
Tanımlayıcı Özellikler
İrritabilite, öfke patlamaları, kendine zarar verici/yıkıcı davranış, madde kullanımı, sağ kalma
suçluluğu ve hayatta kalmak için yaptığı davranışlara yönelik suçluluk.
Sonuç Kriterleri
Kısa Vadeli
•

Hasta travma ile ilişkili duygularını sözel olarak ifade edecek.

Uzun Vadeli
• Yas evreleri ile sağlıklı biçimde başetmede ilerleme gösterecek.
• Geleceğe yönelik iyimser ve umutlu olduğunu ifade edecek.
Hemşirelik Girişimleri
•
•
•
•
•
•

Hastanın hangi yas evresinde olduğunu belirleyin.
Kaybın evrelerine ilişkin normal duygu ve davranışları tartışın.
Travmanın hastanın işlevsel olduğu alanları (iş yaşamı, özel hayatı, sosyal yaşamı) ne
kadar etkilediğini tanımlayın.
Kendine zarar verme düşüncesi veya davranışları olup olmadığını belirleyin.
Baş etme yöntemlerinin adaptif olup olmadığını değerlendirin. Maladaptif baş etmeleri
(madde kullanımı, içe kapanma vb.) değerlendirin.
Karmaşık yas ile ilgili hastanın destek alabileceği toplumsal kaynakları tanımasına yardım
edin.

2.3.6.4. Değerlendirme
•
•
•
•
•
•

Hasta travmatik olayı ve kendi hayatı üzerindeki etkilerini kabul eder.
Hasta adaptif baş etme yöntemleri geliştirir.
Hasta gelecekle ilgili gerçekçi planlar yapar.
Hasta iyileşme sürecinde diğer insanların desteğini kabul eder.
Hasta kendine zarar vermeyle ilgili düşüncelerini ifade eder.
Hasta stresli zamanlarında yardım isteyebilir.

2.4. Dissosiyatif (Çözülme) Bozukluklar
Dissosiyatif bozukluğun temel özelliği bellek, kimlik, bilinç, algılama ve motor
davranışlarda ani ve geçici bozulma ya da değişme görülmesidir. Dissosiyatif yaşantı
sırasında zihindeki bir bilgi (duygu, anı, fiziksel duyum) başka bir bilgiyle, normalde olması
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gereken bağını yitirir. Bellek ve kimlikte dalgalanmayı da kapsayabilen bir dizi klinik ve
davranışsal belirtiler ortaya çıkar.
Bu bozukluklarda kullanılan savunma düzeneği disosiyasyondur. Disosiyasyon; sıkıntı
verici, hoş olmayan gerçeklerden kurtulmak için bireyin kimliğinin geçici olarak
kaybolmasıdır. Çocukluk stresleri, çocuğun ya da gencin cinsel ya da fiziksel kötüye
kullanımı, tecavüz gibi durumlarda disosiyasyon düzeneği sık kullanılır. Kişi bu düzenek
aracılığıyla olayı kendi başına değil, bir başkasının başına geliyormuş gibi yaşayarak
anksiyetesinden kurtulmaya çalışır. Bu ya da benzer durumlarda bir savunma düzeneği olarak
kullanıldığında, bireyin yaşamını rahatlatıcı, onu rahatsız eden bazı gerçeklerden uzaklaştırıcı
ve bazı olumsuz yaşantılardan izole edici bir görev gördüğü gibi, ruhsal çatışmalarla baş
etmesine, duygularını boşaltabilmesine ya da bazı istek, duygu ve davranışlarını dramatize
ederek ortaya koymasına olanak sağlar.
Dissosiyatif (Çözülme) Bozuklukların DSM-V’e Göre Sınıflandırılması
• Kimlik Çözülmesi Bozukluğu
• Unutkanlık Çözülmesi (Dissosiyatif Amnezi)
• Kendine Yabancılaşma (Depersonalizasyon) / Gerçekdışılık
Bozukluğu
• Tanımlanmış Dissosiyatif Bozukluk
• Tanımlanmamış Dissosiyatif Bozukluk

(Derealizasyon)

2.4.1. Kimlik Çözülmesi Bozukluğu

Kronik gidişli, kimlik ve bellek bozukluklarıyla seyreden bir bozukluktur. Burada aynı
kişide iki ya da daha çok sayıda kimlik ya da kişilik vardır. Bu farklı kişiliklerden her biri
kendi içinde, düşünce biçimi, çevreyle iletişim kurma şekli ya da benlik ve çevre algısı gibi
konularda süreklilik gösterir ve bu kişilikler zaman zaman davranışları yönetir.
Birbirlerinden ayrı kişiliklerin yönetiminde yaşanılanlar, kişi tarafından anımsanamaz
ve bu durum sıradan unutkanlıkla açıklanamaz.
Temel kişilik, olgunlaşmamış ve tam olarak bütünleşmemiştir. Kişiliği oluşturan
parçalar bütünleşerek kişiliğin güçlü olmasını sağlayamamışlardır. Ancak bu parçalar kendi
içlerinde organize ve temel kişilikten bağımsız bir örgütlenme gösterirler.
Etiyoloji
Çocukluk Çağı Travmaları: Psikanalitik yaklaşımlar, psikanalitik açıdan “çoklu
özdeşimler” üzerinde durulmuş ve bu kişilerin gelişimleri sırasında yaptıkları birden fazla
özdeşimin, çoğul kişiliklerin oluşumunda rol oynayabileceği ileri sürülmüştür.
Biyolojik yaklaşımlar ise, serotonin reseptör antagonistleri ile dissosiyatif durumların
oluşturulabilmesini ve bu konuda merkezi serotoninerjik ve endojen opiat sistemlerindeki
olası bazı düzensizlikleri düşündürmektedir.
Epidemiyoloji: Ender görülen bir hastalık olup, psikiyatri kliniğine başvuran
hastalarda %0.5-2 oranında görüldüğü belirtilmektedir.
Kadınlarda, özellikle de cinsel olarak olumsuz ve travmatik yaşantıları olmuş
kadınlarda daha sık görülmektedir.
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Tedavi: Kimlik çözülmesinin tedavisi psikoterapidir. Psikoterapi; alt kişilik yapısının
tanınması, travmatik yaşantıların ele alınması ve kişiliğin entegrasyonu üzerine odaklanır.
DSM-V’e Göre Kimlik Çözülmesi Bozukluğu Tanı Ölçütleri
A. İki ya da ikiden çok ayrı kişilik durumu ile belirli kimlik bölünmesi. Bu durum, kimi
kültürlerde cin çarpması yaşantısı olarak tanımlanır. Kimlikte bu bölünme, kendilik
duyumunda ve eylemlerini yönetebilirlik algısında sürekliliğin belirgin olarak
bozulmasını kapsar ve duygulanım, davranış, bilinçlilik, bellek, algı, biliş ve/ya da
duyusal-devinsel işlevsellikte bununla ilişkili değişiklikler bulunur. Bu belirti ve
bulgular, başkalarınca gözlenebilir ya da kişi bunları bildirir.
B. Sıradan unutkanlıkla açıklanamayacak bir biçimde, günlük olayları, önemli kişisel
bilgileri ve/ya da örseleyici olayları anımsarken yineleyici boşluklar olması.
C. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya
da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
D. Bu bozukluk, genel kabul gören kültürel ya da dinsel bir uygulamanın bir bölümü
değildir.
E. Bu belirtiler, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojisiyle ilgili
etkilerine bağlanamaz.

2.4.2. Dissosiyatif Amnezi (Unutkanlık Çözülmesi)

Dissosiyatif bozukluklar içinde en sık görülenidir. Kişi genellikle kendisinde stres
yaratan travmatik olaylara ilişkin bilgileri anımsayamadığı dönem ya da dönemler tanımlar.
Kişinin yaşamının bir kısmı bellekten silinmiştir. Bu tablo basit bir unutkanlıkla açıklanamaz.
Burada daha çok hastanın kendisiyle ilgili bilgiler hatırlanmazken, genel bilgilerde çoğunlukla
bozulma görülmez.
Etiyoloji:
Psikodinamik Yaklaşım: Burada iki görüş ileri sürülmüştür. Birinci görüş,
amnezilerin bireye acı veren duygu, düşünce ve isteklerin bastırılması sonucu ortaya çıktığını
belirtir. Diğer görüş ise, kişi kendisinde rahatsızlık yaratan intrapsişik bir çatışmayı
çözebilmek için farklı bir bilinç düzeyine geriler (regresyon). Böylelikle hem bu çatışmada rol
oynayan bastırılmış uyaranları sanki bastırılmamış gibi ifade eder hem de bu uyaranların
varlığı unutma aracılığıyla inkar edilir.
Yaşam Olayları: Bireyde stres yaratan önemli yaşam olayları amnezilere neden
olabilir, bunlar yaşamın daha sonraki dönemlerinde de amnezik durumlar olarak görülebilir.
Amnezi genellikle ani olarak: savaş, afet ve başka akut travmatik bir yaşantının olduğu ağır
bir psikososyal stres ardından başlar.
Ortaya çıkarıcı etkenler, yaralanma ya da ölüm tehdidini içeren ve kaçma ya da
saldırmanın olanaksız göründüğü bir durumla karşılaşma ya da karşılaşmak üzere olma,
önemli bir nesnenin yitirilmesi veya yitirilme olasılığıdır.
Epidemiyoloji: Yaygınlığı tam olarak bilinmemekte fakat popülasyonda %5 oranında
olduğu ileri sürülmektedir. Bütün yaş gruplarında görülebilir, ortalama başlangıç yaşı 20-40
yaşları arasında olup kadın ve erkeklerde görülme farkı yoktur.
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Tedavi: Destekleyici yaklaşımla çoğu kendiliğinden iyileşir. İyileşme oranı ortaya
çıkarıcı stres etkeninin durumu ve oluşan ikincil kazançla bağlantılıdır.
İyileşme döneminde araştırıcı bir tutumdan çok anımsanma kusurunun düzeltilmesi
üzerinde çalışılması uygundur. Hasta tolere edebildiği oranda bu içeriği hatırlamaya
cesaretlendirilir.
Amnezi geçtikten sonra başlangıçtaki dinamiklerin ve hastanın duygusal
çatışmalarının daha derinliğine anlaşılmasına yönelik araştırıcı tutuma ağırlık verilir.
DSM-V’e Göre Unutkanlık Çözülmesi (Dissosiyatif Amnezi) Tanı Ölçütleri
A. Sıradan bir unutkanlıkla açıklanamayacak, genellikle örseleyici ya da gerginliği
tetikleyici nitelikte, özyaşam öyküsüyle ilgili bilgileri anımsayamama.
B. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya
da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
C. Bu belirtiler, bir maddenin ya da nörolojiyi ilgilendiren bir durumun ya da başka bir
sağlık durumunun fizyolojisiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
D. Bu bozukluk, kimlik çözülmesi bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu, akut stres
bozukluğu, devamlı yada ağır olmayan nörobilişsel bozuklukla daha iyi açıklanamaz.

2.4.3. Depersonalizasyon (Kendine Yabancılaşma) / Derealizasyon
(Gerçekdışılık) Çözülmesi

Bireyin, kendi bedenini veya çevresindeki objeleri değişik algılamasıdır. Ancak bunun
yanlış bir algılama olduğunun farkındadır. Depersonalizasyon, bazı bireylerde ergenlik
dönemlerinde uykuya geçme veya uykudan uyanma sırasında görülebilir. Kişinin bedenini
veya çevresindeki objeleri değişik algılaması, onu tedirgin eder. Örneğin çevresindeki
insanlar ölmüşler de yeniden dirilmişler gibi veya mekanik ya da robotlarmış gibi
algılanabilir. Bütün bu yaşantı biçimlerinde, birey bunları egoya yabancı olarak yaşar, yani
bunların yanlış olduğunu bilir. Ancak bu yakınmalar uzun sürer ve kişiyi tedirgin edecek
özellik kazanırsa o zaman kendine yabancılaşma gerçekdışılık bozukluğu söz konusudur.
Etiyoloji: Bu konuda araştırmalara dayalı bilgiler sınırlıdır. Depersonalizasyonun
fizyolojik ya da anatomik bir bozukluktan kaynaklanabileceği, ruhsal travma karşısında
beynin önceden biçimlenmiş bir yanıtı olarak ortaya çıkabileceği düşünülmüştür.
Analitik kuramlar depersonalizasyonu acı veren yada çatışmalardan kaynaklanan
duygulara karşı savunma olarak nitelendirirken, bazıları gözleyen ve katılan kendiliğin
birbirinden ayrılması olarak açıklamıştır.
Epidemiyoloji: Yaygınlığı konusunda yeterli bilgi yoktur. Genellikle adölesan ve
gençlik döneminde görülen bir bozukluktur. Depersonalizasyon epizodları çok değişken seyir
gösterebilir bazen dakikalarla sınırlı iken bazen yıllarca sürebilir.
Depersonalizasyon hem sağlıklı hem de ruhsal bozukluğu olan bireylerde
görülebileceği gibi yaşamı tehdit eden durumlar ve ağır stres karşısında da geçici olarak
oluşabilir. DSM-V, rahatsızlığı depersonalizasyon, derealizasyon veya her ikisinin kalıcı ya
da tekrarlayıcı olması olarak tanımlar.
Tedavi: Psikoterapi konusunda yeterli bilgi yoktur. Dinamik psikoterapi, hipnoz ve
davranış terapisi yapılmaktadır.
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DSM-V’e Göre Kendine Yabancılaşma / Gerçekdışılık Çözülmesi Tanı Ölçütleri
A. Sürekli ya da yineleyici, kendine yabancılaşma, gerçekdışılık yaşantıları ya da her
ikisinin birlikte olduğu yaşantıların varlığı:
1. Kendine yabancılaşma (depersonalizasyon): Kişinin düşünceleri, duyguları,
duyumları, bedeni ya da eylemleriyle ilgili olarak gerçekdışılık, kendinden kopma
ya da dışarıdan bir gözlemciymiş gibi olduğu yaşantılar (örn. algısal değişiklikler,
zaman algısında çarpıklık, kendiliğin gerçekdışılığı ya da yokluğu, duygusal ve/ya
da bedensel uyuşma).
2. Gerçekdışılık (derealizasyon): Çevredekilerle ilgili olarak gerçekdışılık ya da
kopukluk yaşantıları (örn. insanların ya da nesnelerin gerçekdışı, düşsel, sisli,
cansız ya da görsel açıdan çarpık olarak yaşantılanması gibi).
B. Kendine yabancılaşma ya da gerçekdışılık yaşantıları sırasında gerçeği değerlendirme
bozulmamıştır.
C. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya
da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
D. Bu bozukluk, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojisiyle ilgili
etkilerine bağlanamaz.
E. Bu bozukluk, şizofreni, panik bozukluğu, depresyon bozukluğu, akut stres bozukluğu,
travma sonrası stres bozukluğu ya da başka bir çözülme bozukluğu ile daha iyi
açıklanamaz.

2.4.4. Dissosiyatif Bozukluklarda Hemşirelik Yaklaşımı

2.4.4.1. Tanılama
Hasta; davranış, düşünme ve algılama alanlarında tanılanmalıdır.
Davranış alanında tanılamada;
• Hasta fiziksel davranışlarda (ses değişikliği, giyim ve saç stilinde göze çarpan farklılıklar
gibi) tutarsızlık sergiliyor mu?
• Hastanın uyku düzeni nasıl? Kabuslar var mı? Varsa içeriği nedir? Uykusunda başka
herhangi bir sorun var mı?
• Hasta hiç kendisini bulunduğu konuma nasıl geldiğini hatırlayamadığı bir durumda
bulmuş mu?
• Hasta hiç hatırlayamadığı bir etkinlik (resim, heykel yapma v.b.) yapmış mı ve çeşitli
notlar tutmuş mu?
• Hasta hiç kendisini nasıl geldiğini bilmediği yerlerde bulmuş mu?
• Hastanın yeme düzeni nasıl? Çok mu yer, az mı? Yediklerinden kusarak mı kurtulur veya
alkol ya da ilaç kullanır mı?
• Kişisel eşyaları arasında nasıl ve nereden geldiğini bilmediği şeyler buluyor mu?
Düşünce ve algılama alanında tanılamada;
Hastanın düşünce ve algılarını tanılama, geçmiş ve şimdiki yaşantıları hakkında
önemli bilgiler sağlar.
• Hastanın eski çocukluk anıları nedir? Çocukluğunda kötüye kullanım var mı? Varsa ne
kadar devam etmiştir ve kaç kişiyi kapsamaktadır?
• Hastanın belleğinde boşluklar var mı? Hatırlayamadığı süreçler var mı?
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Hasta bazen yalanla suçlanmış mı?
Hasta kendisinin devamlı olarak dışarıdan biri tarafından izlendiğini hissediyor mu?
Hastanın hiç stresli bir ortamdan kaçmak için bulunduğu ortamdan uzaklaşma ya da
güvenli bir ortama gitme düşüncesi var mı?
• Hasta kendini “ben”den çok “biz” diye mi ifade ediyor?
• Kendisini çok iyi tanıyormuş gibi davranan fakat onun tanımadığı kişiler var mı?
• Hasta görüşme sırasında düşünce sürecinde ve duygudurumunda hızlı değişimler
gösteriyor mu?
• Hasta şiddetli baş ağrısı, göğüs ya da ağrı gibi şikayetlerde bulunuyor mu?
Hemşirelik Tanıları
Dissosiyatif bozukluklarda yaygın görülebilen hemşirelik tanıları şunlardır:
• Bireysel kimlikte bozulma,
• Etkisiz bireysel başetme,
• Bellekte bozulma,
• Duyusal-algısal değişiklik,
• Kronik düşük benlik saygısı,
• Anksiyete,
• Uyku düzeninde bozulma,
• Rol performansında değişim,
• Güçsüzlük,
• Korku,
• Bilgi eksikliği,
• Manevi sıkıntıdır.
2.4.4.2. Planlama ve Sonuç Kriterlerinin Belirlenmesi
•
•
•

Hastanın iyileşme süreci boyunca tedavi ekibi tutarlı ve güvenli çevreyi sağlamak için
işbirliğini sürdürmek zorundadır. Mümkün olduğu kadar hastanın kendilik sorumluluğu ve
güçlenmenin gelişimi için hasta tedavi planına katılmalıdır.
Dissosiyatif bozukluğu olan hastalar için amaçlar, iyilik duygularının anlatımını,
olabildiğince benliğin yeniden bütünleştirilmesini ve uyumsuz davranışlarla baş edebilmek
için yeni baş etme becerilerinin öğrenimini içermelidir.
Hasta için uzun süreli önemli bir amaç; duygularının kontrolünü hissetmesidir.
2.4.4.3. Hemşirelik Girişimleri
Hemşireler dissosiyatif bozukluğu olan hastalar için bakım planlarını onların kişisel
gereksinimlerine temellendirerek düzenlerler.
• İyileşme süreci hakkında hastayı eğitin. Hastalar iyileşmek için acı veren duygularını ve
anılarını açıklamaları gerekeceğini bilme gereksinimindedir.
• Hastaya önyargısız bir ortamda güven sağlayın.
• Anılarını anlatırken hastanın davranışlarını izleyin. Benlikte bozulma ve dissosiyasyon
durumlarında çok hızlı davranışsal hareketlilik görülebilmektedir.
• Baş etme becerilerini öğrenmesinde hastaya yardım etme.
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Hastaya duygularının tanımasında yardım edin. Eski yaşantıları yazma, duygularını
kontrol etmek için somut bir plan geliştirme yardım edici tekniklerdir.
• Hastay ile birlikte taburculuk planı yapın. Hastadan destek alması için ilişki kurabileceği
insanların listesini çıkarmasını isteyin. Bu insanlar aile üyelerini, arkadaşları, destek grup
üyelerini ve telefon hattı gibi destek gruplarını içerir. Listeler hastalara sosyal destek
seçeneklerini hatırlamayı ve kontrol duygularını sağlar. Bu listeyi hastanın görebileceği
bir yerde bulundurun.
• Hastaya kendi sorumluluğunu ve kontrolünü kazanmasında yardım edin.
Dissosiyatif bozukluğu olan hastalarda en yaygın görülen hemşirelik tanılarından
dördü tek tek ele alınıp incelenmiştir.
•

2.4.4.3.1. Hemşirelik Tanısı: Bireysel Kimlikte Bozulma
Tanımlayıcı Özellikler
Bireyin birçok kimliğe sahip olması ve kişilikte ani ve çarpıcı değişiklikler.
Sonuç Kriterleri:
• Hasta kendi içindeki birçok kişiliğin varlığını tanıyacak.
• Hasta bir kişilikten diğerine geçişini hazırlayan stresli durumları bilecek.
• Hasta taburculuğu sırasında benliğinde tek bir kimlik ile bütünleşecek.
Hemşirelik Girişimleri:
• Hastanın temel kişiliği ile ve her bir alt kişilikle güvenli ilişki geliştirin (Güven terapötik
ilişkinin temelidir. Her bir kişilik kendisini ayrı bir varlık olarak görür ve ayrı özelliklere
sahiptir. Bu nedenle başlangıçta ayrı ayrı yaklaşılmalıdır).
• Alt kişilikleri tanıma ve anlamada hastaya yardım edin (Hasta stresli durumlarda
dissosiyatif yanıt verdiğinin farkında olmayabilir).
• Her bir alt kişiliğin gereksinimini tanıma ve anlamada hastaya yardım edin
(Karşılanmamış gereksinimleri bilme, kişiliklerin bütünleşmesi için disosiyasyonu
kullanmadan çözümlenmemiş konularla karşılaşmak için ilk adımdır).
• Bir kişilikten diğerine geçişi hazırlayan stresli durumları tanımada hastaya yardım edin.
Hastanın duygu, düşünce ve yaşantılarını günlük tutarak kaydetmesini sağlayın. Bu
hastanın stresli durumları tanımasına yardım ederken aynı zamanda diğer kişiliğe geçiş
gereksinimini gidermek için de gereklidir.
• Hastanın diğer kişiliklerinin tek bir kimlikte bütünleşmesinin gerekliliğini anlamasına
yardım edin.
• Hastaya değişim için yeterli süre verin.
• Hastanın yaşamındaki travmatik yaşantılar devam ediyorsa destek sağlayın ve tedavi
sırasında cesareti kırıldığında güven tazeleyin.
2.4.4.3.2. Hemşirelik Tanısı: Etkisiz Bireysel Başetme
Tanımlayıcı Özellikler:
Kısmi yada tam bellek kaybı, önceki kimliğini anımsayamama, aniden evden ya da
işten uzaklaşma, birden çok kişiliğe sahip olma ve gerçeklerden uzaklaşma.
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Sonuç Kriteri
• Hasta taburcu olurken stresle sağlıklı bir biçimde baş edebilecek.
Hemşirelik Girişimleri:
• Hastanın yanında olun, güvenini kazanın ve güvenli bir ortam sağlayın (Dissosiyatif
davranışlar hasta için korkutucu olabilir. Güvenilir bir bireyin varlığı ve desteği, güven
duygusu sağlayacaktır).
• Hastada ciddi anksiyeteyi hazırlayan durumları belirleyin (Bu bilgi hastanın bakımında ve
sorunun çözümünde etkili bir plan geliştirmek için gereklidir).
• Hastanın stresörler ile baş ederken yaşadığı duyguları araştırın ve stresörlerle
karşılaştığında hastanın hissettiklerini anlamasına yardım edin (Benzer durumlarda
başkalarının da bu tür davranışlar gösterebileceğini bilmek hastanın benlik saygısını
artırır).
• Hastanın anksiyete seviyesi düştüğünde, aşırı anksiyeteye yol açan bastırılmış travmatik
yaşantıları tanımlamada hastayı cesaretlendirmek için hastayı kabullenin, tehdit edici
olmayan bir ortam sağlayın ve açıklama yapın.
• Hastanın önceki stresle baş etme yöntemlerini tanımlayın ve kullanılan yöntemlerin etkin
ve olumlu olup olmadığını hastayla tartışın (Aşırı gerginlik durumlarında hastanın
başetme yollarının uygunluğunu değerlendirme yeterli değildir).
• Daha etkin ve olumlu baş etme yöntemlerini öğrenmede hastaya yardım edin, öneriler ve
alternatifler sunun, her bir alternatifin sonuçlarını ve yararlarını değerlendirin ve hastaya
onun için en uygun olanları seçmede yardım edin (Hastaya sorun çözmede ve karar
vermede yardım gerekebilir).
• Hasta değişimle ilgili çaba gösterdiğinde olumlu destek verin (Olumlu destek kendilik
saygısını artırır ve istenilen davranışları tekrarlamayı sağlar).
• Hasta geçmişteki uyumsuz baş etme yollarını kullanırsa ona destek alabileceği toplum
kaynaklarını (aile üyeleri, arkadaşlar, ilgili dernekler, kuruluşlar v.b.) tanımlayın.
2.4.4.3.3. Hemşirelik Tanısı: Bellekte Bozulma
Tanımlayıcı Özellikler
Stresli olaylar ile ilgili bazı olayları anımsayamama, tüm yaşamıyla ilgili olayları
anımsayamama ve kendi kimliğini anımsayamama.
Sonuç Kriterleri:
• Hasta taburcu olurken bellek bozukluğu düzelecek.
• Daha etkili ve olumlu baş etme yolları geliştirecek.
Hemşirelik Girişimleri:
• Hastadan, aileden ve diğer önemli kişilerden hasta hakkında bilgi edinin (Hastanın
hoşlandıkları ve hoşlanmadıkları, hasta için önemli kişiler, yaptığı etkinlikler, sevdiği
müzik vb. iyi bir tanılama etkili bir bakım planı geliştirmede önemlidir).
• Geçmiş yaşamı hakkında bilgi edinirken hastayı zorlamayın ve bunaltmayın (Benliğini
travmatk yaşantılardan korumak için amneziyi (bilinçdışı olarak) seçen kişiler travmatik
yaşantılarla yüzleştiğinde daha ileri psikotik bir duruma ilerleyebilir).
• Hastanın geçmişte hoşuna giden yaşantıları anımsayabilmesi için benzer durumları
oluşturmaya çalışın. Örneğin; zevk aldığı etkinlikler, sevdiği uğraşlar ve müzik vb.
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Bellek geri dönmeye başladığında, hastaya daha fazla uyarı sağlayabilen etkinlikler
sağlayın. Anımsama yaşantıları, uyaran etkinlikler sırasında oluşabilir.
• Hastayı özellikle stresli durumları konuşmada ve bu zamanlardaki duygularını açıklamada
cesaretlendirin (Tehdit edici olmayan bir çevrede duygularını ifade etme dissosiyatif
sürece eşlik eden çözümlenmemiş durumları konuşmada hastaya yardım edebilir).
• Çözümlenmemiş olan çatışmaları ve olası çözümleri tanımlamada hastaya yardım edin
(Altta yatan çatışmalar çözümlenmedikçe baş etme davranışlarındaki olumlu değişiklikler
geçici olacaktır).
2.4.4.3.4. Hemşirelik Tanısı: Duyusal-Algısal Değişiklik
•

Tanımlayıcı Özellikler
Benlik algısı ve yaşantısında değişiklik, kendisi ile ilgili gerçeklik duygusunun kaybı
(depersonalizasyon), kendi benliğini, bedenini, hareketlerini farklı algılama ve dış dünyanın
gerçeklerini farklı algılama (derealizasyon).

Sonuç Kriteri
• Hasta taburculuğu sırasında depersonalizasyon duyguları ve düşünceleri olmadan, kişisel
kimliğini bir bütün olarak kabul ettiğini gösterecek.
Hemşirelik Girişimleri:
• Depersonalizasyon görüldüğünde, hastaya destek olun (Hasta böyle belirtiler yaşadığında
korku ve anksiyete ifade edebilir ve “delirmekten” korktuğunu söyleyebilir).
• Hastaya depersonalizasyonun ortaya çıkış nedenini açıklayın (Bu bilgi
depersonalizasyonla ilgili korku ve anksiyeteyi en aza indirgemede yardımcı olabilir).
• Hastaya aşırı anksiyete ile depersonalizasyon arasındaki ilişkiyi açıklayın (Hasta bu
ilişkinin farkında olmayabilir).
• Hasta yoğun stresörlerle karşı karşıya kaldığında, bunları anlatması için cesaretlendirin.
• Hastanın bastırılmış travmatik yaşantılarını (psikolojik travma, kötüye kullanım v.b.) ve
geçmiş yaşantılarını ifade etmesine yardım edin (Travmatik yaşantılar dissosiyatif
bozukluklara temel hazırlar).
• Hasta ile sıkıntı veren yaşantıları konuşun ve bu durumda yaşadığı duygularla
başetmesinde hastayı cesaretlendirin. Bastırılmış duyguların ortaya çıkardığı çatışmaları
çözümlemeye çalışın (Bu girişim anksiyeteyle başetmede disosyasyonu kullanmayı
azaltacaktır).
2.4.4.4. Değerlendirme
•
•
•
•
•

Hastalığın derecesine bağlı olarak iyileşme görülür.
Hastaların iyileşmesi insanlara güven duyması ile ilişkili olarak yavaş olur.
Hastaların bireysel engellerinden dolayı güven duyguları zamanla gelişir.
Hasta daha az korkulu olarak yeni etkinlikleri denemeye başlar ve anksiyeteyi gidermek
için yeni baş etme yöntemleri kullanır.
Hasta iyi uyur ve gün boyunca geçirdiği zamandan mutluluk duyar.
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Uygulama Soruları
1) Kaygı (anksiyete) bozuklukları hakkında bilgi vererek, kaygı bozukluklarında yaygın
görülen üç hemşirelik tanısını belirleyiniz ve hemşirelik bakımını tartışınız.
2) Takıntı-zorlantı bozukluğu hakkında kısaca bilgi vererek, görülen üç hemşirelik
tanısını belirleyiniz ve hemşirelik bakımını tartışınız.
3) Örselenme (travma) ve tetikleyici etkenle (stresörle) ilişkili bozukluklar hakkında
kısaca bilgi vererek, görülen üç hemşirelik tanısını belirleyiniz ve hemşirelik bakımını
tartışınız.
4) Çözülme (dissosiyatif) bozuklukları hakkında kısaca bilgi vererek, görülen üç
hemşirelik tanısını belirleyiniz ve hemşirelik bakımını tartışınız.

,
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“Bu Bölümde Ne Öğrendik? Özeti”
Bu bölümde, kaygı bozuklukları, takıntı-zorlantı bozukluğu, örselenme ve tetikleyici
etkenle ilişkili bozukluklar ve çözülme bozukluklarını tanımlayarak etiyolojileri,
epidemiyolojileri, tedavi biçimleri,
DSM-V’e göre sınıflandırılmasını ve hemşirelik
bakımlarını, hemşirelik süreci doğrultusunda tanılama, planlama, uygulama ve
değerlendirmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi agorafobinin özelliklerinden değildir?
a. Toplu taşıma araçlarını kullanmada kaygı, korku yaşanır.
b. Kaygı, korku yaratan durumdan kaçınma davranışı vardır.
c. Yalnız-yardımsız-çaresiz hissettiği zaman yoğun kaygı duyar.
d. Toplumsal alanlarda işlevselliğin azalmasına neden olur.
e. Kaygı ya da kaçınma süreklilik göstermeyen bir durumdur.
2. Aşağıdaki semptomlardan hangisi panik atak semptomlarından değildir?
a. Soluğun kesilmesi
b. Karın ağrısı
c. Kalp hızının azalması
d. Sersemlik hissi
e. Terleme
3. Bellek, kimlik, bilinç, algılama ve motor davranışlarda ani ve geçici bozulma ya da
değişme görülen dissosiyatif bozukluklarda kullanılna savunma düzeneği biri
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yalıtım
c. Dönüştürme
b. Çözülme
d. İnkar
e.Yüceltme
4. Aşağıdakilerden hangisi çocuğun normal bağlanma sürecinin olumsuz çevresel
faktörler nedeniyle bozulması sonucu ortaya çıkan, uygun olmayan sosyal davranışlarla
karakterize bir bozukluktur.
a. Tepkisel bağlanma bozukluğu
b. Uyum bozukluğu
c. Ayrılma kaygısı bozukluğu
d. Yaygın kaygı bozukluğu
e. Akut gerginlik bozukluğu
5. Beden algısı bozukluğu olan bir kişinin tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Vücut biçiminden hoşnutsuzlukla ilgili saplantılı düşüncelerin değiştirilmesi
b. Fotoğraflar aracılığıyla vücudun yeni yerlerini keşfettirme
c. Çirkinlik kaygılarından dolayı kaçınılan ortamlara alıştırma
d. Huzursuzluğu alevlendiren yerlere karşı sistematik biçimde duyarsızlaştırma
e. Beğenmediği bölgenin cerrahi olarak düzeltilmesi
6. Panik düzeyde anksiyetesi olan bireye uygulanabilecek hemşirelik girişimlerini
açıklayınız.
7. Dissosiyatif bozukluğu olan hastalarda görülen en yaygın hemşirelik tanılarından
dördünü yazarak hemşirelik girişimlerini açıklayınız.
8. Disosyatif bozukluğu olan hastanın düşünce ve algılama alanını tanılama neleri
içermelidir, açıklayınız.
9. Panik atak belirtileri nelerdir.
10. Travma sonrası stres bozukluğu olan hastada hemşirelik bakımı sonuç kriterleri nedir.
Cevaplar:1e, 2c, 3b, 4a, 5e
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3. ŞİZOFRENİ AÇILIMI KAPSAMINDA VE PSİKOZLA GİDEN
DİĞER BOZUKLUKLAR VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI∗

∗

Bu bölüm, Yard. Doç. Dr. Sevil Yılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
3.1.Şizofreni
3.1.1. Tanım ve Tarihçe
3.1.2. Epidemiyoloji
3.1.3. Etiyoloji
3.1.3.1. Biyolojik Etkenler
3.1.3.2. Çevresel/Psikososyal Etkenler
3.1.4. Klinik Özellikler ve Belirtiler
3.1.4.1.Pozitif Belirtiler
3.1.4.2. Negatif Belirtiler
3.1.5. Tanı
3.1.6. Gidiş ve Sonlanım
3.2.Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
3.2.1. Kısa Psikotik Bozukluk
3.2.2. Şizofreniform (Şizofrenimsi) Bozukluk
3.2.3. Şizoaffektif (Şizoduygulanımsal)Bozukluk
3.2.4. Sanrılı Bozukluk
3.2.5. Maddenin/İlacın Yol Açtığı Psikoz Bozukluğu
3.2.6. Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Psikoz Bozukluğu
3.2.7. Katatoni (Donakalım)
3.2.8.Tanımlanmış Diğer Bir Şizofreni Açılımı Kapsamında Ve Psikozla Giden Diğer
Bozukluk
3.2.9.Tanımlanmamış Şizofreni Açılımı Kapsamında Ve Psikozla Giden Diğer
Bozukluk
3.3.Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklarda Tedavi
Yöntemleri
3.3.1. Farmakolojik Tedavi
3.3.2. Elektro- Konvulsif Terapi-EKT
3.3.3. Psikososyal Tedavi
3.4. Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Bozukluklar ve
Hemşirelik Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Psikoz nedir?
Şizofreni etyolojisinde rol oynayan norotransmitterler hangisidir?
Şizofreni belirtileri nelerdir?
Bozukluğun tedavisinde hangi tedavi yontemleri kullanIlmaktadIr? Bu
yontemlerden hangisi veya hangileri daha etkili olmaktadir, tartisiniz.
Şizofreni açılımı kapsamında giden diğer psikotik bozukluklar nelerdir?
Sanrılı bozukluğun en belirgin özelliği nedir?
Şizoaffektif bozukluk nedir?
Şizofreni açılımı kapsamında giden diğer psikotik bozukluklarda görülebilecek
hemşirelik tanıları nelerdir?
Şizofreni ve diger psikotik bozukluğu olan hasta ve ailelerin eğitim
gereksinimleri nelerdir ve egitim planırken öncelikli konular ne olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Şizofreni Açılımı
Kapsamında ve Psikozla
Giden Diğer Bozukluklar
ve Hemşirelik Yaklaşımı

Şizofreni açılımı kapsamında Okuyarak/Araştırarak
ve psikozla giden diğer
psikotik bozuklukları
tanımlayabilecek ve bu
bozuklukların oluşumunda
rol oynayan etyolojik
faktörler hakkında bilgi
sahibi olacak

Şizofreni Açılımı
Kapsamında ve Psikozla
Giden Diğer Bozukluklar
ve Hemşirelik Yaklaşımı

Bu bozuklukların klinik
Okuyarak/Araştırarak/
özelliklerini ve belirtilerini
Uygulama yaparak
tanıyacak ve hastayı tanılama
ve tedavisini takip etmede
etkili bir biçimde
kullanabilecek

Şizofreni Açılımı
Kapsamında ve Psikozla
Giden Diğer Bozukluklar
ve Hemşirelik Yaklaşımı

Şizofreni ve diğer psikotik
bozuklukların tedavi
yöntemlerine ilişkin bilgi
sahibi olacak

Okuyarak/Araştırarak

Şizofreni Açılımı
Kapsamında ve Psikozla
Giden Diğer Bozukluklar
ve Hemşirelik Yaklaşımı

Bu bozuklukluğa sahip hasta
ve ailelerinin hemşirelik
süreci doğrultusunda
gereksinimlerini ve
sorunlarını belirleyerek
uyguladığı girişimlerle
sonuca ulaşacabilecek

Okuyarak/Araştırarak/Uygulama
yaparak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psikoz
Şizofreni
Halüsinasyon (Varsanı)
Hezeyan (Sanrı)
Şizoafektif Bozukluk
Sanrılı Bozukluk
Kısa Psikotik Bozukluk
Şizofrenimsi (Şizofreniform) Bozukluk
İç görü
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Giriş
Şizofreni düşünce içeriği ve organizasyonu, kişilerarası iletişim kurma yeteneği,
algılama ve gerçeği değerlendirme, duygulanım ve sosyal anlamda kabul edilebilir davranış
gösterme gibi bireyin işlevsel olduğu birçok alanı olumsuz etkileyen; genellikle genç yaşta
başlayan, kronik ve sıklıkla yinelemelerle seyreden bir bozukluktur.
Seyrek görülen bir bozukluk olmasına karşın en çok yetiyitimine yol açan on
hastalıktan biridir. Şizofreni olan kişilerin birçoğu diğer insanların desteğine gereksinim
duyar, bir işe girmede veya kendilerine bakmada zorluk yaşarlar. Bireyde ciddi engelliliğe yol
açması nedeniyle birey, aile ve topluma yönelik yükü fazla olmaktadır. Bunun yanında
şizofreni hakkında toplumda damgalayıcı inanç ve tutumların yaygın olması ve
kabullenmedeki güçlüğü hastalığın sosyal yönünü daha da ağırlaştırmaktadır. Bu bakımdan
sadece hastaları, hasta yakınlarını ve ruh sağlığı çalışanlarını ilgilendiren bir “hastalık”
olmanın ötesinde bir halk sağlığı sorunu olarak görülebilir.
Şizofreni olan kişilerin birçoğu ilaçlar ve sosyal desteğin yardımı ile iyi bir işlevselliğe
sahip olabilir. Günümüzde şizofreni tedavisi çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu
açıdan şizofrenide tedavinin hastanın, ailesinin ve içinde yaşadıkları sosyal ortamın göz
önünde bulundurularak bütüncül bir yaklaşımla bakımının planlanması gerekmektedir. Bu çok
yönlü yaklaşımı, psikofarmakolojik tedavi ve psikososyal tedavi yöntemlerinin birlikte
kullanılması oluşturmaktadır. Bu yaklaşıma göre hizmetin multidisipliner ekip anlayışıyla
verilmesi gerekir. Bu multidisipliner ekibin bir parçası olan psikiyatri hemşirelerinin ve bu
konuda eğitim alan öğrencilerin şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden diğer
bozukluklar hakkında bilgi edinmeleri, hastalarda görülen belirtileri doğru tanılayıp uygun
hemşirelik girişimlerini uygulayabilmeleri açısından önemlidir.
Bu bölümde şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden diğer bozuklukların
tanımı yapılarak, bu bozukluklarda görülebilecek belirtiler, oluşumunda rol oynayan
etiyolojik faktörler, epidemiyolojik veriler, tedavi yaklaşımları ve şizofreni ve diğer psikotik
bozukluklara yönelik hemşirelik yaklaşımı süreç doğrultusunda ele alınacaktır.
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3.1.Şizofreni
3.1.1.Tanım ve Tarihçe
Şizofreni, genellikle genç yaşlarda başlayan, düşünce içeriği ve organizasyonu,
kişilerarası iletişim kurma yeteneği, algılama ve gerçeği değerlendirme, duygulanım ve sosyal
anlamda kabul edilebilir davranış gösterme gibi bireyin işlevsel olduğu birçok alanı olumsuz
olarak etkileyen, dış dünyaya yabancılaşarak kendine özgü bir içe kapanım dünyasında
yaşadığı, yinelemelerle giden kronik bir belirtiler kümesidir. Şizofreni psikotik bir
bozukluktur. Psikoz kavramı, kişiliğin dağıldığı, sosyal işlevselliğin kötüleştiği ve gerçeklerle
bağlantının bozulduğu veya koptuğu ağır bir ruhsal durumdur. Psikozda, sanrılar (hezeyan),
varsanılar (halüsinasyon), dağınık (dezorganize) konuşma veya dağınık davranışlar
görülebilir.
Şizofreni tanımı yapılmaksızın, modern şizofreni ölçütlerini karşılayacak birçok
hastadan söz eden ilk tanımlama, 19. yüzyılda Pinel tarafından yapılmıştır. Avusturya’lı
Morel ise “Démence précoce (erken bunama) olarak adlandırdığı olgular bildirmiş,
Almanya’dan Kahlbaum katı postür ve mutizmle giden “katatoni” tanımlamasını yapmış,
onun öğrencisi olan Hecker ise regresif davranışlarla giden olgular için “hebefreni”
isimlendirmesini oluşturarak şizofreni tanımlarına ışık tutmuşlardır.
Psikozlara tanımlayıcı yaklaşımı Kraepelin yapmıştır. Kraepelin, demens praecoce,
katatoni, hebefreni ve paranoid demans olarak adlandırılan tabloların aynı hastalık
olabileceğini ileri sürmüş ve bu hastalık için Latince “dementia praecox” terimini önermiştir.
Sonrasında bu durumları manik-depresif psikozdan ayırmıştır. Kraepelin’den sonra Bleuler,
psikozların tanımlanmasında demans belirtilerinin yalnızca çok ağır hastalarda görüldüğünü
belirtmiş ve ruhsal yarılma (schism) kavramını öne sürerek bu hastalığa zihin yarılması
anlamında shizo-phrenia demiştir. Şizofreni olarak adlandırdığı hastalığın temel belirtilerini
ise dört ana başlık altında toplayarak “4A belirtisi” olarak isimlendirmiştir.
Bleuler’in Temel Belirtileri:
• Asosiyasyon (Çağrışım) bozukluğu
• Afekt (duygulanım) bozukluğu
• Ambivalans
• Autizm (Otizm)
Günümüze doğru ise, Schneider, şizofreni tanımlamasında fenomenolojik kavramların
kullanılmasını önermiş ve birincil/ikincil sıra belirtilerden söz etmiştir (Bkz. Tablo 1). Yine
ilk kez geçen yüzyılda bazı nörolojik sendromlardaki belirtiler için H. Jackson tarafından
yapılan şizofrenide pozitif ve negatif belirtiler tanımı çok sık kullanılır olmuştur. Tüm bu
tanımlar daha sonra günümüzde kullanılan hastalıkların sınıflandırılması ve tanılanmasında
öncü olmuşlardır.
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KURT SCHNEIDER
Birincil Sıra Belirtileri
İkincil Sıra Belirtileri
Düşüncelerin duyulması (hasta kendi düşüncelerini yüksek
• Diğer algı bozuklukları
sesle duymaya başlar)
Tartışan sesleri içeren işitsel varsanılar (Birtakım sesler
tartışmakta ve kendi düşüncesine aykırı şeyler
söylemektedir)
Yorum yapan işitsel varsanılar (Hasta düşüncelerini
yorumlayan sesler duymaktadır.)

•

Ani sanrısal düşünceler

•

Depresif, öforik duygudurum
değişiklikleri

Düşünce
çalınması-düşüncenin
etkilenmesi
(Hasta
düşüncelerinin dış güçlerce çalındığını düşünmektedir.)
Düşünce yayınlanması
Sanrısal algılamalar
İradenin, duygulanımın ve dürtülerin başkalarından
etkilenmesi

•

Duygusal yoksullaşma

3.1.2. Epidemiyoloji
Şizofreninin toplumsal yaygınlığı, tanı ölçütleri zaman içinde değişmesine rağmen,
dünya çapında belirgin farklılıklar göstermemektedir. Yaşam boyu yaygınlığı %0,5 ile %1,5
arasındadır. Yaklaşık her yüz kişiden biri yaşamları boyunca hastalanma riski taşımaktadır.
Sıklık (insidans) hızları yaygınlık hızlarından çok daha düşüktür ve yaklaşık yılda on binde
0,5 ile 5 arasında değişmektedir.
Türkiye’de psikotik bozuklukların epidemiyolojisi üzerine yapılan sistematik bir
gözden geçirmede şizofreninin yaşam boyu yaygınlığı bin kişide 8,9 olarak bildirilmiştir.
Ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın 2006 verilerine dayanarak düşük yaygınlığa sahip olan
şizofreninin, Türkiye’de yetiyitimi ile yaşanan yılların %2,3’ünden sorumlu olduğu ve
yetiyitimine neden olan hastalıklar arasında erkeklerde dokuzuncu, kadınlarda onbirinci
sırada yer aldığı belirtilmiştir.
Hastalığa yakalanma oranı, erkeklerde ve kadınlarda aynı olmakla birlikte, hastalığın
başlaması ve gidişinde farklılıklar gözlenmektedir Erkeklerde başlama yaşı 15-25, kadınlarda
25-35 dolayındadır. Erkeklerde negatif belirtilerin daha fazla olduğu, kadınlarda sosyal
işlevlerin ve sonlanımlarının daha iyi olduğu belirtilmektedir.
Şizofreni, tüm kültürler ve sosyoekonomik düzeylerde görülmektedir Gelişmiş
toplumların düşük sosyoekonomik düzeylerinde daha sık olduğu görülmüştür. Bu durumun
gelişmesinde iki açıklama üzerinde durulmaktadır. Birincisi hastalanan kişilerin
sosyoekonomik düzeylerinin düşmesine bağlı, diğeri ise düşük sosyoekonomik düzeylerde
stres etkenlerinin (göç etme vb.) çok olmasına bağlı hastalığın daha sık görüldüğüdür.
Şizofrenisi olan kişilerin genel topluma göre intihar riski 50 kat daha fazladır, %40
oranında intihar girişimi vardır ve erken ölümlerin %10-13’ünü intihara bağlı ölümler
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oluşturmaktadır. Şiddet, çevreye zarar verme oranları genel toplumdan fazla ise de, bu oran
alkol ve madde bağımlılarından daha düşük, duygudurum bozukluklarıyla aynıdır. Ani ölüm,
fiziksel hastalık oranları yüksek, yaşam süreleri genel toplumdan %20 daha kısadır.

3.1.3. Etiyoloji
Şizofreninin nedeni bilinmemektedir. Ancak hastalığın tek bir nedene bağlı olarak
ortaya çıkan homojen bir hastalık olmadığı kabul edilmektedir. Şizofreninin etyolojisinden
söz edilecek olduğunda artık daha çok bir “stres-diatez modeli” üzerinde durulmaktadır. Bu
modele göre, bünyesel olarak yatkınlığı (diatez) olan kişilerde stresli bir durumla
karşılaşıldığında şizofreni ortaya çıkmaktadır. Şizofreninin ortaya çıkışında biyolojik,
psikososyal ve çevresel etkenlerin birlikte rol oynadığı, stres yaratan bir durumla
karşılaşıldığında hastalığın ortaya çıktığı ve stres yaratan durumun da bu etkenlerden biri ile
ilgili olabileceği belirtilmektedir. Örneğin ortaya çıkarıcı etken enfeksiyon gibi biyolojik bir
neden veya bir yakınını kaybetme veya sorunlu bir ailede yaşama gibi psikolojik bir neden
olabilir. Her enfeksiyon hastalığı olan veya her yakınını kaybeden şizofreni olmaz, bu
hastalığın ortaya çıkışı için bünyesel yatkınlığın da bulunması gerekir.

3.1.3.1. Biyolojik Etkenler
Nörobiyolojik Etkenler: Beyin biyokimyası şizofrenideki beyin fonksiyon
bozukluğunda önemli bir rol oynamaktadır. Şizofreni etyolojisinde rol oynadığı düşünülen
nörotransmitterler arasında dopamin, noradrenalin, serotonin, asetilkolin, glutamat ve gama
aminobutirik asit-GABA sayılabilir.
Dopamin hipotezi: Şizofrenide dopamin hipotezi şu ana kadar biyolojik alanda ortaya
atılmış en tutarlı hipotezdir. Bu hipoteze göre şizofreni semptomları kısmen aşırı duyarlı
dopamin reseptörleri veya artan dopamin etkinliğine bağlı oluşmaktadır.
Beyinde çok sayıda dopamin içeren nöron bulunmaktadır ve bu nöronların çoğu orta
beyin ve frontal bölgede yerleşmişlerdir. Başlıca mezolimbik, mezokortikal, nigrostriatal ve
tuberoinfundibular olmak üzere dört dopaminerjik yolak tanımlanmıştır. Şizofreninin pozitif
ve negatif belirtilerini açığa çıkarması açısından özellikle mezolimbik ve mezokortikal
yolaklar önemlidir. Mezolimbik yol ventral tegmentum bölgesinden başlayarak limbik
sistemin bölgelerine yayılır ve hafıza, duygular, uyarılma ve zevk alma ile ilgilidir. Bu
bölgedeki aşırı dopaminerjik aktivite sonucu şizofreninin pozitif belirtileri (sanrılar,
varsanılar) oluşur. Mezokortikal yol ise ventral tegmentumdan başlayarak korteksin içine
kadar uzanır ve biliş, sosyal davranış, planlama, sorun çözme, motivasyon, öğrenmenin
pekiştirilmesi ile ilgilidir. Bu bölgedeki dopaminerjik aktivitenin azalması sonucunda ise
şizofreninin negatif belirtileri (duygusal küntlük, apati, anhedoni, vb.) ortaya çıkmaktadır
(Şekil 1).
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Dopamin Yolakları ve Şizofreni

1.
2.
3.
4.

Mezolimbik (Dopamindeki artış- pozitif belirtiler
Mezokortikal (Dopamin hipoaktivitesi-negatif & bilişsel & afektif belirtiler)
Nigrostriatal (EPS & tardiv diskinezi gibi ilaç yan etkileri
Tuberoinfindibular (hiper prolaktinemi gibi ilaç yan etkisi)

Şekil 1. Şizofreni ve Dopamin Yolakları
Dopamini arttıran amfetamin, kokain gibi maddelerin psikozu tetiklemesi
veyakötüleştirmesi bu varsayımı destekleyen bir bulgudur. Diğeri ise hemen bütün
antipsikotik ilaçların dopamin reseptörlerine bağlanması ve dopamin etkinliğinde işlevsel
düşmeye neden olarak psikotik belirtileri azaltmasıdır.
Norepinefrin hipotezi: Norepinefrin tek başına rol oynamamakla beraber, norepinefrin
etkinliğinin, uyaran girişinde artmış duyarlılığa neden olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu
kişilerde BOS epinefrin düzeyi, özellikle paranoid belirtilerin baskın olduğu hastalarda,
yüksektir. Antipsikotikler noradrenerjik nöronların etkinliğini azaltmaktadır.
GABA hipotezi: Düşük GABA etkinliğinin dopamin etkinliğinde artışa neden olduğu
belirtilmektedir.
Serotonin hipotezi: Şizofrenisi olan kimi hastalarda serotonin düzeylerinde azalma
görülürken, kimilerinde artma saptanmıştır. Özellikle serotonin tip 2 reseptörlerinin bloke
edilmesi, psikotik belirtilerin azalmasında ve D2 baskılanmasına bağlı hareket bozukluklarının
azaltılmasında önemli rol oynadığı ileri sürülmüştür. Yapılan çalışmalar, şizofreni
hastalarında görülen özkıyım ve dürtüsel davranışlarda serotoninin etkinliğini göstermiştir.
Özellikle negatif belirtilerin sağaltımında serotonin reseptörlerini baskılayan ilaçların yararlı
oldukları gözlenmektedir.
Glutamat hipotezi: Bir glutamat reseptörü olan N-metil-D-aspartatı (NMDA) bloke
ederek etki gösteren fensiklidinin, şizofreninin negatif ve pozitif belirtilerini bir arada içeren
bir klinik tabloya yol açması, glutamat sisteminin şizofrenideki rolüne dikkat çekmektedir.
Nöroanotomik Etkenler: Beyin görüntüleme çalışmaları kapsamında (BT, MR, PET)
beyinde bir takım yapısal bozukluklar olduğu görülmüştür. Bunlar ventriküllerde büyüme ve
kortikal atrofi, frontal loblarda hipoaktivite ve serebral kortekse göre bazal ganglionlarda
hiperaktivite olduğu bulunmuştur. Şizofrenik hastalarda yapılan elektroensefalografik
görüntüleme (EEG) çalışmaları çok sayıda hastada, limbik sistem yapılarıyla ilgili
bozukluklar olduğunu göstermiştir.
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Genetik Etkenler: Şizofrenide genetik bir yatkınlık olduğundan söz edilmektedir.
Kalıtımla ilgili yapılan çalışmaların sonucuna göre birçok gene bağlı, çok etmenli bir geçişin
söz konusu olduğu düşünülmektedir. Şizofrenik hastaya genetik yakınlık ne denli fazla ise,
şizofreni olma olasılığı da o denli yüksek olmaktadır. Bu da şizofreninin genetik bir hastalık
olabileceği varsayımını desteklemektedir. Şizofreninin prevalansı toplumda %1 iken, bu oran
anne veya babasından biri şizofren olan çocukta %10-16,hem annesi hem de babası şizofren
olan çocukta %35-40, şizofren bir hastanın ikizi olmayan kardeşinde %8-10, şizofrenik
hastanın dizigot ikizinde %15-17, şizofrenik hastanın monozigot ikizinde %48-50’dir. Yine
şizofrenisi olan bireylerin birinci derecede biyolojik akrabalarında şizofreni gelişme olasılığı
topluma oranla yaklaşık 10 kat daha fazladır. İkiz ve biyolojik ebeveynlerle ilgili yapılmış
çalışmalarda, ayrı yerlerde büyümüş tek yumurta ikizlerinin şizofreni gelişme açısından
oranları birbiriyle uyumlu olarak %40-50 arasında bulunmuştur. Bu da şizofreni gelişiminde
genetiğin güçlü bir öğe olduğunu göstermek açısından anlamlı olmakla beraber, çevresel
faktörlerin etkisini göstermesi açısından da anlamlıdır. Çünkü tamamen genetik bir hastalık
olsaydı o zaman bu ikizlerin %100’ünün şizofreni olması gerekirdi.
Yapılan evlatlık çalışmalarında da, şizofren bir anneden doğan ve daha sonra evlatlık
edinilenler ile annesi herhangi bir psikiyatrik ozukluk taşımayan ve yine sonradan başkaları
tarafından evlatlık edinilenler karşılaştırılmıştır. Şizofren bir anneden doğan çocukların
şizofren olma ihtimali, karşılaştırıldıkları kontrol gruplarına nazaran daha yüksektir.
Çalışmalarda şizofren olmayan anne babadan doğan fakat şizofren ebeveynler tarafından
yetiştirilen çocukların genel nüfustan daha fazla şizofren olmadıkları gösterilmiştir.
Diğer Etkenler: Göç ve daha çok, ikinci kuşak göçmen olmak (riski 4-5 kat
arttırıyor), doğum mevsimi, kentsel bir yerleşim biriminde doğmak ve büyümek, doğumda
baba yaşının ileri olması (Yaşlanmış spermlerdeki genetik mutasyon nedeniyle) ve kokain,
esrar, metamfetamin, LSD vb. kullanımı (özellikle beynin gelişiminin devam ettiği 20 yaşın
altında), stres verici yaşam olayları da risk etkenleri arasında sayılmaktadır. Stres, şizofreniye
neden olmamasına rağmen zedelenebilir bireylerde hastalığı tetikleyebilir ve hastalığın seyri
ve şiddetinde rol oynayabilir.
Doğum veya gebelik komplikasyonu öyküsü olan bir bebeğin yetişkinlikte şizofreni
olma olasılığı daha yüksektir. Doğum sırasında oksijensiz kalma da bir risk faktörü olabilir.
Fetus veya çocuğun beyin gelişimi sırasındaki erken bir travma beyin anormalliklerine yol
açabilir. Bu beyin anormallikleri biyokimyasal, yapısal veya işlevsel olabilir ve biyolojik bir
zedelenebilirlik durumuna yol açabilir. Prenatal risk faktörleri ise, viral enfeksiyonlar (ilk
Trimester ile ikinci trimester başında influenza, rubella ve toksoplazma virüslerine maruz
kalma), kötü beslenme, açlık, D vitamini eksikliği ve toksinlere maruz kalmayı kapsar.

3.1.3.2. Çevresel/Psikososyal Etkenler
Psikodinamik ve Gelişimsel Kuram: Freud, Sullivan ve Erikson gibi kuramcılar,
yaşamın erken yıllarında sıcaklığın, besleyici, şevkatli bir bakımın olmayışınnın ileride
kendilik kimiği, gerçeğin yanlış yorumlanması ve ilişkilerden geri çekilmeye katkı
sağlayabileceği üzerinde durmuşlardır. Psikodinamik görüşe göre, şizofrenide ruhsal ya da
biyolojik nedenlerle libido gelişmesi narsistik bir düzeyde saplanır kalır. Yaşamın sonraki
dönemlerinde, değişik stresler ile benlik bu ilkel düzeye geriler (regresyon) ve libido
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nesnelerden çekilerek benliğin kendisine yatırılır (ikincil narsizm). Bu durum kişinin dış
dünyayla ilişkilerini azaltır. Nesne libidosunun, bir başka deyimle, dışarıdaki nesnelere
yatırılmış ilgilerin ve yatırımın geri bedene yöneltilmesi durumu şizofrenik hastaların kendi
bedenleri ile aşırı uğraşmalarında ve otizm gibi belirtilerde görülür. Harry Stuck Sullivan ise
Freud’dan farklı olarak libidinal enerjinin geri çekilmesinin, çocukluktan başlayarak temel
güven duygusunun sağlanamaması, sürekli düş kırıklıkları ve kişilerarası ilişkilerin bozukluğu
yüzünden olabileceğini ileri sürmüştür. Bu nedenle şizofrenide genellikle doğuştan yapısal bir
yatkınlığın, bir benlik zayıflığının ve birincil narsistik duruma kolayca gerileyebilme
eğiliminin olduğu kabul edilir. Böyle bir zeminde çevre ilişkilerinde küçük büyük incinmeler
bu gerileme eğilimini kamçılarlar. Buna göre içe kapanım ve şizofreninin diğer belirtileri bir
çeşit savunma ve uyum biçimidir.
Hastanın dinamiklerini anlamak (ruhsal çatışma ve durumlarını), belirtilerin sembolik
anlamını tam değerlendirmek açısından önemlidir. Hastanın iç yaşantısı sıklıkla karışık ve
bunaltıcı doludur ve bunların kuvvetli etkilerine karşı benliğin savunma düzeneklerini
devreye sokar. Başlıca üç savunma düzeneği gerçeği değerlendirme yetisi ile çatışır. Psikotik
projeksiyon – içten gelen saldırgan, cinsel ve karmaşık duyguların tanınmasının aksine, dış
dünyadan geliyormuş gibi algılanması; iç ve dış yaşantılar arasındaki sınırlar kaybolur.
Yansıtma, paranoyaya neden olan başlıca savunmadır. Reaksiyon formasyon (Karşıt
tepkiler kurma)– rahatsız eden bir düşünce veya dürtüyü karşıtına çevirme. Örn. Aşağılık
duyguları büyüklük duygularına çevrilir. Psikotik yadsıma – karmaşa yaratan uyaranları
sanrı ve varsanılara değiştirme.
Aile Kuramı: 1940’lara kadar aile dinamiği ve şizofreni arasındaki ilişkiyi saptamak
üzere birçok araştırma yapılmıştır. Aile dinamiği ile şizofreni arasında tam bir ilişki
bulunamamış; özgül bir psikojenetik etken, özgül bir patojenik anne ya da patojenik aile
kuramlarının yalnız başlarına geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Ancak aileye yönelik tüm
çalışmaların şizofrenik bireyin ve ailesinin yapısını, iç dinamiklerini, uyum biçimlerini
anlamamızda büyük katkıları olmuştur. Ancak aile ortamının bozuk olmasının, ailede yüksek
duygu ifadesinin olması ve kronik stresin hastalığın iyileşmesinde, uzun sürmesinde,
hastalığın alevlenmesinde büyük rolü olduğu ve artık şizofreni tedavisinde ailenin de ele
alınması zorunluluğu kabul edilmektedir. Son yıllarda ailede duygu ifadesine yönelik
çalışmalara rastlanılmaktadır. Duygu ifadesi, düşmanca ve eleştiren veya denetleyici ve
aşağılayıcı, belirgin müdahele edici davranışla belirlenir.Yüksek duygu ifadesi gösteren
ailelerdeki hastaların, düşük duygu ifadesi gösteren ailelerdeki hastalara göre yineleme
oranları daha yüksektir.

3.1.4. Klinik Özellikler ve Belirtiler
Şizofrenide psikolojik işlevlerin her alanında önemli belirtiler olmakla birlikte
şizofreni için tanı koydurucu tipik bir belirti ve bulgu yoktur. Ancak hastaların şizofreni tanısı
konmadan önce şizoid ve şizotipal kişilik özellikleri gösterdikleri bilinmektedir. Genellikle
çocukluk dönemlerinden beri uslu, sessiz, sakin fazla arkadaı olmayan, utangaç, çekingen ve
soğukturlar. Şizofreni ergenlik dönemininde sinsi bir şekilde başlar. Hastada evden veya
odasından çıkmama, içine kapanma, çevresiyle ilişkilerini ve iletişimini koparma, metafizik
ve dinsel uğraşlar ve düşünceler, garip davranışlar ve konuşmalar, öz bakımda yetersizlik ve
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obsesif uğraşlar görülür. Akut şizofren hastalarının bir çoğu normal görünür, ancak ilk bakışta
sosyal davranışlarında kafaları meşgul, vurdumduymaz, ilgisiz, toplumdan çekilmiş ya da
başka türlü tuhaflıklar gibi kaba tutumlar görülmektedir. Çok süreğen hastalarda bakımsız,
dağınık genel görünüm olabilir. Ancak her hastada aynı belirtiler görülmeyebilir ya da zaman
içinde bazı belirtiler ön plana çıkarken bazı belirtiler kaybolabilmektedir. Şizofrenide her
zaman hastalık öncesi işlevselliğe göre az veya çok yıkım olmakta ve yeti kaybolmaktadır.
Hasta günlük yaşamda, iş ve sosyal ilişkilerde ya da işlevlerde bozulma gösterir. Hastalarda
genel olarak görülen belirtiler pozitif ve negatif belirtiler olarak ayrılmaktadır:
3.1.4.1.Pozitif Belirtiler
Pozitif belirtiler, zihinsel işlevlerin bozulması ya da çarpık şekilde işlemesi sonucu
ortaya çıkar ve ilaç tedavisine iyi yanıt vererek zamanla azalma eğilimi gösterir.
3.1.4.1.1. Düşünce Bozuklukları
Düşüncenin içeriğine ait bozukluk: Düşünce içeriğinde sanrılar görülür. Sanrılar
kişinin zekası ve kütürüyle uyumlu olmayan yanlış kişisel inanışlarıdır. Düşüncesinin yanlış
ve gerçek dışı olduğuna dair açık kanıtlar sunulsa da, kişi bu inancını sürdürür. Sanrı,
delüzyon veya hezeyan diye de adlandırılır. Hastanın sanrıları sistemsiz, dağınık, düzensiz ve
acayiptir (bizar). Sanrılar duygudurum ile uyumlu değildir. En sık görülen sanrı tipleri
şöyledir:
Perseküsyon sanrısı: kişi tehdit edildiğini düşünür ve başkalarının kendine zarar
vereceğine inanır. (örn. Mit beni takip ediyor, beni yakalayıp öldürecekler ya da komşular
sürekli beni izliyor, benim bir açığımı bulup evden attırmak istiyorlar. Şizofrenide en sık
rastlanılan sanrı tipidir.
Grandiyöz sanrı (büyüklük) : Kişi bilgisi, gücü, yetenekleri veya kişiliği hakkında
abartılı duygularar sahiptir.örn. kendini peygamber, pop yıldızı olarak düşünür.
Referans sanrıları (alınma): Çevresindki tüm olayların kendisi ile ilgili olduğu
düşüncesidir. Örn. Birileri bu dergideki yazılarıyla bana mesaj vermek istior, mesajı
alabilmek için şifreleri çözmelyim. Alınma düşünceleri, referans sanrılarından daha az katıdır.
Örn. Kendisi hakkında konuşulduğu, gülündüğü şeklinde.)
Erotomanik sanrı: Hasta kültürel ve sosyoekonomik düzeyi yüksek olan kişinin
kendisine aşık olduğuna inanır.
Somatik sanrılar: Kişi bedeninin işlevleri hakkında yanlış düşüncelere sahiptir. Örn.
70 yaşındayım ve doğum yapan en yaşlı insan ben olacağım. Doktor hamile olmadığımı
söylüyor ama ben hamileyim.
Nihilistlik sanrı: Hiç olma ya da yok olma gibi temaları içerir. Örn. Hasta kalbinin
olmadığına, organlarının çürümüş olduğuna veya lmüş olduğuna inanır)
Kontrol edilme veya denetlenme sanrıları: Hasta bir dış güç tarafından düşünce,
duygu ve davranışlarının denetlendiğine inanır.
Düşünce sokulması: Hasta kendisine ait olmayan düşüncelerin kafasına sokulduğuna
inanır.
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Zihin okunması sanrısı: Hasta başkaları tarafından zihninin okunduğuna inanır.
Düşüncenin yayınlanması: Hasta düşüncelerinin başkalarının işitebileceği biçimde
yayınlandığına inanır.
Düşünce çekilmesi: Hasta düşüncelerinin zihninden çekilip alındığına inanır.
Düşüncenin yapısına ait bozukluk: Konuşmaya yansıyan kısımdır. Hastalarda
konuşmayı izlemek güç olabilir. Soyut düşünce kaybolabilir, somut düşünce yerleşir,
konuşmalar arasında ilişkiler bozulmuştur. Yeni kelime uydurma, tekrarlamalar, teğetsel
konuşmalar, hiç konuşmama, bloklaşma, klang çağrışımı, düşüncede yoğunlaşma olabilir.
Kelime salatası: Konuşmanın tümüyle birbirleriyle ilişkisiz, kuralsız ve mantıksız
halde akıp gitmesidir.
Blokaj: Hastanın düşünce / konuşma akışının aniden kesilmesidir. Kesildikten sonra
ilgisiz konuyla devam edebilir.
Neolojizm: Psikotik kişi başkaları için anlam ifade etmeyen, kendi uydurduğu,
anlamını yalnızca kendisinin bildiği ve sembolik bir değeri olan kelimeleri özel biçimde
kullanmasıdır.
Klang Çağrışım: Kelimelerin seçimi anlamdan çok seslerle belirlenir. Klang
çarışımlar genellikle kafiye biçimindedir. Örn.: Sıfır bir Adana, boya badana.
Mutizm: Konuşmanın olmaması, konuşmayı reddetmedir.
Teğetsellik: Kişi asla iletişimde anlatmak istediği noktaya ulaşamaz. Araya alakasız
konular sokuşturur ve konuşulan konunun odağından uzaklaşılır.
Çevresel konuşma: Kişi, bir sürü, yorucu ve gereksiz detay nedeniyle, iletişimde
varılmak istenen noktaya geç ulaşır.bireyi konuya odaklamak için uğraşmak gerekir.
Fikir uçuşması: Bir konudan diğerine hızlı geçişlerin olmasıdır.
Enkoherans (kelime salatası): Mantıksal ilgisi olmayan kelimelerin rastgele bir araya
toplanmasıdır. Konuşulanları anlamak güçtür. Örn.:en ileri eylem çift çalış daire üniforma
büyür.
Perseverasyon: Kişi farklı sorulara rağmen, aynı düşünce veya kelimeleri konuşma
boyunca sürekli tekrar eder.
Verbijerasyon: Aynı kelime / kelimeler)in anlamsızca tekrar edilmesidir
Ekolali: Hastanın söyleneni aynen tekrar etmesidir.
3.1.4.1.2. Algılama Bozuklukları
Algılamaya ait bozukluklar şizofrenide sıklıkla görülmektedir. Dikkat çabuk dağılır.
Çevredekilere ilgi azalır ve bu nedenle algılama azalmış gibidir. Ortada bir uyaran yokken bir
algının olması (varsanı-halüsinasyon) veya uyaranın yanlış algılanması (yanılsama-illüzyon)
olabilir. Basit olarak birtakım gürültüler, karmaşık ses ya da müzik sesleri duyulabilir. Bazen
emir verir şekildedir, bazen tek kelime ya da bütünüyle konuşma tarzında olabilir. Bazen iki
ya da daha fazla ses, üçüncü kişi olarak hasta ile tartışabilir, diğer sesler onun hareketini
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yönetebilirler. Halüsinasyonlar beş duyu organımızla ilgili olabilir. Şizofrenide işitme
halüsinasyonları diğerlerinden daha fazla görülmektedir. Görme, taktil (dokunma), koku, tat
ve somatik halüsinasyonlara daha az rastlanılmaktadır. Bazen de paranoid özellik
gösterenlerde algı artması, keskin algılama olabilir.Ayrıca bireyin kendi zihninde olup
bitenlerle dış dünyadaki olup bitenleri ayırt edebilme yetisi (gerçeği değerlendirme yetisi) de
bozulmaktadır. Algılamay ait görülen bir diğer bozukluk ise deporsanolizasyon ile
derealizasyondur. Depersonalizasyon, kişinin kendi kimliğine, bedenine ya da bedeninin bir
bölmüne duyduğu yabancılık hissidir. Örn. Bedeninin küçülüp ellerinin büyüdüğünü
hissetmesi. Derealizasyon: Dış dünyanın ya da çevresindeki nesnelerin değişmiş biçimde
algılanmasıdır.
3.1.4.1.3. Hareket ve Davranış Bozuklukları
Katatoni: kaslarda katılık (rijidite) veya eklemlerin hareketsizliği ile belirli olmakla
birlikte zaman zaman eksitasyonların olabileceği hareketsizlik hali.
Katalepsi (donakalma): Hastanın donmuş gibi durması, hareket etmemesi ve aynı
pozisyonda saatlerce kalmasıdır.
Negativizm: Hareket ettirilmeye veya herhangi bir isteğe karşı koyma.
Ekopraksi: Hastanın karşısındaki kişinin hareketlerini yinelemesi, taklit emesi.
Stereotipi: Amaçsız yineleyici hareketlerdir. Kronik şizofrenler, bazen acayip, tuhaf
ve uygun olmayan hareketleri (Stereotipik hareketler) sürekli tekrarlayabilirler.

3.1.4.2. Negatif Belirtiler
3.1.4.2.1. Duygulanım (affekt) bozuklukları
Affekt değişiklikleri, depresyonda görüldüğü gibi, anksiyete, irritabiliteya da öfori
tarzında görülebilir. Akut dönemde, affektin değişiminde bir azalma, düzleşme ortaya çıkar,
zamanla duygularda küntleşme, sığlık, yüzeyelleşme belirginleşir. Kimi olgularda da yersiz,
anlamsız ağlamalar, gülmeler, taşkınlıklar ve duygulanımda uygunsuzluk görülür.
Uygunsuz duygulanım: Duygulanım dışavurumu ile düşüncelerin ya da konuşma
içeriğind uyumsuzluk olması.
Duygulanımda küntlük: Duygulanımın dışavurumunun yoğunluğunda azalma olması
3.4.2.2. İrade
İrade amaca yönelik aktiviteleri başlatma yeteneğinin kaybedilmesi ile ilgilidir.
Uygunsuz dürtü ve motivasyon ve ambivalans olabilir. Hastalar kendini bırakmış va amaçsız
gibi görünebilirler.
Avolisyon:Enerjinin olmaması, motivasyon azlığı ve genellikle günlük faaliyetlere
ilgisiz olmadır. Kişinin gelecekle ilgili bir planı yoktur ve yorgun olduğunu söyleyebilir.
gelecekle ilgili planı olsa bile bu kararları uygulayamaz ya da kısa sürede yarım bırakır.
Duygusal ambivalans: Aynı obje, kişi ve durumlara yönelik zıt duyguların birlikte
olmasıdır. Bu zıt duygular kişinin basit kararlar almasını engelleyebilir. Örn. Çay mı içeyim
kahve mi içeyim gibi.
104

3.4.2.4. Alogi
Düşünce ve konuşma fakirliği olarak bilinir. Muayenede çok az konuşma, sorulara
kısa yanıtlar verme, yaşadıklarını kapsamlı biçimde ifade edememe gibi özellikleri içerir.
3.4.2.5. Anhedoni
Daha önce severek yaptığı, yapmaktan hoşlandığı aktivitelerden haz alamama durumu
olarak tanımlanır. Şizofreni hastaları bunu daha çok boşluk hissi, anlamsızlık, hayatın boş
olması şeklinde ifade ederler.
3.4.2.6. Öz Bakımda Eksiklik
Günlük temizliğini yürütmekte ve bakımını yapmakta zorlanır. Kıyafetlerini üzerinden
hiç çıkarmayabilir veya mevsime uygun olmayabilir. Tırnakları uzun ve kirli, saç, sakal kirli
ve dağınık olabilir.
3.4.2.7. Kişilerarası İşlevsellik ve Dış Dünya ile İlişkilerde Bozukluk
Akut şizofrenili bazı hastalar başkalarına sarılır, başkalarının alanına izinsiz girebilir,
sosyal ve kültürel olarak kabul edilemeyecek davranşları sergileyebilir. Sosyal işlevselliteki
bozulma sosyal izolasyona, sosyal birliktelik için yetersizliğe neden olabilir.
Günlük yaşam becerileri; Sosyal davranışları sıklıkla bozulmuştur. Hastalar kendi
hijyenik bakımlarını ihmal ederler. Sosyal karşılaşmalardan çekinirler, bazıları sosyal
kuralları değiştirecek şekilde davranırlar, bazıları gereksiz eşya biriktirirler.
Pozitif ve negatif belirtilere ek olarak şizofreni hastalarında bilişsel bozulmaya dair
belirtiler ya da fizyolojik belirtiler de gözlenebilir:
Bilişsel (kognitif) yetiler;Akut şizofrenide oryantasyon genelde bozulmamıştır. Dikkat
ve konsantrasyon bozulabilir, şizofren hastaların birçoğunda dikkati toparlayabilme, akıl
yürütme, sorun çözme, öğrenme ve karmaşık düşünsel işlemleri anlamlandırabilme gibi
bilişsel işlevlerde yetersizlikler sık görülür.
Fizyolojik belirtiler; şizofrenide genellikle metabolizma bozulmaktadır, aşırı ve
düzensiz beslenme, uyku düzensizlikleri, aşırı zayıflama, libido artma ya da azalması ve ağrı
eşik seviyesinin yükselmesi görülmektedir.
İçgörü; şizofrenide içgörü genellikle bozulmuştur, hasta olduklarını kabul etmezler.

3.1.5. Tanı
Şizofreni tanısı koyduracak özel psikolojik ya da tıbbi bir test, görüntüleme yöntemi
bulunmamaktadır. Tanının konmasında hastanın davranışları, bozukluğa özgü belirtilerin
gözlenmesi, öykü alma, psikososyal ve ruhsal durum muayenesi sonucu tanı konmaktadır.
Psikiyatrik bozuklukların sınıflandırılmasında yaygın olarak Dünya Sağlık Örgütü’nün
(World Health Organization-WHO) ICD (International Classification of Diseases)
sınıflandırması ile Amerikan Psikiyatri Birliği’nin (American Psychiatric Association-APA)
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) sınıflandırması
kullanılmaktadır. Şizofreni için DSM-5 tanı ölçütleri Tablo 2.’de verilmiştir.
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DSM-V TANI ÖLÇÜTLERİ-APA
DSM-V’e göre her olguda olması gereken temel özellikler şunlardır:
A.Özgül Belirtiler: Bir aylık bir dönem boyunca (başarı ile tedavi edilmişse daha kısa
bir süre), bu sürenin önemli bir kesiminde aşağıdaki belirtilerden 2 veya daha
fazlasının bulunması gerekli (bu belirtilerden en az birinin (1), (2) ya da (3) olması)
gerekir :
1.Sanrılar
2.Varsanılar
3.Dağınık /dezorganize konuşma (örn: çağrışımlarda dağınıklık ya da
enkoherans)
4.İleri derecede dağınık ya da katatonik davranış
5.Silik (negatif) belirtiler (duygusal katılımda azalma, küntlük ya da
kalkışamama vb)

B.Toplumsal/mesleki işlev bozukluğu:bu bozukluğun önemli işlevsellik alanlarında (iş,
kişilerarası ilişkiler ya da kendine bakım vb.) hastalıktan önce erişilen düzeyin altında
kalması ya da çocukluk / ergenlikte başlamışsa istenen düzeye ulaşamamış olması
gerekmektedir.
C.Süre: Bozukluğun bulgularının en az altı ay sürmesi gerekir. Bu altı aylık sürenin en
az bir aylık süresinde A tanı ölçütünü karşılayan belirtiler olmalıdır.
D.Şizoduygulanımsal (Şizoaffektif) bozukluk ve psikoz özellikleri gösteren depresyon
bozukluğu ya da ikiuçlu (bipolar) bozukluk dışlanmış olmalıdır.
E.Madde kullanımının ve genel tıbbi durumun dışlanmış olması gerekir.

F.Otizm açılımı kapsamında bir bozukluk ya da çocuklukta başlayan bir iletişim
bozukluğu öyküsü varsa, şizofreni tanısı konabilmesi için gerekli diğer belirtilerin yanı
sıra belirgin sanrılar ya da varsanılar da en az bir aylık ( başarıyla tedavi edilmişse
daha kısa) bir süreyle varsa, ayrıca şizofreni tanısı da konur.
Tablo 2. Amerikan Psikiyatri Birliği: DSM-5 Tanı Ölçütleri El Kitabı. Köroğlu E. (çeviren), Ankara:
HYB, 2013 kitabından alınmıştır.
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3.1.6. Gidiş ve Sonlanım
Şizofreni birden ya da yavaş yavaş başlayabilir. Hastaların büyük çoğunluğunda
prodromal (ön) belirtilerin olduğu yavaş bir başlangıç görülür. Aile bireylerinin bunların bir
hastalık belirtisi olduğunu anlamaları güçtür. Hastalığın gidişi her bireyde farklı olmakla
birlikte genel olarak, psikotik alevlenmeler ve yatışmalarla seyretmektedir.
Bildirilen iyileşme oranları % 10 ile 60 arasındadır. Şizofreni hastalarının %20-30’u
normale yakın yaşam sürdürebilir. Yaklaşık % 20-30’u hafif belirtileri yaşamaya devam
eder.% 40-60’ının tüm yaşamlarında hastalığın neden olduğu önemli bozulmalar vardır.
Hastalığın başlangıcındaki kötüleşme ve bozulmalar ortalama beş yıl sürer, daha sonra
hasta belirli bir işlevsellik düzeyinde kalır. Şizofreninin başlamasından sonra geçen ilk beş
yılın ardından hastalığın oluşan genel yapısı, söz konusu hastalığın nasıl bir gidişinin
olacağını gösterir. Zamanla pozitif semptomlar giderek azalır, negatif semptomlar giderek
artar.
Hastalığın seyrinde olumlu ve olumsuz gidiş göstergeleri Tablo 2.’de verilmiştir.
Tablo 3. Şizofreniye İlişkin Gidiş Göstergeleri
Gidiş Göstergeleri

Olumlu

Olumsuz

Başlangıç

Geç /akut

Erken /sinsi

Cinsiyet

Kadın

Erkek

Presipitan etken

Var

Yok

Premorbid /Hastalanmadan önceki uyumu

İyi

Kötü

Duygulanım

Depresif

Künt

Evlilik

Evli

Bekar / dul

Ailede ruhsal hastalık

Duygudurum boz.

Şizofreni

Psikososyal destek

Var

Yok

Ailede duygu ifadesi: eleştirel, suçlayıcı iletişim Düşük
veya aşırı koruyucu tutum

Yüksek

Perinatal travma öyküsü

Yok

Var

Şiddet öyküsü

Yok

Var

Son 3 yıl içerisinde remison

Var

Yok

(belirtilerin yatışması)
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Klinik belirtiler

Aktif evre/atak süresi

Pozitif belirtiler

Negatif belirtiler

Paranoid tip

Nörolojik bulgular

Kısa

Uzun

Ailenin hastayı/hastalığı kabullenişi, tedai ekibi Olumlu
ile iletişimi
Yerleşim yeri

Kırsal

Olumsuz

Kentsel

3.2. Psikozla Giden Diğer Bozukluklar
3.2.1. Kısa Psikotik Bozukluk
Kısa psikotik bozukluğunun başlıca özelliği, aşağıdaki pozitif psikotik belirtilerden en
az birinin, aniden başlaması ve en az bir gün fakat bir aydan daha kısa bir süre sürdükten
sonra, hastalık öncesi işlevsellik düzeyine dönülmesidir:
• Sanrılar
• Varsanılar
• Darmadağın konuşma (sıklıkla konu dışı sapmalar gösterme ya da enkoherans)
• İleri derecede dağınık davranış ya da katatoni davranışı
Bu belirtilerin öncesinde genellikle hastaların yaşamında önemli bir psikososyal stres faktörü
bulunabilir. Hastalık kısa sürse de, işlevsellik çok düşebilir.
Kısa psikoz bozukluğunun ortalama başlangıç yaşı 20’li yaşların sonları, 30’lu yaşların
başlarıdır. Bu kişiler, duygusal bir kargaşa ya da derin bir konfüzyon yaşarlar. Yoğun bir
duygulanımdan bir başkasına hızlı geçişleri olabilir. Hastanın, yargılama yetersizliğinin ve
bilişsel bozukluğunun getireceği sonuçlara ya da sanrılarına göre davranmaya karşı
korunmaya alınması gerekebilir. Özellikle daha genç olan bireylerde intihar olasılığının daha
yüksek olmasından ötürü, ölüm olasılığı vardır.
Tetikleyici bir etken olup olmadığına göre “belirgin tetikleyici etkeni olan” ya da
“belirgin tetikleyici etkeni olmayan” belirteçleri kullanılabilir, gebelikte ya da doğum sonrası
dört hafta içinde ortaya çıkmışsa “doğum sonrası başlayan” belirteci kullanılır.
Postpartum Psikoz: Doğumdan sonra ortaya çıkan şiddetli depresyon ve sanrılarla
belirli bir sendromdur. Bazen duygudurum bozukluğu, kısa psikotik bozukluk ya da ikincil
psikotik bozukluk ortaya çıkar.Çoğu olgular postpartum 2-3. günlerde ortaya çıkar. 1000
doğumda 1-2 oranında görülür. Çoğu ataklar ilk kez doğum yapanlarda görülür. Doğumdan
sonra hormon düzeylerindeki ani değişimle görülebilir. Annelik konusundaki psikodinamik
çatışmalar- istenmeyen gebelikler. İnsomniya, huzursuzluk ve emosyonel labilite gibi
başlangıç yakınmaları konfüzyon, mantıksız düşünme, sanrılar ve bebek hakkında obsesif
endişelere kadar gider. Bebeğine ve kendine zarar verme düşünceleri belirgindir
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3.2.2. Şizofreniform (Şizofrenimsi) Bozukluk
Şizofreniform bozuklukta belirtiler bir aydan uzun altı aydan kısa sürmektedir.
Belirtiler altı aydan kısa sürüyorsa geçici olarak bu tanı konabilir. Şizofreniden ayrılan
noktaları hastalığın süresi ve işlevsellik durumudur. Ayrıca bu tanının konabilmesi için
toplumsal ya da işle ilgili işlevsellikte bir düşme olması gerekmez.
Daha çok ergenlerde ve genç erişkinlerde ortaya çıktığı düşünülmektedir. Şizofreni
sıklığının yarısından daha az sıklıkta görülür.
Başlangıçta şizofreniform tanısı alan kişilerin yaklaşık üçte biri düzelir ve son tanı
olarak şizofreniform bozukluk tanısı alır. Üçte ikisi, daha sonra şizofreni ya da şizoaffektif
bozukluk tanısı alır. Hastada aşağıdakilerden en az ikisi varsa bozukluğun sonlanımının iyi
olacağı düşünülür:
 Olağan davranışlarda ve işlevsellikte görülen ilk değişikliklerden sonraki 4 hafta
içinde belirgin psikotik belirtilerin başlaması
 Konfüzyon ya da zihin karışıklığının olması
 Hastalık öncesi (premorbid) toplumsal ve yapılan işle ilgili işlevselliğin iyi olması
 Künt ya da donuk duygulanımın olmaması
Yukarıdaki özelliklerden ikisinin ya da çoğunun bulunmaması durumunda ise bozukluğun
sonlanımının kötü olacağı düşünülür.
Tedavide genellikle hospitalizasyon gerekir. İlaç tedavisinde antipsikotikler ilk sırada
gelir. Katatonik ve depresif özellikleri olan hastalar EKT ‘den yararlanırlar. Epizodları
tekrarlayan hastalarda duygudurum düzenleyicileri (lityum, karbamazepin ya da valproat)
denenebilir.

3.2.3. Şizoaffektif (Şizoduygulanımsal) Bozukluk
Birbirinden ayrı ayrı tanı konamayan şizofreni ve duygudurum bozukluğu bulgularının
birlikte olduğu bozukluktur. Bozukluğun süresi en az 1 aydır. Kesintisiz hastalık dönemi,
yıllarca sürebilir. Bu tanıyı alan hastalar, daha sonra yalnızca majör depresif bozukluk
geçirebilecekleri ya da bipolar tanısı alabilecekleri gibi, şizofreniform ya da şizofreni tanısı da
alabilirler. İki türü vardır:
Bipolar Tür: Manik ya da majör depresif dönemler görülüyorsa bu alt türün tanısı konur.
Depresyon Türü: Yalnızca majör depresif dönemler görülüyorsa bu alt türün tanısı konur.
Bu hastalarda, işle ilgili işlevsellikte düşme olabilir, toplumsal ilişki kurmada azalma
görülebilir, kendine bakım zorlukları ortaya çıkabilir. Rezidüel (kalıntı) ve negatif belirtiler,
şizofrenide görülenlere göre daha düşük yoğunlukta ve daha az kroniktir.
Şizoaffektik bozukluğun yaşam boyu prevalansı %1’den daha azdır (%0,5-0,8).
Şizoaffektif bozukluk daha çok erken erişkinlik döneminde başlar; ancak ergenlik
döneminden ileri yaşlara dek herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Bozukluğun prevalansı
erkeklerde kadınlara göre daha düşüktür ve başlangıç yaşı kadınlarda daha geçtir.
Etyolojik olarak sebebi bilinmemektedir. Yapılan çalışmalarda şizoaffektif bozukluk
tipine bağlı olarak, şizoffektif bozukluğu olan kişilerin akrabalarında artmış şizofreni veya
duygudurum bozukluğu prevalansı bulunabilir.
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Bu bozukluğun tedavisinde antidepresan ya da antimanik ilaç tedavisinden ve kısa
süreli antipsikotik tedaviden yararlanılır.

3.2.4. Sanrılı Bozukluk
Önceleri paranoya ya da paranoid bozukluk olarak adlandırılan bu bozukluğun adı,
sanrıların içeriği her zaman persekütuar nitelikte olmadığı için değiştirilmiştir. Sanrılı
bozukluğun başlıca özelliği, en az bir ay boyunca süren, bir ya da birden çok acaip / şaşılası
(bizar) olmayan sanrıın varlığıdır. Daha önce şizofreniye özgü belirtiler görülmüşse sanrılı
bozukluk tanısı konamaz. İşitsel ya da görsel halüsinasyonlar olsa bile belirgin değildir.
Dokunsal halüsinasyonlar ya da koku halüsinasyonları, ancak sanrının konusu ile ilgiliyse
bulunabilir.
Sanrıların etkisi dışarıda bırakılacak olursa, hastanın işlevselliğinde belirgin bir
bozukluk, davranışlarında yadırganacak denli olağana aykırı bir durum yoktur. Bu hastalar,
sanrılarından ötürü insanlarla ilişkilerinde, evliliklerinde ya da işyerlerinde bir takım sorunlar
yaşayabilirler. Birçoğu çabuk kızar, alınır ya da disforik bir duygudurum gösterir. Belirgin bir
öfke gösterdikleri ya da şiddete başvurdukları görülebilir. Sürekli davacı olabilirler. Birtakım
uygulamaları haksız, yanlış bulup karşı çıkarak bunu her türlü yolla belirtmeye çalışırlar;
defalarca şikayet mektubu, dilekçeler yazdıkları olur.
Sanrılı bozukluk klinik ortamlarda sık görülen bir bozukluk değildir. Psikiyatri
kliniklerine yatırılan hastaların %1-2 sinde sanrılı bozukluk bulunduğu düşünülmektedir.
Sanrılı bozukluk için yıllık insidansının yüz binde 0.7-3 ve prevalansının yüzbinde 25-30
arasında olduğu tahmin edilmektedir.
Ortalama başlangıç yaşı 40 civarıdır, fakat 18-90 arasındaki yaşlarda başlayan olgular
bilinmektedir. İlk başvurularını yapanlar arasında kadınların oranı biraz fazla görünmekle
birlikte özgül alt tipler için bu oran değişmektedir. Örneğin kötülük görme (perseküar)
sanrıların baskın olduğu tipte erkekler; somatik ve erotomani tiplerinde ise kadınlar daha
büyük oranlarda görülmektedir. Kıskançlık sanrılarının baskın olduğu tipte, erkek/kadın oranı
2-4 olarak bildirilmektedir. Genel nüfusa göre evlilik oranları düşüktür, duygu durum
bozukluğu olan hastalarla hemen hemen aynı, şizofreni olan hastalarınkinden fazladır. bu
bozukluk için risk etmeni olarak bulunmuştur.
Etyolojisi tam olarak bilinmemesine karşın, aile öyküsü ve genetik yatkınlık, sanrılı
bozukluk etiyolojisinde fazla destek gören risk etkenleri olmuştur. Diğer risk etkenleri
arasında; ileri yaş, duyu kusuru ya da izolasyonu (özellikle işitme kaybının bulunması), sosyal
izolasyon, aile öyküsü, kişiler arası ilişkilerde aşırı hassasiyet gibi kişilik özellikleri ve yakın
dönemde göç etme bulunmuştur. Boşanmış kişilerde, madde kullanım öyküsü olanlarda, dini
nedenlerle evlenemeyenlerde daha sık görülmektedir.
Freud’un klasik psikanalitik görüşünde paranoid belirtilerin bilinçdışı eşcinsel
eğilimlerin inkarı ve yansıtması sonucunda geliştiği belirtilmiş; çağdaş psikodinamik görüşler
ise inkar ve yansıtma savunma düzeneklerini vurgulamışlardır.
Tedavisinde ilaç tedavisi ve psikoterapi kullanılmaktadır. Tedavide ilk seçenek
antipsikotik ilaçlar gelir. Aşırı huzursuzluk gösteren hastalara acil olarak kas içi antipsikotik
uygulanabilir. Psikoterapi yaklaşımında ise bireysel terapi, grup terapisinden daha etkili
görünmektedir. İç görü yönelimli destekleyici terapi, bilişsel terapiler ve davranış terapileri de
etkilidir.
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Hastaların yarısında düzelme görülürken, %20’sinde belirtilerde azalma görülmezken,
%30’unda ise belirtiler azalarak devam eder. Mesleki, sosyal ve işlevselsel uyumun iyi
olması, kadın cinsiyet, 30 yaştan önce başlangıç, ani başlangıç, kısa süreli olması, tetikleyen
etken olması hastalığın seyrinde olumlu prognoz özellikleridir.
Sanrılılı bozukluk önde gelen sanrının içeriğine göre türlere ayrılır: Erotomanik,
Grandiöz, Kıskançlık, Persekütuar, Somatik, Karışık ve Belirlenmemiş Tür.
Önde gelen sanrının içeriğine göre alt tiplere ayrılır:
Erotomani türü: Sanrının ana konusu başka birinin o kişiyi aşırı sevdiğine ilişkin ise.
Büyüklük (Grandiyöz) türü: Çok değerli, güçlü bilgili (ancak anlaşılamamış), özel biri
olduğuna, kutsal bir güç, ya da ünlü bir kişi ile özel bir ilişkisi olduğuna ilişkin sanrılar.
Kıskançlık türü: eşinin ya da sevgilisininkendisini aldattığına ilişkin sanrılar.
Kötülük görme (Persekütuar) türü: Kendisine (ya da kendisine yakın olan birine) bir
şekilde kötü niyetli davranıldığına ilişkin sanrılar.
Bedensel (Somatik) tür: Fizik kusurunun ya da genel tıbbi bir durumun olduğuna ilişkin
sanrılar.
Karma tür: Yukarıdaki tiplerin birden fazlası için karakteristik olan sanrılar vardır, ancaktek
bir sanrısal konu baskın değildir.
Belirlenmemiş tür: baskın olan sanrısal inanç açıkça belirlenemiyorsa ya da özgül türlerden
biri olarak tanımlanamıyorsa bu alt tür kullanılır.

3.2.5. Maddenin/İlacın Yol Açtığı Psikoz Bozukluğu
Bu bozuklukla ilişkili görülen sanrı ve varsanılar madde entoksikasyonu (esrikliği) ya
da yoksunluğu sırasında ya da az bir zaman sonrasında ya da bir ilaç aldıktan sonra
gelişmiştir. Bu belirtileri ortaya çıkarabilecek türde madde ve/veya ilacın kullanılması
gerekmektedir. Bu belirtiler, diğer psikoz bozuklukları ile daha iyi açıklanamaz. Bu bozukluk,
yalnızca deliryum sırasında ortaya çıkmamaktadır. Klinik alanda ve diğer işlevsellik
alanlarındaki işlevsellikte düşmeye neden olur. Bu bozukluu ortaya çıkarabilecek maddelere
örnek olarak, alkol, Amfetaminler ve diğer maddeler, kokain, opioidler, fensiklidin ve ilgili
maddeler, ilaç olarak ise sedatifler, hipnotikler, analjezikler, anestetikler, antikonvülsanlar,
antihipertansif ajanlar, disülfiram, kemoterapötik ajanlar örnek verilebilir. Toksin grubundan
sinir gazları, karbonmonoksit, karbondioksit, uçucu maddeler vb. bozukluğa sebep olabilir.

3.2.6. Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Psikoz Bozukluğu
Bozukluğun önemli özelliği başka bir sağlık durumunun doğrudan patofizyolojik
etkisine bağlı olarak sanrı ve varsanıların olmasıdır. Deliryum sırasında belirtiler oluşursa bu
tanı konulamaz. Bozukluk, klinik alanda ve diğer işlevsellik alanlarındaki işlevsellikte
düşmeye neden olur. Bu bozukluğa neden olabilecek tıbbi tanılara örnek olarak
serebrovasküler hastalık, MSS travmaları, sıvı-elektrolit dengesizliği, endokrin bozukluklar,
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migren, tümör, nörosifiliz, temporal lob epilepsisis, sistemik Lupus Eritamatozus, böbrek
hastalığı verilebilir.

3.2.7. Katatoni (Donakalım)
Bu bozukluk şizofreniye eşlik edebileceği gibi depresyona, başka tıbbi hastalıklar ve
nörolojik hastalıklara da eşlik eder. DSM-5’te şizofreninin alt tipi olarak yer almaz, belirleyici
olarak yer almaktadır.
Aşağıdaki belirtilerden üçü ya da daha çoğunun bulunması:
1. Stupor: psikodevinsel etkinliğin olmaması, çevreyle etkin biçimde ilgilenmeme
2. Katalepsi: yerçekimine karşı edilgin bir konum alma
3. Balmumu esnekliği: muayene edenin konum vermesine çok az bir direnç
gösterme
4. Mutizm: sözel tepki göstermeme ya da çok az bir gösterme, afazi varsa
dışlayın.
5. Negativizm: yönergelere ya da dış uyaranlara karşı gelme ya da hiç tepki
göstermeme)
6. Konum (postür) alma: yerçekimine karşı bir konumu kendiliğinden ve etkin
biçimde sürdürme
7. Yapma davranış/Mannerizm: olağan eylemleri, yadırganacak denli çarpıtarak,
abartarak sürdürme
8. Basmakalıp davranış (Stereotipi): yineleyici, olağandışı sıklıkta, amaca yönelik
olmayan davranışlar
9. Ajitasyon: dış uyaranlardan etkilenmez
10. Grimas: yüzünü buruşturma
11. Ekolali, ekopraksi
Hekim bu tanıyı yazarken örn. Şizofreniye ya da başka bir ruhsal ya da tıbbi duruma eşlik
eden katatoni şeklinde belirtir.

3.2.8.Tanımlanmış Diğer Bir Şizofreni Açılımı Kapsamında Ve
Psikozla Giden Diğer Bozukluk
Klinik açıdan belirli bir sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye neden olan, şizofreni ve
diğer psikozların belirtilerinin baskın olduğu ancak onların tanı ölçütlerini tam karşılamadığı
durumlarda bu tanı konur. Herhangi bir tanı için tanı ölçütlerini karşılamamanın nedeni
klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde kullanılır. “tanımlanmış diğer bir şizofreni açılımı
kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluk” yazıldıktan sonra özel neden yazılır (örn.
“Süregiden duyma varsanıları”)
“Tanımlanmış diğer” adı kullanılarak belirlenebilecek görünümlere örnekler şunlardır:
1. Süregiden duyma varsanıları herhangi başka bir özellik olmadan ortaya çıkar.
2. Duygudurum dönemlerinin belirgin olarak örtüştüğü sanrılar: Sanrılı sürecin
büyük bir kesiminde, süregiden sanrılarla belirgin olarak örtüşen duygudurum
dönemlerinin olmasını kapsar. (Sanrılı bozuklukta yalnızca kısa süreli bir duygudurum
bozukluğu olabilir tanı koşulu karşılanmamaktadır.)
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3. Eşikaltı psikoz sendromu: bu sendrom, tam bir psikoz için eşikaltında kalan psikoz
benzeri belirtilerle belirlidir (belirtiler yeterince ağır değildir, daha gelip geçicidir ve
içgörü görece korunmuştur).
4. Sanrılı bozukluğu olan kişinin eşinde sanrısal belirtiler: bir ilişki bağlamında,
baskın eşten kaynaklanan sanrısal örgü, sanrılı bozukluk için tanı ölçütlerini başka
türlü tam olarak karşılayamayacak kişide, sanrısal inançlar oluşması için bir içerik
sağlar.

3.2.9. Tanımlanmamış Şizofreni Açılımı Kapsamında Ve Psikozla
Giden Diğer Bozukluk
Klinik açıdan belirli bir sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye neden olan, şizofreni ve
diğer psikozların belirtilerinin baskın olduğu, ancak onların tanı ölçütlerini tam karşılamadığı
durumlarda bu tanı konur. Herhangi bir tanı için tanı ölçütlerini karşılamamanın nedeni
klinisyenlerce belirlenmek istenmediğinde ve daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi
olmadığında (örn. Acil serviste) kullanılır.

3.3. Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer
Bozukluklarda Tedavi Yöntemleri
Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır. Burada “tedavi” belirtilerin kontrolü
anlamına gelmektedir. Şizofreni tedavisinde hedef, belirtilerin kontrolü ve kişinin
işlevselliğinin mümkün olduğunca arttırılması dolayısıyla sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin ve
kişisel esenliğin arttırılmasıdır.
Günümüzde şizofreni tedavisi çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu çok yönlü
yaklaşımı, psikofarmakolojik tedavi ve psikososyal tedavi yöntemlerinin birlikte kullanılması
oluşturmaktadır. Psikososyal girişimler ilaç tedavisiyle dikkatlice bütünleştirilmelidir ve
desteklenmelidir. Şizofreni hastalarının çoğu tek başına uygulanan bir tedaviye göre
antipsikotik ilaçlarla psikososyal tedavilerin kombine edildiği tedavilerden daha fazla yarar
görmektedir.
Şizofrenide standart bir tedavi planı yoktur. Her yeni olgu biyolojik, ruhsal ve
toplumsal boyutlarıyla değerlendirilerek, özgül bir yaklaşım oluşturulur. Tedavide, hasta ve
hasta yakınlarının işbirliği ile ekip çalışması önemlidir. Bu ekipte hekim, hemşire, sosyal
çalışmacı, psikolog gibi profesyoneller yer almaktadır.
Şizofreni tanısını koyduktan sonra sağaltıma mümkün olan en kısa sürede başlamak
gerekir. Sağaltıma başlamadaki gecikme, alınacak sonucu etkilemektedir.
Akut vakaların, kendine veya çevresine zarar verme davranışları olan, dezorganize
davranışlara bağlı olarak ortaya çıkan beslenme ve kendine bakım sorunları ortaya çıkmışsa,
ayrıca ağır regresyon, panik, eksitasyon, katatonik belirtiler ve aile ortamının çok bozuk
olması durumundahastaneye yatırarak tedavi önerilmektedir.

3.3.1. Farmakolojik Tedavi
Şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların tedavisinde ilk seçenek tipik (birinci kuşak)
ve atipik (ikinci kuşak) antipsikotiklerdir. Antipsikotikler şizofreni belirtilerini ve relapsları
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azaltmada etkili ilaçlardır. Tipik antipsikotiklerin etki düzeneği daha çok dopamin (D 2 )
reseptörlerini bloke etmelerine dayanmaktadır. Tipik antipsikotikler şizofreninin pozitif
belirtilerinde etkili iken negatif ve bilişsel belirtileri üzerine istenen etkiyi gösterememesi
üzerine ve oluşturduğu ekstrapiramidal yan etkiler nedeniyle ikinci kuşak antipsikotikler
devreye girmişlerdir. İlk bulunan atipik antipsikotik klozapin’dir. İkinci kuşak
antipsikotiklerin etki mekanizması serotonin-dopamin reseptör antogonizmasına
dayanmaktadır. Yani hem serotonin (Özellikle 5-HT 2) ve dopamin 1, 2, 4 gibi diğer dopamin
reseptörlerini de bloke ederek etki göstermektedir. Atipik antipsikotiklerin reseptör özgüllüğü
farklılık göstermektedir (Bkz. Tedaviler ünitesi). Son yıllarda yapılan çalışmalarda atipik
antipsikotiklerin tipik antipsikotiklere üstünlüğü tartışma konusudur. Etkinlikleri bakımından
çok büyük fark bulunmadığı belirtilmektedir ancak yan etki profilleri bakımından farklar
bulunmaktadır. Antipsikotiklerden başka kullanılan diğer farmakolojik seçenekler lityum,
betablokerler, duygudurum düzenleyicileri, benzodiazepinlerdir. Bu ilaçlar şizofreninin çeşitli
belirtileri üzerine etkilidirler ancak tek başlarına monoterapi olarak kullanılmayıp,
antipsikotiklere ek olarak kullanılırlar. Örneğin antidepresanlar, depresif belirtiler ve
anksiyetede kullanılırken; benzodiazepinler anksiyete, ajitasyon ve uykusuzluk belirtilerinin
tedavisinde kullanılır. Sürdürüm tedavisi hemen hemen şizofrenisi olan tüm hastalarda
önerilir.

3.3.2. Elektro- Konvulsif Terapi-EKT
Şizofrenlerin küçük bir yüzdesinde etkin olarak kullanılır. Katatonide, eskite
katatonide, antipsikotiklerin teratojen etkilerinden endişe edilen gebelik durumlarında ve ağır
ajitasyon gösterenlerin denetiminde çok çabuk yanıt alınması ve böylece dehidratasyonun
önlenmesi nedeniyle halen katatoni EKT için önemli bir endikasyondur.

3.3.3. Psikososyal Tedavi
Antipsikotik ilaçlar ile tedavi şizofreninin psikotik semptomlarını hafifletmede
oldukça önemlidir. Ancak, şizofrenisi olan birçok hasta ilaç tedavisinden yararlansa bile
sosyal işlevsellikteki bozulma ve kısıtlayıcı rezidüel semptomlar devam edebilir; hatta ilaç
tedavisine uyum göstermesine rağmen yineleme yaşayabilir. Bir çok hasta çevresindeki
kişilerle iletişim kurma, karar verme, motivasyon, öz bakım gibi günlük hayat becerilerinde
zorluklar yaşamaktadırlar. Psikososyal terapiler, ilaç tedavisinin yerine geçmemekle beraber,
psikolojik ve sosyal açıdan kişinin hastalığını idare edebilmesine yardımcı olabilir.
Psikososyal terapilerin pek çok değişik şekli (olgu yönetimi, uğraşı terapisi, Toplum
İçinde Tedavi-Assertive Community Treatment, grup tedavileri, psikoeğitim, aile terapileri
vb.) mevcuttur. Çoğunun yaklaşımı bilişsel/davranışsal yöndedir. Son yıllarda psikososyal
müdahalelerin şizofreni tedavisinde önemli olduğu yönünde artan ölçüde araştırma kanıtları
elde edilmiştir. Bu nedenle psikososyal girişimler belirtileri azaltmayı, tedaviyi desteklemeyi,
hastanın tedavi sürecine bağlanmasını, yeniden hastalanma riskini önlemeyi, toplumsal ve
iletişimsel becerileri geliştirmeyi, her bir aile üyesinin gereksiniminin tanılanmasını, ailenin
hastalık hakkında eğitilmesini, stres yönetimini, sağlık eğitimini, aile içinde bu kişilerin
kişisel ve sosyal işlevselliklerini arttırmayı içeren bir çok yöntem ile hastanın stres düzeyini
azaltmayı hedefler.
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3.3.3.1.Bireysel Psikoterapi
Bireysel terapide hastalara uygulanan içgörü yönelimli ve destekleyici psikoterapinin
sonuçlarının birbirine yakın olduu görülmüştür. Her iki yöntem de destekleyici ögeler
içermektedir (sevinçok). Destekleyici Bireysel Psikoterapi yaklaşımı şizofrenisi olan kişinin
yeteneklerinin gerilediği, stresli yaşam olaylarına karşı daha duyarlı hale geldiği düşüncesine
dayanır. Günümüzde şizofreni için uygulanabilirliği en kolay, yaygın bireysel psikoterapi
yöntemi olarak kabul edilmektedir. Kısa süreli bir yaklaşımdır. Destekleyici psikoterapinin
birincil hedefi hastanın yaşam streslerini ele almada, toplumsal ve iş işlevselliğini arttırmada,
kontrol duygusunu geliştirmede ve benlik saygısını yükseltmede ona yardımcı olmaktır.
Destekleyici bir bireysel terapinin hedefi bozulan dengenin düzeltilmesi, belirtilerin
azaltılması, savunmaların güçlendirilmesi ve hastanın işlevselliğinin korunmaası üzerinde
yoğunlaşılır (sevinçok). Destekleyici ve içgörü yönelimli bireysel terapinin temelinde,
terapötik ilişki yatar. İyileşme, terapistin hastanın psikolojik kaygılarını dinamik bir şekilde
anlaması ve uyum sağlaması ile birlikte olur (Seviçok). Terapinin otoriter olmayan ve
işbirlikçi bir tutum içinde, tek bir terapistle sürdürülmesi, terapötik bağın kurulması için daha
yararlıdır. (Gürhan 2016; (Dülgerler ve Çam 2006; Varcoralis ve Halter 2009).

3.3.3.2. Bilişsel Davranışçı Terapi
Bilişsel davranışçı terapi şizofreni hastalarında bilişsel çarpıklıkları düzeltme,
distraktibiliteyi azaltma, yargılama hatalarını düzeltme için kullanılır. Bilişsel davranışçı
terapinin, bazı hastalarda varsanı ve sanrıların sıklığını ve yoğunluğunu azalttığı, belirtileri
hafiflettiği ya da öznel rahatsızlık duygusunu azalttığı ve bunun sonucunda hastaneye yatma
sıklığının ve hastanede kalma süresini azalttığı bulun muştur. Genellikle hastalığına yönelik
biraz içgörüsü olan hastalarda yararlı olabilir. Davranışsal girişimler varsanılar, sanrılar ve
kavramsal dağınıklığı hafifletmede antipsikotik ilaçların etkilerini arttırabilir. Bu tip girişimler
destek stratejileri ve başa çıkma yetilerini eğitmeye dayalıdır. Destek stratejileri karmaşık
konuşma, sanrısal konuşma ve diğer psikotik davranışların oranını azaltmada kullanılmıştır.
Hastanın psikotik belirtilerle başa çıkma yetilerini öğreten stratejiler bilişsel yeniden
şekillendirme yöntemlerini, hastalara sanrılar için alternatif açıklamalar bulmada yardımcı
olan yüzleştirmeci olmayan yöntemler ve işitsel varsanılarla ilişkili olabilecek larenks
kaslarının subvokal hareketiyle karışacak şekilde mırıldamanın kullanılmasını içermektedir.

3.3.3.3. Vaka (Olgu) Yönetimi
Tedavi programı psikiyatrist, psikiyatri hemşiresi, sosyal çalışmacı, uğraşı terapisti ve
diğerleri gibi özel becerili profesyonelleri kapsar. Olgu yöneticisi hastanın randevulara
katılımını ve tedaviye uymasını düzenler, ev ziyaretleri yapar, hatta işte hastaya eşlik eder.
Programın başarısı bilgi birikimi, eğitim ve olgu yöneticisinin yeteneğine bağlıdır. Olgu
yöneticileri çok fazla olguyu etkili bir şekilde değerlendirirler.

3.3.3.4.Uğraşı Terapisi
Hastaların eski becerilerini tekrar kazanmasına veya yenilerini geliştirmesine yardımcı
olmak için bir çok yöntem veya araçlar kullanılır. Bunlar işyerleri, iş klüpleri veya geçici veya
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yarım günlük iş programlarını içerir. Birçok şizofrenili birey hastalıklarına karşın kaliteli iş
performansı gösterebilme yeteneğindedir.

3.3.3.5. Psikososyal Beceri Eğitimi
Klinik uygulamada en yaygın kullanılan psikososyal yöntemdir. Bu programın amacı
hastanın kişilerarası davranışlarını geliştirmesinde, kendine bakımında ve toplum yaşamına
uyumunda yardımcı olmaktır. Sık kullanılan davranış değiştirme yöntemleri olumlu
pekiştirme, model alma ve rol oynamadır. Bu işlemi oluşturan parçalar temel sosyal beceri
eğitimi, iletişim becerileri eğitimi, yaşam becerileri eğitimi, kendi kendine öğrenme eğitimi,
olası nüksleri gösteren uyarıcı belirtileri ya da tedaviye rağmen süregiden rezidüel (artık)
belirtileri tanıma eğitimi ve ilaç tedavisi uyumu eğitimidir.

3.3.3.6. Grup Tedavileri
Bu yöntem bireysel psikoterapiler kadar etkili olması yanında, gerek hastanın
toplumsal etkinliğinde, gerekse davranışlarının düzeltilmesinde bireysel terapilerden daha
etkili olmaktadır. Grup terapisi özgün olarak öz saygıyı arttırmak ve destekleyici toplumsal
duygular ve grup üyeleri tarafından olumlu yansıtılan övgülerle tutum ve davranışları
değiştirmek üzere geliştirilmiştir. İletişim, toplumsal ilişiler ve sorun çözme alanında yetileri
geliştirir. Rahatsızlığın bazı belirtilerinin ortadan kaldırılması, sosyal uyumun arttırılması,
bilişsel kayıplar ve işlev yitiminin azaltılması amaçlanır. Grup dinamiklerinin sunduğu
zeminde etkileşim, eğitim ve destek olanaklarıyla ortak yaşantıların paylaşılması, toplumsal
davranışlar konusunda geri bildirim, yeni sosyal beceriler geliştirebilmesi sağlanmaya
çalışılır. Terapist burada doğal grup dinamikleri olan cesaretlendirme, öğrenme ve değişimi
kullanır. Toplumsal beceri kazandırma amacıyla rol provası, model olma, yeni davranış
modellerine öncülük yapma, beceri geliştirme gibi yöntemler kullanılır. Ayrıca bilişsel
alandaki bozulmaları azaltmaya yönelik olarak da zihinsel işlevler, bellek, dikkat, algı,
kavramsallaştırma ve duyguyu kazandırmak, davranışlarda değişiklik sağlamak, toplumsal
destek alanlarını çoğaltmak, boş zaman etkinliklerine katılımı arttırmak biçiminde
özetlenebilir. Tedaviler düzenli, planlanmış oturumlar biçiminde, sınırlı sayıda kişinin
katılımıyla gerçekleşir. Gruplar klinisyene zaman kazandıran ve izole hastalar için toplumsal
etkileşim sağlayan bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir.

3.3.3.7. Ruhsal Eğitim (Psikoeğitim)
Ruhsal eğitimin amacı şizofreninin doğası ve tedavisi hakkında bilgi vermektir.
Hastalara ve hasta yakınlarına ayrı ayrı ya da birlikte eğitim verilebilir. Uygulanacak
yaklaşım, hastanın beceri ve yetilerine ve toplumsal koşullarına göre belirlenir. Ruhsal eğitim,
hastalığın kavranmasını sağlar, uyumu ve yakınların desteğini arttırır. Bu eğitimin sürekli
olması ve canlı tutulması gerekmektedir.

3.3.3.8. Aile Yönelimli Terapiler
Şizofreni kişiyi olduğu kadar aileyi de derinden etkileyen bir rahatsızlıktır. Aile
terapisinde odak noktası eğitim ve geleceğe ilişkin umut ve gerçekçi beklentilerin
desteklenmesidir. Aile tedavilerinde hastanın gerek yakın gerekse uzak çevresiyle olan
iletişimi geliştirilir, aile üyelerinin daha geniş sosyal ağlarla ilişki kurmaları teşvik edilir,
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duygusal konular ele alınır ve işlenir. Rahatsızlığın oluşması ve ortaya çıkmasındaki aileye ait
hazırlayıcı etmenleri anlamaya, rahatsızlığın ailede yarattığı olumsuzlukları ve güçlükleri
ortadan kaldırmaya yönelik bir tedavi yöntemidir. Ailede rahatsızlığa ilişkin olumsuz
duyguların yüksek düzeyde ifadesi rahatsızlığın ilerlemesinde ve alevlenmesinde önemli bir
paya sahiptir. Bu nedenle şizofrenisi olan kişinin yakınlarının bireysel kaygılarının,
çatışmalarının dile getirilmesi, çözüm yollarının tartışılması; rahatsızlığın doğası ve belirtileri,
nedenleri, gidişi ve sonlanması konusunda bilgilendirmeyle olumsuz duygu dışa vurumu
azaltılır. Aile tedavilerinin bir yararı da şizofrenisi olan kişinin ve yakınlarının ilaç tedavisine
ve diğer tedavilere uyumunu arttırmasıdır. Bir aileye yönelik yapılan terapiden çok birden çok
ailenin katıldığı terapiler daha yararlı olmaktadır.

3.4. Şizofreni Açılımı Kapsamında ve Psikozla Giden Diğer Psikotik
Bozukluklarda Hemşirelik Süreci
3.4.1. Tanılama
Şizofreni hastasının tanılanması bir çok kaynaktan toplanan bilgilere dayanan
karmaşık bir süreç olabilir. Akut epizottaki hastadan veriler kapsamlı bir şekilde
toplanamayabilir. Eğer mümkünse aile üyelerinden, eski tıbbi kayıtlardan ve onun hakkında
bilgi verebilecek bireylerden de bilgiler toplanır. Hemşireler hastayı iyi bir şekilde
tanılayabilmek için hastalıkla ilgili yeterli bilgiye sahip olmalıdır. Hemşirelik sürecinin bu ilk
aşaması son derece önemlidir çünkü doğru tanılama yapılamazsa bakımın hedef ve sonuç
kriterleri doğru şekilde belirlenemez; dolayısıyla sorun çözümlenemez.
1.Hazırlayıcı stresörleri ve hasta için önemli olan bilgileri öğrenmek için hastanın psikososyal
yönden ayrıntılı bir tanılaması yapılıranılama esnasında hastaların belirtilerini tanılamaya
yönelik soru örnekleri tablo 3’te verilmiştir. Öykü alma ve psikososyal tanılamada şu başlıklar
sorulabilir;








Genetik-biyolojik yatkınlık (aile öyküsü)
Stresli yaşam olayları
Önceki psikiyatrik öykü ve tedavi uyum
İlaç kullanım öyküsü
Alkol ve madde öyküsü
Kişilerarası ilişkileri ve dış dünya ile ilişkisi
Eğitimi ve çalışma öyküsü kapsamlı bir şekilde alınmalıdır.

2.Psikososyal tanılamadan sonra hastanın ruhsal durum değerlendirmesi yapılır.
 Hastanın düşünce içeriği (sanrılarının olup olmadığı, sanrılarının içeriği),
 Düşünce süreci (Teğetsel konuşma, klang çağrışım, neolojizm, basınçlı konuşma,
ekolali, mutizm gibi belirtilerin olup olmadığı),
 Algılama alanı (ilüzyonlarının, halüsinasyonlarının olup olmadığı, varsa içeriği, türü),
 Duygu durumu (uygunsuz, künt, apatik vb.),
 Benlik duygusu (depersonalizasyon, ekopraksi gibi belirtiler),
 Psiko-motor davranış alanları (balmumu esnekliği, postürü, davranışları) tanılanır.
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3.Ayrıca hastanın aile ve destek sistemleri tanılanır:
 Ailenin hastalığa karşı tutumu, kabullenişi,
 Destek sistemlerini kullanma düzeyi
 Güncel yaşam düzenlemeleri ve süpervizyon (denetleme) alma düzeyi
 Ailesel bağlılık ve destek
 Vaka yöneticisi veya terapist
 Toplum tedavi programlarına katılım
4. Hasta ve ailenin bilgisini tanılanır:
 Şizofreni nedir?
 İlaçlar ve tedavi programı hakkında ne biliyorsunuz?
 Hastalığın yeniden başlama ((relaps) belirtileri nelerdir?
 Stres giderici teknikler nelerdir?
5. Antipsikotik ilaçların yan etkisi tanılanır:
 Ekstrapiramidal belirtiler (EPS)
 Antikolinerjik etkiler
 Kardiyovasküler etkiler
 Diğer etkiler
Soru

Gerekçe

Bir hastalığınız olduğuna inanıyor musunuz? Hastanın gerçeği algılaması ve iç görü
seviyesi belirlenir)
Hastalığınızı nasıl açıklarsınız?
Önceki tedaviniz anlatırmısınız? Yararlı oldu mu?

Geçmiş tedavi öyküsü belirlenir

Güçlü yönleriniz nelerdir? Sorunlarınız nelerdir?

Öz saygı seviyesi, stresli yaşam olayları,
hastalığı hakkındaki bilgisi belirlenir

Diğer kişilerin görmediği şeyleri görüyor veya
işitmediği şeyleri işitiyor musunuz?

Halüsinasyonlar ve delüzyonlar belirlenir

Size zarar vermeye çalışan veya size karşı kötü
planlar yapan irinin veya birirlerinin olduğuna
inanıyor musunuz?
Hangi ilaçları alıyorsunuz? İlaçlarınızla ilgili İlaç tedavisine uyumu, ilaçlarla ilgili bilgisi
ve sorunları belirlenir
herhangi bir sorununuz var mı?
Yaşantınızda kendinize
görüyorsunuz?

destek

Günlük aktiviteleriniz nelerdir?
aktiviteler ve olaylar nelerdir?

olarak

kimi Destekleyici ilişkilerin seviyesi belirlenir)

Hoşlandığınız Düşünce süreci, anhedoni, öz bakım yeterliği
belirlenir)

Bir hastalığınız olduğuna inanıyor musunuz? Hastanın gerçeği algılaması ve iç görü
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Hastalığınızı nasıl açıklarsınız?

seviyesi belirlenir

Önceki tedaviniz anlatırmısınız? Yararlı oldu mu?

Geçmiş tedavi öyküsü belirlenir

Güçlü yönleriniz nelerdir? Sorunlarınız nelerdir?

Öz saygı seviyesi, stresli yaşam olayları,
hastalığı hakkındaki bilgisi belirlenir)

3.4.2. Hemşirelik Tanıları ve Sonuç Kriterlerini Belirleme
Tanılama verilerinin analizi sonucunda hasta ve ailesi için uygun tanılar belirlenir.
Psikotik bozukluğu olan hastalarda görülebilecek olası hemşirelik tanıları NANDA’ya göre;
 Duyusal- Algısal Bozulma
 Sosyal İzolasyon
 Düşünme Süreçlerinde Bozulma
 Kendine veya Başkalarına Yönelik Şiddet Riski
 Sözel İletişimde Bozulma
 Öz Bakım Eksikliği
 Aile Baş Etmesinde Yetersizlik
 Sağlığı Sürdürmede Etkisizlik
 Kronik Düşük Benlik Saygısı
 Bilgi Eksikliği
 Terapötik Rejimi Ailesel Etkisiz Yönetme
 Terapötik Rejimi Bireysel Etkisiz Yönetme
 Rol Performansında Değişim
Gerçekçi amaçlar oluşturmada hastayla çalışma. Başlangıçta, hastanın hastalık düzeyine
göre amaçlar sınırlı olarak oluşturulabilir.
Hasta için sonuç kriterlerini belirleme:
Hasta:
 Hasta başkalarıyla ilişki kurma becerisi kazanacak
 Hasta gerçek olanla olmayanı ayırt edecek
 Kendine veya başkalarına zarar vermeyecek
 Çevreyi doğru şekilde algılayacak
 Anksiyete düzeyinde düşme gösterecek
 Halüsinasyonları ve sanrıları ortadan kalkacak
 Başkalarına güvenebilecek
 Uygun sözlü iletişim becerilerini kazanacak
 Öz bakım faaliyetlerini bağımsız gerçekleştirecek
 Tuhaf ve uygunsuz davranışları azalacak
 Olumlu ben ifadeleri kullanacak
 Hastalık, tedavi planları, ilaçlar, relaps bulguları ve stres yönetme teknikleri hakkında
bilgi sahibi olacaktır.
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Aile için sonuç kriterlerini belirleme:
Aileler:
 Bireysel endişeleri hakkında duygularını ifade edecekler
 Hastalık, tedavi planları, ilaçlar, relaps bulguları, krizle baş etme ve semptom
yönetimi hakkında bilgi sahibi olacaklar

3.4.3. Planlama /Uygulama
 Hastanın günlük yaşam aktivitelerini yerine getirip getiremediğini /yerine getirebilme
kapasitesini tanıla (özellikle beslenme aktivitesini tanıla). Yemek yemiyorsa kilosunu
ölç ve takip et. Eğer yemeklerin onu zehirleyeceğini düşünüyorsa mümkün olduğu
kadar yemeklerini kapalı /açılmamış kutularda almasına, kapağını onun açmasına ya
da yemeğini evden getirmesine izin ver. Yine tek kullanımlık likit ilaçları içerken de
bunun kutusunu açması için hastaya izin verin.
 Uyaranları en aza indirerek güvenli bir çevre oluşturun. İlaçlar, anksiyete ve
semptomları azaltacaktır. Hastanın ve diğerlerinin güvenliği için gerekirse kurumun
politikasına göre fiziksel kısıtlama uygulayın.
 Hasta ile kabullenici ve devamlı bir ilişki kurmaya çalışın. Kaçınmayın veya onu
sıkmayın. Güven ilişkisi kurana kadar kısa ve sık aralarla hastayla ilişki kurmak en
iyisidir.
 Bağımlılık oluşturmaktan veya arttırmaktan kaçının. Hastanın gereksinimlerini
karşılayın ancak yalnızcaonun tek başına yapamadığı şeyleri siz yapın, en iyisi birlikte
yapın.
 İşlevsellik düzeyinin artmasına yönelik olumlu davranışlarını ödüllendirin.
 İnsanlarla ilişki kurmasını sağlayan gerçeğe oryante edici aktivitelere katın. Örneğin
yatan hastalara yönelik sosyal beceri eğitim grupları, ayaktan hastalar için gündüz
hastaneleri veya bakımı gibi aktiviteler. Bozulmuş-çarpık beden imajı veya
hipokondriak şikayetlerine yönelik gerçekçi açıklamalar yapın. Hastada ilkel, otistik
bir anlatım veya neolojizm gibi konuşmalar varsa bunları açıklığa kavuşturun ve
hastaya konuştuklarının diğer kişiler tarafından anlaşılmadığını açıklayın. Gerekirse
uygunsuz davranışına sınır koyun.
 Eğer hastanın halüsinasyonları varsa, halüsinasyonun içeriğini açıklığa kavuşturun.
İşitsel halüsinasyonu varsa, bunların hasta veya diğer kişiler için risk oluşturan komut
halüsinasyonlar olup olmadığını öğrenmek önemlidir. Hastaya sizin bu sesleri
duymadığınızı ama onların onun için gerçek olduğunu bildiğinizi söyleyin.
Halüsinasyonlar hakkında tartışmaktan kaçının, mümkünse konuyu değiştirin.
 Hasta ile dalga geçmeyin ya da şaka yapmayın. Açık anlaşılır bir dil kullanın. Örneğin
“ Bu işlem bu yerde yapılacaktır denildiğinde hasta bunun yere yatarak yapılacağını
düşündüğü için korkabilir”
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 Hastaya, ne yapacağınızı tam olarak söylemeden dokunmayın. Ona net olarak
açıklama yapın. Örneğin “Bu kolluğu koluna takacağım böylece kan basıncını
ölçebilirim”. Kurum personeli ile fiziksel temas gerekiyorsa, hastanın şüpheleri ve
ajitasyonu azalana kadar erteleyin.
 Akıl hastanesinde yatmak yeni semptomlar üretebilir ve teşhis edilen hastalığın bir
parçası olmadan engellilik durumu oluşturabilmesi nedeniyle dikkatlice semptomları
değerlendirmeniz gerektiğini hatırlayın.
 Hasta için destek kaynaklarını sağlamaya ve stres durumunda kırılganlığını azaltmaya
yönelik toplum kaynaklarını vesosyal desteği harekete geçirin. Sürdürülen destek
sosyal becerilere hakim olması için temeldir.
 Relapsı önlemek için tedavi rejimine uyumu teşvik edin. İlaç tedavisinin ilacın ortaya
çıkardığı yan etkiler (EPS ve diğer) açısından hastayı dikkatlice gözlemleyin.
Zamanında bu gibi etkileri kaydettiğinizden emin olun. Hasta ve ailesinin ilaçlar
konusundaki tutumunu ve bilgi gereksinimi değerlendirerek uygun eğitimsel girişimler
planlayın.
Aşağıdaki tabloda şizofreni hastası için örnek bir bakım planı verilmiştir. Seçilen
hemşirelik tanıları sonuç kriterleri, girişimler ve gerekçeleri ile birlikte verilmiştir.
Şizofrenide görülen başlıca sorunlara karşı hemşirelik girişimleri:
1. Hastada izolasyon ve içe kapanma varsa;
 Güven ilişkisi kur
 Sık, planlı, kısa etkileşimlerde bulun
 Basit, bire bir aktiviteler planla
 Tutarlı ve dürüst bir etkileşim sürdür
 Hastanın tehdit edici olmayan durumlarda akranlarıyla etkileşimini güçlendir
 Sosyal beceri eğitimi sağla
 Öz saygıyı geliştirmek için teknikler kullan
2. Hasta regresif veya uygunsuz davranışlar gösteriyorsa;
 Tuhaf davranışları olduğu gibi kabul et
 Regresyona rağmen, hastaya bir yetişkin olarak yaklaşımda bulun
 Hastanın yemek yeme davranışlarını izle, gerektiğinde yardım et ve
cesaretlendir
 Hasta yetersiz olduğunda görevlerini yerine getirmesinde, giyinmesinde ve
hijyenini karşılamada yardım et
 Hastaya dokunurken dikkatli ol. Çünkü hasta bu davranışı tehdit olarak
algılayabilir
 Rutin günlük yaşam aktiviteleri programı oluştur
 Ambivalan hastalara iki maddenin seçiminde yardımcı ol
3. Hasta açık iletişim kurmuyorsa;
 Hastayla açık iletişimi sürdür, belirsiz olmayan ifadelerden kaçın.
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Hastayla iletişimde belirsiz ve açık olmayan anlamlar için açıklama yap.
Sözel ve sözel olmayan iletişim tekniklerini uygun kullan.
Terapötik iletişim teknikleri kullan

4. Hasta şüpheci ve hostil ise;
 Profesyonel ilişki oluştur; dostça davranmak tehdit edici olabilir
 Hastaya dokunurken dikkatli ol. Çünkü hasta bu davranışı tehdit olarak
algılayabilir
 Terapötik ortam sınırları içinde mümkün olduğunca çok “kontrol ve otonomi”
için hastaya izin ver
 Kısa etkileşimlerle dürüst bir ilişki oluşturmaya çalış
 Tedavi, ilaçlar ve laboratuvar testlerinden önce açıklama yap
 Şüpheci düşünceleri veya delüzyonları güçlendirmekten veya bunlara
odaklanmaktan kaçın
 Şüpheci düşüncelerin veya delüzyonların altında yatan emosyonel
gereksinimleri tanımla ve bunlara uygun yanıt ver
 Hasta, dışlaştırma davranışı olasılığı ve artmış anksiyete bulguları
gösterdiğinde girişimde bulun
 Hasta söylediklerini yanlış yorumladığında dikkatli ol
5. Hastanın halüsinasyonları veya delüzyonları varsa;
 Halüsinasyonlara veya delüzyonlara odaklanma, gerçeğe oryante ederek, bire
bir etkileşimi başlatarak hastanın halüsinatuar yaşantısını engelle
 Hasta algısını paylaşmadığında belirt
 Halüsinasyonları ve delüzyonları hakkında hastayla tartışma
 Halüsinatuar veya delüzyonel yaşantılar sırasında duygulara yanıt ver
 Yapısal bir aktiviteye veya gerçek temelli göreve hastayı odakla ve yönlendir







Sakin ve uyaranı az olan bir çevre sağla
Halüsinasyon veya delüzyon deneyimlemeyene kadar bekle
Halüsinasyon veya delüzyonların psikiyatrik bozukluk belirtileri olduğunu
açıkla
Hastaya anksiyete veya çevreden kaynaklanan artan uyaranların
halüsinasyonları uyaracağını anlat
Reçete edilen ilaçları alarak ve gerçeğe odaklanarak hastanın halüsinasyonları
kontrol etmesine yardım et
Halüsinasyonlar devam ederse, halüsinasyonlara rağmen uygun tavırda
eylemde bulunmayı, onlara önem vermemeyi öğrenmede hastaya yardım et

6. Hasta ajite davranış ve şiddet olasılığı gösterirse;
 Ajitasyonun erken ipuçlarını gözle. Hastada dışlaştırma davranışı başlamadan
girişimde bulun
 Hasta ajite olduğunda güvenli, sakin bir çevre sağlayarak uyaranları azalt.
 Hasta sözel olarak hostil olduğunda ayrıntılarla konuşmaktan sakın. Sakin,
ılımlı bir ses tonu kullan. Fiziksel temastan kaçın
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Dışlaştırma davranışından çok duyguları hakkında konuşmada hastayı
güçlendir
Gerekirse reçete edilen ilaçları ver
Ajitasyon artarsa hastayı genel ortamdan uzaklaştır
Uygun olmayan davranışta sınır koy ve tutarlı olarak kurumsal protokolü izle
Dışlaştırma davranışlı hastaya cevap vermede kurumsal protokolü izle

7. Hasta ve aileye eğitim
 Duyguları ve gereksinimleri tartışmada her bir üyeyi cesaretlendir
 Birlikte yaşama ve birbirlerine saygı gösterme hakkında temel kuralları
tanımlamada aile üyelerine yardım et
 Daha geniş sosyal çevrede her bir aile üyesi için etkileşimi güçlendir
 Destek gruplarına katılması için aile üyelerini güçlendir

 Anksiyete yaratan durumları tanımlamada ve baş etme stratejilerini planlamada
üyelere yardım et
 Şizofreni ve şizofreninin yönetimi hakkında aileyi eğit

3.4.4. Değerlendirme
Hemşirelik sürecinin son aşamasında hemşirelik girişimlerinin bakım hedeflerine
ulaşmada başarılı olup olmadığını belirlemek için değerlendirme yapılır.







Hastanın sanrıları devam ediyor mu?
Hasta anksiyete düzeyini yönetilebilir düzeyde tutuyor mu?
Hasta kolayca ajite oluyor mu?
Hasta gönüllü olarak aktivitelere katılıyor mu?
Hasta başkalarıyla kendiliğinden etkileşime geçiyor mu?
Öz bakım aktivitelerini bağımsız olarak yerine getiriyor mu ?
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Aşağıda şizofreni hastası için örnek bir bakım planı verilmiştir. Seçilen hemşirelik tanıları
sonuç kriterleri, girişimler ve gerekçeleri ile birlikte verilmiştir.
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Hemşirelik Tanısı: Duyusal Algısal Bozulma
Etiyoloji: Anksiyete, yalnızlık ve içine kapanma ile ilişkili
Tanımlayıcı özellikler: Uygunsuz yanıtlar, dezoryante olma, ani değişen duygu durum, konsatrasyonda
bozulma
Sonuç Kriteri

Hemşirelik Girişimi

Hastanın
halüsinasyonlarının
ortadan kalkması

1. Hasta halüsinasyonlar açısından 1. Erken müdahaleler hastanın komut
gözlemlenir. (Kendi kendine gülme halüsinasyonlarına agresif cevabını
veya konuşma aniden servisin önleyebilir.
ortasında durma vb. )

Gerekçe

Hastanın
gerçeğe
oryante olması
2. Hastaya dokunmaktan kaçınılır.

2. Hasta ona dokunmamızı tehdit
3. Hasta halüsinasyonlarını paylaşması olarak algılayabilir ve savunmaya
için cesaretlendirilir.
geçebilir veya agresif bir şekilde
yanıt verebilir.
4.
Hastanın
halüsinasyonları
pekiştirilmez. Doğrulama anlamına 3.
halüsinasyonların
çeşidini
komut
gelen "onlar" gibi kelimeler yerine öğrenmek(örneğin
"sesler" gibi kelimeler kullanılır. halüsinasyonu) hastanın bunlardan
"Seslerin sizin için ne kadar gerçek zarar görmesini önlemek için
olduğunun farkındayım ama ben önemlidir.
duymuyorum."
gibi
cümlelerle
halüsinasyonları
paylaşmadığımız 4. Hasta halüsinasyonlarının gerçek
olmadığının farkına varmalıdır.
hastaya söylenir.
5. Hastanın anksiyete durumları ile 5. Hasta anksiyete ile mücadele
halüsinasyonları arasındaki ilişkiyi etmeyi öğrenirse halüsinasyonların
oluşumu önlenebilir.
fark etmesine yardımcı olunur.
6.Halüsinasyonlardan uzaklaştırmak 6. Hastanın aktivitelere ve servis
için hastanın dikkati başka yöne ortamındaki kişilerarası ilişkilere
katılımı
halüsinasyonlardan
çekilir.
uzaklaşmasına yardımcı olur.
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Hemşirelik Tanısı: Düşünce süreçlerinde bozulma
Etiyoloji: Anksiyete, olası kalıtımsal ve kimyasal faktörler
Tanımlayıcı özellikler: Sanrısal düşünce, konsantre olamama, problem çözmede yetersizlik, başkalarına
karşı aşırı şüphecilik

Sonuç Kriteri

Hemşirelik Girişimi

Hastanın
sanrısal 1. Hastanın sanrıları tartışılmaz.
düşüncelerinin ortadan “Düşündüklerinizin gerçek olduğuna
kalkması
inandığınızı biliyorum fakat ben
inanılması güç buluyorum.”
Hastanın
başkalarına
2. Sanrıları hakkında hasta ile
güvenmesi
konuşulmaz, hasta gerçeğe oryante
edilir.
3. Hasta çok şüpheci ise;

Gerekçe
1. Sanrının tartışılması güven
ilişkisinin kurulmasını engeller.

2. Sanrılar hakkında konuşmak
hastayı
daha
fazla
sanrısal
düşüncelere itebilir.

- Hasta ile mümkün olduğunca aynı 3. Hastanın şüpheciliği azaltılır.
hemşire ilgilenir. Hastanın güven - Hastanın hemşireye güveni artar.
duygusu pekiştirilir.
- Hasta tehdit edildiğini hissetmez.
- Fiziksel temastan, servis içinde
fısıltılı
konuşmalardan
veya
gülüşmelerden
kaçınılır.
Hasta
bunların kendisi hakkında olduğunu
düşünebilir.
- Hastaya konserve gibi kapağını
onun açacağı yemekler verilir.
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Hemşirelik Tanısı: Sosyal izolasyon
Etiyoloji: Anksiyete, zayıf ego gelişimi, sanrısal düşünceler, regresyon
Tanımlayıcı özellikler: İçine kapanma, üzgün /apatik duygu durum, kendi düşünceleriyle meşgul olma,
başkaları tarafından reddedilme veya yalnızlık hissi

Sonuç Kriteri

Hemşirelik Girişimi

Gerekçe

Hastanın
servisteki 1. Sık sık hastanın yanına gidilir ve
aktivitelere
kabullenici bir tutum sergilenir.
kendiliğinden katılması
2. Servis aktivitelerinde hastaya eşlik
Servis çalışanları ve edilir.
diğer
hastalarla
3. Hastanın diğer kişilerle etkileşimi
kendiliğinden
için olumlu geri bildirimde bulunma.
etkileşime geçmesi

1. Kabullenici tutum hastanın benlik
saygısını ve güven duygusunu
arttırır.
2. Güvenilir bir kişinin varlığı
hastanın iyi hissetmesini sağlar.
3. Olumlu geri bildirimler davranışın
tekrarlanmasını sağlar.

Hemşirelik Tanısı: Kendisine veya başkalarına yönelik şiddet riski
Etiyoloji: Anksiyete, aşırı şüphecilik, komut halüsinasyonları, öfke reaksiyonları
Tanımlayıcı özellikler: Aşırı agresif davranışlar, eşyalara zarar verme, kendine zarar verme davranışları,
suisid düşünceleri veya girişimleri
Sonuç Kriteri

Hemşirelik Girişimi

Hastanın
kendisine 1. Ortamdaki uyaranlar
veya başkalarına zarar (ışıklar, ses vb.)
vermemesi
2. Hasta sık sık gözlemlenir.

Gerekçe
azaltılır 1. Uyaranlar anksiyeteyi arttırır.

2. Hastanın gözlenmesi
tehlikeleri önler.

olası

3. Serviste tehlikeli olabilecek eşya 3.
Hastanın
kendisine
veya
bulundurulmaz.
başkalarına zarar vermesi önlenir.
4. Hastanın enerjisi başka aktivitelere 4.
Fiziksel
egzersiz
hastanın
yönlendirilir. (Örneğin egzersiz)
rahatlamasına
gerginliğinin
azalmasına yardımcı olur.
5. Hastaya sakin bir tutumla yaklaşılır.

5. Anksiyete bulaşıcıdır. Hemşire
sakin olmazsa hastanın anksiyetesini
arttırabilir.
6. Yeterli sayıda personel ve
güvenlik
personeli
bulunması
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6. Serviste yeterli sayıda personel ve hastaya durumun kontrol altında
güvenlik personeli bulundurulur.
tutulabileceğini gösterir.
7. Şiddet riski olan hasta için en az
kısıtlayıcı girişim seçilmeli, bütün
7.Order edildiyse sakinleştirici ilaçlar girişimler başarısız olursa tespit
verilir. Gerekli görülürse hasta tespite kullanılmalıdır.
alınır.

Hemşirelik Tanısı: Sözel İletişimde Bozulma
Etiyoloji: Anksiyete,içe kapanma, dezoryante olma, regresyon, gerçekçi olmayan düşünce
Tanımlayıcı özellikler: Neolojizm, kelime salatası, klang çağrışım, ekolali, göz teması kurmama,
konsantrasyonda azalma
Sonuç Kriteri

Hemşirelik Girişimi

Gerekçe

Hastanın başkalarıyla
uygun
ve
anlaşılır
biçimde
iletişim
kurması

1.Terapötik
iletişim
teknikleri
kullanılarak hastanın söyledikleri
anlaşılmaya çalışılır. ''Bunu mu demek
istediniz? Söylemek istediğinizi tam
olarak anlamadım açıklar mısınız? ''

1. Terapötik iletişim teknikleri
hastaya başkaları tarafından nasıl
algılandığını gösterirken hemşirenin
hastayı daha iyi anlamasına yardımcı
olur.

2. Hastayla güven ilişkisi kurulur ve
hastaya
empatik
yaklaşılır.
''
Annenizin ölümü sizin için çok zor 2. Bu yaklaşım hastanın acı verici
olmalı,
çok
yalnız
hissetmiş duygularını paylaşmasına yardımcı
olur.
olmalısınız''
3. Hasta etkili iletişim becerilerini
geliştirene kadar kabullenici bir tutum
sergilenir ve ihtiyaçları karşılanır.
4. Hasta gerçeğe oryante
hastaya ismiyle hitap edilir.

3. Hastanın güvenliğini ve konforunu
edilir, sağlamak hemşirenin önceliğidir.

4. Bu yaklaşım hastada fonksiyonel
iletişimin gelişmesine yardımcı olur.
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Hemşirelik Tanısı: Özbakım eksikliği
Etiyoloji: Anksiyete,içe kapanma, regresyon, algısal veya bilişsel bozukluk
Tanımlayıcı özellikler: Günlük yaşam aktivitelerinde azalma(hijyen, kişisel bakım, yeme içme,
boşaltım gibi aktiviteleri yerine getirmeme)
Sonuç Kriteri

Hemşirelik Girişimi

Hastanın öz bakım 1. Hastaya öz bakım ihtiyaçlarını
ihtiyaçlarını bağımsız karşılama konusunda yardımcı olunur.
olarak gerçekleştirmesi
2. Hasta öz bakım ihtiyaçlarını kendi
başına
gerçekleştirmesi
için
cesaretlendirilir.

Gerekçe

1. Hasta güvenliği ve
hemşirenin önceliğidir.

konforu

2. Olumlu geri bildirimler arzu
edilen davranışın devam etmesini
sağlar.

3. Hastayla somut iletişim kurulur.
''Kaşığı alın, içine yemek doldurun,
3. Şizofreni hastalarında somut
sonra da ağzınıza götürün''
düşünce
hakim
olduğu
için
4.
Hastanın
tuvalet
ihtiyacını gereklidir.
karşılaması için zaman çizelgesi
oluşturulur.
4. Yapılandırılmış çizelge hastanın
tuvalet ihtiyacını bağımsız olarak
5. Hasta yemek yemiyorsa; konserve gerçekleştirmesine yardımcı olur.
yiyecekler ya da ailesinden sevdiği
yiyecekleri getirmesini istemek gibi 5. Şüpheci hastalarda etkilidir.
yaklaşımlarda bulunulabilir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
• Özcan, C.T., Çetinkaya Duman, Z. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar. İçinde
C.T. Özcan, N. Gürhan (Çev. Eds.). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin
Temelleri Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. (6. Baskı). Ankara:
Akademisyen Tıp Kitapevi. 2016
• Turan, N. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar. İçinde N. Gürhan (Ed.). Ruh
Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği. (1. Basım). Ankara: Nobel Tıp Kitapevi. 2016.
• Öztürk, O., Uluşahin, N.A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Gözden
Geçirilmiş ve Yenilenmiş 13. Baskı. Ankara: Tuna Matbaacılık.
• Engin E. Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar. İçinde O. Çam, E. Engin (Eds.).
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı. İstanbul Tıp Kitabevi.2014.
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Uygulama Soruları
1) Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarda görülebilecek hemşirelik tanıları nelerdir?
2) Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklara karşı yapılan damgalama ile nasıl mücadele
edilir, bireysel ve mesleki sorumluluklarımız nedir? tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Şizofreni düşünce, algılama ve yargılamada bozukluk ile kendini gösteren, süreğen,
iyileşme ve yinelemelerle giden, hastalar ve aileleri için yıkıcı, sıkıntı yaratan psikotik bir
bozukluk olduğunu öğrendik. Genellikle genç yaşta başladığını, kronik ve sıklıkla
yinelemelerle seyrettiğini, ortalama her yüz kişiden birinin yaşamı boyunca bu hastalığa
yakalanma riski olduğunu öğrendik.
Şizofreninin en çok yetiyitimine yol açan on hastalıktan biri olduğunu, bireyde ciddi
engelliliğe yol açtığını aynı zamanda aile ve topluma yönelik yük oluşturan bir bozukluk
olduğunu öğrendik. Tedavisi olan bir bozukluk olduğunu ancak bu tedavinin belirtileri kontrol
etmek olduğunu hastalığı tamamen ortadan kaldırmadığını öğrendik. Diyabet gibi,
hipertansiyon gibi kronik hastalıklarda olduğu gibi uzun süreli tedavi gerektirdiği kavranıldı.
Psikofarmakolojik tedavi, EKT, psikososyal tedavi yöntemleri (bireysel destekleyici terapi,
grup terapisi, psikoeğitim, psikososyal beceri eğitimi vb) hakkında bilgi edindik.
Psikozla giden diğer bozukluklar hakkında bilgi edindik. Bu bozukluklardan kısa
psikotik bozukluk, şizofreniform bozukluk, süre ve işlevsellikteki kayıp faktörü dışarıda
tutulacak olursa belirtiler, tedavi yaklaşımları açısından benzerlik göstermektedir. Yine Sanrılı
bozukluğun en önemli özelliğinin bizar /acaip olmayan sanrıların bulunması idi. Bunun
dışında diğer bir özelliği de şizofreninin DSM-5 A tanı ölçütlerindeki diğer belirtileri
göstermemesi ve işlevselliğin şizofrenideki kadar kötü olmamasıydı. Sanrıların içeriğine göre
7 alt tipe ayrılmaktadır: Erotomanik, Grandiyöz, Kıskançlık, Perseküsyon, somatik, karma ve
belirlenmemiş tip olarak. Şizoaffektif bozukluk ise hem şizofreni hem de affektif bozukluk
belirtilerinin aynı anda bulunmasıydı. Bunların dışında bazı tıbbi hastalıklara bağlı gelişen
psikozlar ya da madde kullanımının sonucu olarak ortaya çıkan psikozlar hakkında bilgi
edindik.
Bu multidisipliner ekibin bir parçası olan psikiyatri hemşirelerinin ve bu konuda
eğitim alan öğrencilerin şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluklar
hakkında bilgi edinmeleri, hastalarda görülen belirtileri doğru tanılayıp uygun hemşirelik
girişimlerini uygulayabilmeleri açısından önemlidir. Bu nedenle bölüm içinde şizofreni ve
diğer psikotik bozukluğu olan hastaların nasıl tanılanacağını hangi belirtileri gözlemlememiz
gerektiği, hastalığa özgü özel yaklaşım biçimlerini öğrendik. Görülebilecek hemşirelik
tanılarını NANDA’ya göre ifade etmeyi ve bu sorunlara yönelik uygun hemşirelik girişimleri
ve sonuçları değerlendirmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi Bleuler’in 4 A belirtilerine girmez?
a) Assosiasyon
b) Autism
c) Anhedoni
d) Ambivalans
e) Affekt
2. Aşağıdakilerden hangisi şizofreninin negatif belirtileri içine girmez?
a) Asosyallik
b) Anhedoni
c) Avolisyon
d) Delüzyon
e) Ambivalans
3. Şizofrenide en yaygın görülen halüsinasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görme halüsinasyonu
b) Taktil halüsinasyon
c) İşitme halüsinasyonu
d) Koku halüsinasyonu
e) Tat halüsinasyonu
4. Psikotik bir hastanın takip edildiği ve zarar göreceğine ilişkin sanrıları aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Perseküsyon sanrısı
b) Paranoid sanrısı
c) Referans sanrısı
d) Nihilistik sanrı
e) Etkilenme sanrısı
5. Şizofreninin negatif ve pozitif belirtileri yanısıra eş zamanlı bipolar bozukluk
semptomlarının olduğu psikotik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?
a) Şizofreniform bozukluk
b) Kısa psikotik bozukluk
c) Sanrılı bozukluk
d) Şizoaffektif bozukluk
e) Postpartum psikoz
6.Şizofreninin etyolojisiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Beyinde dopamin sistemi normalden az çalışır
b) Etyolojisinde genetik faktörlerin rolü yoktur
c) Lateral ventriküller normalden daha geniştir
d) Grand mal nöbet ataklarıyla başlar
e) Oksipital lob aktivitesinde azalma vardır
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7. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanı işaretleyiniz.
a) Erkeklerde başlangıç yaşı kadınlara göre daha erkendir
b) Her iki ebeveyni şizofreni olan çocuklarda hastalanma riski %15’dir
c) Erken yaşta başlayan şizofrenide gidiş ve sonlanım iyidir
d) Sosyoekonomik düzeyi yüksek olanlarda şizofreni daha yaygındır
e) Tek yumurta ikizlerinde hastalanma riski %20’dir
8. Şüpheyle etrafına bakan ve hemşireye “Bana niye öyle bakıyorsunuz? ” diyen bir hastaya
yaklaşımda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta aşağıdakilerden hangisidir?
a) Samimi bir şekilde hastanın omuzuna dokunmak
b) Hasta ile doğrudan ve sürekli göz kontağı kurmak
c) “Asla sana kötü gözle bakmıorum” şeklinde açıklamak
d) Güven oluşturmak için anlaşılır konuşmak
e) Hastaya cevap vermeden işinize devam etmek
9. Halüsinasyonu olan bir şizofreni vakasında hemşire öncelikle neyi bilmelidir?
a) Halüsinasyonun süresini
b) Halüsinasyonun içeriğini
c) Halüsinasyonun sıklığını
d) Halüsinasyonun nedenini
e) Halüsinasyonun tetikleyicisini
10. Perseküsyon tipi sanrıları olan bir hastaya yaklaşımda kısa vadeli amacımız ne olur?
a) Hastanın şüpheci davranışları azalacak
b) Hasta duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade edecek
c) Hasta diğer kişilerin de onayladığı gerçekler hakkında güven geliştirecek
d) Hasta çalışanlarla güvene dayalı ilişki geliştirecek
e) Hasta diğer kişilerle sıkıntı yaşamadan sosyal ilişkiler kuracak

Cevaplar: 1)c 2)d 3)c 4)a 5)d 6)c 7)a 8)d 9)b 10)b
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4. PSİKİYATRİK TEDAVİLER VE HEMŞİRENİN ROLÜ∗

∗

Bu bölüm, Yard. Doç. Dr. Sevil Yılmaz tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Psikofarmakolojinin Tarihsel Gelişimi
Psikofarmakolojinin Nörobiyolojik Temelleri
Psikiyatrik Tedavide Kullanılan İlaçlar
4.3.1. Antipsikotikler
4.3.2. Antidepresanlar
4.3.3. Antimanikler /Duygudurum Düzenleyici İlaçlar
4.3.4. Antianksiyete ve Sedatif Hipnotik İlaçlar
4.3.5. Diğer İlaçlar
4.4. Psikiyatrik İlaç Tedavisinde Hemşirenin Rolü ve Sorumlulukları
4.4.1. Psikiyatrik İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Rol ve Sorumlukları
4.4.2. Hasta ve Ailesine Yönelik İlaç Eğitiminde Hemşirenin Rol ve Sorumlukları
4.4.3. Psikiyatrik İlaç Uygulanan Hastaya Yönelik Hemşirelik Sürecinin
Uygulanması
4.1.
4.2.
4.3.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Psikiyatrik ilaçların etki mekanizmasında rol oynayan mekanizmaları
nörobiyolojik yönden açıklayınız.
2) Psikiyarik ilaç kullanan hasta ve ailesinin eğitiminde önemle vurgulanması
gereken konu başlıkları nelerdir?
3) Psikiyarik ilaç kullanan hastanın tanılanmasında hangi konulara dikkat etmeliyiz?
4) Psikiyari hastasının tedaviye uyumunu arttırmada psikiyatri hemşiresinin görev ve
sorumlulukları nelerdir?
5) Psikofarmakolojik ilaçların yaygın görülen yan etkilerine yönelik hemşirelik
uygulamalarını tartışınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Psikofarmakolojinin
Tarihsel Gelişimi

Psikiyatrik ilaçların
nörobiyolojik temellerini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Psikiyatrik Tedavide
Kullanılan İlaçlar

Psikiyatride kullanılan farklı
ilaç gruplarının etki düzeneği,
etkilediği belirtiler, yan
etkileri, ilaç etkileşimleri ve
kontrendike olduğu durumları
kavrayacak

Okuyarak/Araştırarak

Psikiyatrik İlaç
Tedavisinde Hemşirenin
Rolü

Psikiyarik ilaç kullanan hasta
ve ailesinin eğitim
gereksinimlerini belirleyip
buna yönelik bir eğitim
planlayacak

Okuyarak/Araştırarak/Uygulama
yaparak

Psikiyatrik İlaç
Tedavisinde Hemşirenin
Rolü

Psikiyarik ilaç kullanan
hastada saptanan sorunları
hemşirelik süreci
doğrultusunda ele alacak

Okuyarak/Araştırarak/Uygulama
yaparak

Psikofarmokolojinin
Nörobiyolojik Temelleri
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advers Yan Etki
Agonist
Akatizi
Anksiyolitik
Antidepresan
Antikolinerjik
Antikolinerjik Toksisite
Antiparkinson
Antipsikotik
Antagonist
Distoni
Ekstrapiramidal Yan Etki (EPS)
Hipnotik
Monoamin Oksidaz Enzim İnhibitörleri (MAOİ)
Nöroleptik Malign Sendrom
Nörotransmitter
Psikostimülan
Psödoparkinsonizm
Relaps
Reseptör
Sedatif
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI)
Serotonin Sendromu
Sinaptik aralık (sinaps)
Trisiklik Antidepresan
Toksisiste
Tolerans
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Giriş
Psikiyatrik bozuklukların tedavisini düzenlemek amacıyla kullanılan kimyasal ve
sentetik maddelere psikotrop ilaçlar denir. Psikotropik ilaçlar son elli yıl içinde hızlı bir
gelişim göstermiştir. Pek çoğu tesadüfen ya da “deneme yanılma” yoluyla bulunan bu ilaçlar
bir yandan psikiyatrik bozuklukların tedavisini sağlarken, diğer yandan da hastalıkların
altında yatan patolojik mekanizma ve hastalık nedenlerini anlamada yardımcı olmuştur.
Psikiyatrik bozuklukların farmakoterapisi klinik tıpta en hızlı gelişen alanlardan biridir.
Tedavidekullanılan ilaçlara yönelik kesin bir sınıflama olmamasına karşın bu bölümde
antipsikotikler, antidepresanlar, antianksiyete ve sedatif-hipnotikler, antimanik ve duygu
durum düzenleyicileri, diğer ilaçlar olarak anlatılacaktır.
İlaç uygulamaları; hemşirenin kişilerarası ilişki kurma becerisini, karar verme gücünü, yardım
etme, planlama, sorun çözme, eğitim sorumluluğunu gerektiren önemli bir “güç” alanıdır.
Hemşireler, ilaçlarla ilgili olarak hasta, ailesi ve ekip arasında bir iletişim kurar, gerekli
verileri toplar, planlama-uygulama ve değerlendirme yapar. Ayrıca hastanede ve taburcu
olduktan sonra evinde hastanın ilaç tedavisi yönetiminden sorumludur.
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4.1. Psikofarmakolojinin Tarihsel Gelişimi
Çok eski çağlardan beri insanlar, ruhsal hastalıkların tedavisi için doğal ya da sentetik
ajanlar kullanmışlardır. Bu alanda ilk kullanılan madde alkoldür. M.Ö VIII. yy’da
Asurlular’da haşhaşın, bazı kederli durumların tedavisinde kullanıldığına ilişkin bulgulara
rastlanılmıştır. Yine Güney Amerika’da yerlilerin koka yapraklarını ve peyote isimli kaktüsü
kullandıkları bilinmektedir. Ruhsal bozuklukların tedavisinde sentetik bileşiklere XIX. yy’ın
sonlarında rastlanmaktadır. Sedatif etkili bromidler (1826), kloral hidrat (1836) ve morfin
kullanılan ilk bileşiklerdir. Ayrıca modern ilaç tedavilerinin gelişiminden önce psikiyatride
daha çok somatik tedaviler (insülin koma ve elektrokonvulsif terapi vb) kullanılıyordu.
Modern psikofarmakolojinin 1949’da Lityum’un antimanik etkisinin keşfi ile başladığı ileri
sürülmektedir. 1950’li yıllarda ilk antipsikotik olarak “rezerpin” ve “klorpromazin”in;
antidepresan grubundan monoamin oksidaz inhibitörleri ve trisikliklerin, anksiyolitik ilaçlar
ise “meprobomat” ve “klordiazepoksit”in bulunduğu görülmektedir. Antipsikotik ilaçlardan
rezerpin yan etkileri nedeniyle kullanılmazken klorpromazin terapötik değerini korumuş ve
daha sonra bunları piperazin, fenotiyazinler vb. bileşikler izlemiştir. 1958’den itibaren de
uzun etkii antipsikotikler kullanılmaya başlanmış; aynı yıllarda klozapinin bulunmasıyla,
atipik antipsikotikler gündeme girmiş ve 1980 yılından sonra yaygın kullanım alanı
bulmuştur.
Psikiyatrik bozuklukların tedavisi için psikotrop ilaçların kullanımı ile psikiyatride
yeni bir çağ başlamıştır. Bu yeni çağ hastaların akıl hastanelerine kapatılmadan toplum içinde
tedavi edilmelerine yönelik gelişmelere yol açmıştır.
PSİKOTROP İLAÇLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ
• 1826-1836

Bromidler, kloral hidrat ve morfin kullanılan ilk sentetik bileşiklerdi.

• 1930’lar

Benzodiazepinler Sternbach tarafından ilk olarak sentez edildi.

• 1945

Barbitürat ve Amfetaminler sentez edildi.

• 1948

Rapport, Green ve Page “serotonin”i serumda izole etti.

• 1949
Amerikan İlaç ve Gıda Uygulama Örgütü (FDA) lityumu kalp hastalığı
olan hastaların ölümünden dolayı yasakladı.
• 1951
Klorpromazin yatıştırıcı olmayan bir antihistaminik olarak geliştirildi.
Laborit ve diğerlerinin bilinçli hastalarda cerrahi anksiyeteyi azalttığı bildirildi.
• 1952
Bir antitüberküloz ajanı isoniazid türevi olan İproniazid bir monoamin
oksidaz inhibitörü (MAOI) olarak tanımlandı.
• 1953

Bein “reserpin”i izole etti.

• 1954
Lehman klorpromazini ilk olarak bir Amerikan dergisinde (Archives of
Neurology and Psychiatry) makale olarak yayınladı.
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• 1955
Haloperidol ve flufenazin gibi yeni antipsikotik ajanları geliştiren
araştırmacılar klorpromazinin moleküler yapısını değiştirdi.
• 1957

İlk yayınlar MAOI’lerinde yapıldı.

• 1957

Haloperidol (Haldol) geliştirildi.

• 1958
Kuhn “American Journal of Psychiatry” de trisiklik antidepresanlarla
ilgili ilk yayın yayınlandı.
• 1960
Harris “The Journal of the American Medical Association”da
benzodiazepinlerin etkinliği hakkında ilk yayını yayınladı.
• 1970

Lityumdaki yasak ABD’de kaldırıldı.

• 1980’li yıllar Antidepresanlarda yeni bir sınıf
(SSRI-Seçici Serotonin Gerialım
İnhibitörleri) geliştirildi. Antikonvülsan ilaçlar (karbamazepin ve valproat)’ın duygu
durum düzenleyici özelliklere sahip olduğu bildirildi.
• 1990’lı yıllar Klozapin ve risperidon 40 yıldaki ilk yeni antipsikotik ajanlar ABD’de
kullanıma açıldı. Alzheimer hastalığı olan hastaları tedavi etmek için kullanılan bir
ilaç olan Takrin (Cognex) kullanılır hale getirildi. Sonraki yıllarda daha az yan etkileri
olan 2. Kuşak asetilkolinesteraz enzim inhibitörleri ve NMDA reseptör antagonistleri
devreye girdi.

4.2.Psikofarmakolojinin Nörobiyolojik Temelleri
Sinir sisteminin en küçük yapı taşı sinir hücrelerinin (nöronların), psikofarmakolojide
önemli bir yeri vardır. Bundan dolayı, sinir hücrelerinin yapısını ve işleyişini anlamadan,
psikofarmakolojiyi anlamak olası değildir. Sinir sisteminin özelleşmiş hücrelerine “nöron”
denir (Şekil 1). Bir sinir hücresi üç bölümden oluşur: “hücre gövdesi”, “dendrit” ve “akson” .

Şekil 1. Sinir hücresinin yapısı
Nöronların arasında kalan boşluğa ise “sinaptik aralık” denir. Dentritler kısa Aksonlar ise
uzundur. Akson nöronun bir hücreden diğerine elektrik impulsları (uyarı) taşıyan parçasıdır.
Dentritler ise elektrik mesajlarını hücre bedenine taşır. Bir sinir hücresi uyarıyı dentriti ile
alabilir. Bu yüzden de uyarı daima ;
Dentrit  hücre gövdesi  Akson yönünde taşınır.
İki nöron arasındaki iletişim karmaşık ve özel olup bu iletişim davranışın temelini
oluşturur. Sinaps iki nöron arasındaki sinaptik aralıkta olur. Nöronlar arasındaki iletişim
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sinapslarda elektriksel ya da kimyasal olarak gerçekleşir. Bir elektriksel impuls nöronu boylu
boyunca geçer ve nöronun sonuna eriştiğinde, bir nörotransmitter salınır. Bir nörotransmitter,
nöromesenger gibi rol oynayan kimyasal bir yapıdır. Nöronlar arasında impuls iletimi
nörotransmitterler ile olur. Aksiyon potansiyeli sinaptik terminale ulaştığı zaman, buradaki
veziküllerde (kesecik) toplanmış olan nörotansmitter sinaps aralığına verilir ve postsinaptik
nöronun membran potansiyelinde değişime yol açar, yani nöron uyarılmış olur.
Sinaptik aralığa verilen nörotransmitter madde, postsinaptik nöron için uyarıcı ya da inhibe
edici olabilir. Nörotransmitter madde, sinaptik aralıkta enzimler tarafından hızla parçalanır
veya presinaptik hücre tarafından tekrar içine alınır (Şekil 2).

Şekil 2. Sinaps, nörotansmitter ve reseptörler

4.2.1. Psikofarmakolojik Tedaviyi Etkileyen Değişkenler
Psikofarmakolojik tedaviyi etkileyen farmakokinetik ve farmakodinamik birçok
değişken vardır. Bu değişkenlerden bazıları Tablo 1.’de görülebilir.
Tablo 1. Psikofarmakolojik Tedaviyi Etkileyen Değişkenler
1.İlaçla İlgili Değişkenler
 Etki mekanizması
 Dozaj formları –oral (katı, likit, sublingual),
parenteral
 Çeşitli formülasyonların biyoyararlanımı
 Etkisinin başlama, en üst seviyeye çıkma ve
etkili olma süresi
 Serum yarılanma ömrü
 Vücuttan atılım yolları (hepatik veya renal
yolla)
 Yan etkiler, toksisite
 Maliyet

2.Hastayla İlgili Değişkenler












Tanı
Yaş
Kilo
Antikolinerjik duyarlılık
Diğer hastalıklar (kardiyovasküler, karaciğer,
böbrek hastalıkları)
Yan etki öyküsü
Önceki tedavilere yanıtı
Ailenin tedaviye yanıt öyküsü
Tedaviye istekliliği, uyumu/ hastalığa karşı
içgörüsü
Ekonomik durum ve / veya sağlık güvencesi
Destek sistemleri

Farmakokinetik, vücudun ilacı ne yaptığını ve istenilen amaca, nasıl ulaştığını inceler.
Farmakodinamik etkiler, ilacın canlı doku ve organlar üzerindeki etkisinin ne şekilde
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oluştuğunu, lacın reseptörlerde ve hedef bölgede nasıl bir etki yaptığını inceler. Buradaki bazı
kavramların tanımına değinmekte fayda vardır.
Emilim: Psikiyatrik ilaçlar çeşitli yollarla kullanılabilirse de en çok kullanılan yol oral
yoldur. Bu nedenle ilaçların emilimindeki en önemli doku gastrointestinal sistemdir (GIS).
Emilimde tükrük salgısı, emilim yüzeyi, motilite, sfinkter aktivitesi, kan akımı, mide asidi
salınımı ve aktif transport önemlidir ve yaşa bağlı ya da hastalık ya da kullanılan bazı ilaçlar
(Örn. antiasitler antipsikotiklerin emilimini azaltabilir, o yüzden bir-iki saat ara ile verilmesi
gerekir) emilimi değiştirebilir.
Dağılım: Dağılım, ilaçların emilim sonrasında organlara ve dokulara taşınmasıdır.
İlaçların vücutta dağılımını etkileyen faktörler vücut kompozisyonu, doku ve organ
perfüzyonu, ilaçların biyolojik materyallere bağlanmasındaki değişikliklerdir. Yaşla birlikte
vücut kompozisyonu değişir, kas kitlesinde ve vücut su miktarında göreli bir azalma, vücut
yağ oranında artma olur. Buna bağlı birçok yağda eriyen psikotrop ilaç daha geniş bir alana
dağılır, ilacın etki süresi uzar ve ciddi yan etki görülme olasılığı artar.
Metabolizma: İlaçların karaciğer, böbrek ve bazı dokularda daha az aktif veya aktif
olmayan moleküllere dönüştürülmesine metabolizma denir. Yaşlanma ile karaciğer kütlesinin,
fonksiyonlarının ve kan akımının azalmasına bağlı olarak ilaçların metabolizması da
değişebilir. Sitokrom enzimi ile yıkılan bir çok ilacın metabolizması, %20-%40 oranında
azalır.
Eliminasyon: Böbrekler ilaçların vücuttan atılımında en önemli organdır.

4.2.2. İlaç Kullanımında Özel Durumlar
Çocuklar: Çocuklarda ilaçların dağılım hacmi daha az olması ve bu da daha düşük doz
ilaç kullanımını gerektirse de çocukların metabolik hızlarının çok olması nedeniyle vücut
ağırlığına düşen ilaç miligram oranının daha yüksek olmasına neden olabilir. O yüzden küçük
dozla başlayıp yavaş yavaş etkisi gözlenerek dozu arttırmak önemlidir.
Geriatrik hastalar: Yaşlı kişilerin yan etkilere (öz. Kardiyak yan etkiler) daha
duyarlıdır ve ilaçlar daha yavaş metabolize olurlar. Bir de yaşlı kişilerin diğer hastalıklara
yönelik kullandıkları ilaçlar nedeniyle ilaç etkileşimleri önemlidir. O yüzden yaşlılarda da
küçük dozla başlayıp yavaş yavaş etkisi gözlenerek dozu arttırmak önemlidir.

4.3. Psikiyatrik Tedavide Kullanılan İlaçlar
Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar;
• Antipsikotikler
• Antidepresanlar
• Antianksiyete ve Sedatif-Hipnotikler
• Antimanik ve Duygu durum düzenleyicileri
• Diğer ilaçlar olarak sınıflandırılabilir.
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4.3.1. Antipsikotikler (Nöroleptikler)
Antipsikotik ya da nöroleptik ilaçlar, başta şizofreni olmak üzere psikozların tedavisinde
kullanılan ilaçlardır. Temelde psikotik belirtilerle giden ruhsal ve organik hastalıkların
tedavisinde kullanılan moleküllerdir. Bu grubun ilk temsilcisi 1950 yılında tesadüfen etkisi
fark edilen ve günümüzde halen yaygın olarak kullanılan klorpromazindir. Bu nedenle dozaj
ve etki gücü açısından başka antipsikotikler için bir karşılaştırma ölçüsü olarak kullanılır.
Klorpromazinin bulunuşu psikiyatride önemli bir kilometre taşı olup, önemli sayıda kronik
psikiyatri hastasının hastaneler dışında veya evde bakımlarını olanaklı hale getirmiştir. Daha
sonraki 55 yıl boyunca bir çok antipsikotik geliştirilerek kullanıma sunulmuştur. Terapötik
etkileri bakımından aralarında önemli bir fark olmamakla birlikte, nöroleptikler
klorpromazine eşdeğer dozlarına göre düşük, orta ve yüksek güçlü (potanslı) olarak üç
kümeye ayrılırlar. Günde 30mg’dan daha az dozlarda verilen ilaçlar yüksek potanslı olarak
adlandırılırlar.
Antipsikotik ilaçlar tipik (klasik) ve atipik (yeni kuşak) olarak da ikiye ayrılırlar.
Tipik (Klasik) Antipsikotikler: Tipik antipsikotik ilaçlar, şizofrenide özellikle pozitif
belirtilerin tedavisinde etkin olan dopamin reseptör antagonistleridir. Bu bileşiklerin
serotonerjik, histaminerjik, adrenerjik, muskarinik, GABAerjik, glutamaterjik reseptörler gibi
diğer nörotransmitter reseptörlerine de değişik derecelerde affiniteleri vardır. Klasik
antipsikotik ilaçlarla tedavi edilen hastaların bir bölümünde belirtiler tamamen ortadan
kalkmaz ya da psikotik tabloda belirgin bir düzelme olmaz. Bu ilaçlar özellikle pozitif
belirtileri baskılamakta ancak, negatif belirtileri iyileştirmede yetersiz kalabilmektedir.
Hastaların yaşam kalitelerini ya da tedaviye uyumlarını olumsuz etkileyen EPS’ye yol
açmaları ve ilaç kullanımına karşın mesleki ve sosyal işlevsellikteki bozulmanın sürmesi de
kullanımlarını sınırlandırmaktadır.
Atipik (Yeni kuşak) Antipsikotikler: Uzun süre, fenotiyazinler ve haloperidol gibi
klasik antipsikotiklerin yerini tutabilecek aynı zamanda daha az yan etkileri olan ilaçlar
araştırılmıştır. Yeni ilaçlar geliştirilirken artmış antipsikotik etkinlik, düşük EPS sıklığı, tardiv
diskinezi riskinin düşük olması, negatif belirtilere yönelik etki, işlevsellik ve yaşam
kalitesinde artma hedeflenmiştir. Çalışmalar, atipik antipsikotiklerin tipik antipsikotikler ile
karşılaştırıldığında yan etkilerinin daha düşük olduğu ve hastalarda yaşam kalitesinin daha
yüksek olduğunu göstermektedir. Yapılan bir başka çalışmada atipik antipsikotiklerin
(sülpirid) striatumda, klorpromazin ve haloperidole göre daha az sayıda DA reseptörü bloke
ettiğini (%40’a karşı %68-80) göstermiştir. Bu bulgu atipiklerin neden daha az EPS
oluşturduğunu açıklamaktadır. Atipikler, dopamin reseptörleri yanısıra önemli serotonin
reseptör blokerleri olduğundan negatif belirtiler üzerinde daha fazla etkilidirler ve
ekstrapiramidal yan etkileri daha az gösterirler. Ayrıca bilişsel bozuklukları ve duygudurum
semptomlarını tedavi etmede tipik antipsikotiklere göre daha etkilidir. Bunlar da hastaların
işlevselliklerinin daha yüksek düzeyde olmasını, yaşam kalitelerinin yükselmesini ve daha
saygın bir tedavi almalarını sağlamaktatır.
İlk sentezlenen atipik antipsikotik klozapindir. Klozapin (Ticari ismi Leponex,
Clonex) 1960’lı yılların sonunda kullanılmaya başlanmış, agranülositoza bağlı ölümlerin
olmasının ardından kullanımdan bir süre kaldırılmıştır. Klozapin kullanan %1-2 hastada
lökositlerin gelişimi baskılanabilir ve ciddi agranülositoz tablosu gelişebilir. Bunun için
klozapin kullanımı sırasında haftalık olarak lökosit sayımı gerekir. Klozapin hiçbir zaman
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lökosit yapımını baskılayan diğer ilaçlarla (karbamazepin gibi (Tic adı: Tegretol) )
kullanılmamalıdır. Sık kan sayımlarıyla agranülositozun etkin olarak kontrol edilebileceği ve
ilaç kesildiğinde agranülositozun geri dönüşlü olduğu anlaşılınca bu alanda çalışmalar
arttırılmış ve 1990’lardan sonra Amerika Birleşik Devleri ve diğer ülkelerde özellikle
tedaviye dirençli şizofrenide “altın standart” olarak kullanımı yaygılaşmıştır. Klozapin,
agranüositoza yol açmasının yanı sıra epileptik nöbetlere de sebep olabilir (özellikle dozla
bağlantılı olarak). Bu açıdan günlük dozların bölünerek verilmesi ve ilaca başlarken yavaş
yavaş doz artırımına dikkat edilmesi önemlidir.
Klozapinden sonra kullanıma giren ve sık kullanılan atipik antipsikotikler, risperidon
(Risperdal), Olanzapin (Zyprexa), Ketiapin (Seroquel), Sertindol (Serdolect), Ziprasidon
(Zeldox), amisülpiride (Solian), aripiprazol (Abilify)’dir.
Antipsikotik ilaçların örnekleri jenerik ve ticari isimleri ve etki güçlerine göre
sınıflandırılarak Tablo 1.’de verilmiştir.
Tablo 1. Etki Güçlerine Göre Antipsikotikler
Antipsikotik
Ticari ismi
Yüksek potanslı tipik antipsikotikler
Navane
• Tiyotiksen
Sitilizan
• Trifluoperazin
Nörodol
• Haloperidol
Trilafon
• Perfenazin
Prolixin
• Flufenazin
Orta potanslı tipik antipsikotikler
• Loxapin
• Molindon
• Mezoridozin
• Asetafenazin
Düşük potanslı tipik antipsikotikler
• Klorpromazin
• Klorprotiksen
Yüksek potanslı atipik antipsikotikler
• Risperidon
• Pimozid
• Olanzapin
• Sertandil
Düşük potanslı atipik antipsikotikler
• Klozapin
• Quetiyapin

Loxitane
Moban
Lidanil
Tindal
Largactil
Taractan
Risperdal
Nörofren
Zyprexa
Serlect
Leponex
Seroquel
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4.3.1.1. Etki Mekanizması
Antipsikotik ilaçların etki mekanizması karmaşıktır, bir çok nörotransmiter üzerinde
etkilidir fakat tam olarak etki mekanizması bilinmemektedir. Tipik antipsikotikler, beyinde
dopamin tip 2 (D2) reseptörlerini bloke ederek ve dopamin salınımını ve dönüşünü
değiştirerek, periferde ise alfa-adrenerjik blokaj ve antikolinerjik etki göstererek etkinlik
sağlarlar. Tartışmalı olmakla birlikte antipsikoik etkilerinin orta beyin, limbik sistem ve
temporafrontal korteksteki D2 tipi dopaminerjik reseptörlerin blokajı ile ortaya çıktığı
sanılmaktadır. Antipsikotik ilaçlar mezolimbik ve mezokortikal nöronların yanısıra orta
beyinde substantia nigra ve bazal ganglionlarda nukleus kaudatusa kadar uzanan geniş bir
alanda D2 reseptörlerini bloke ederler ki bu durum “parkinsonizm” denilen yan etkilerin
ortaya çıkışına yol açar. Atipik antipsikotiklerin ise diğer dopamin reseptörleri (D1 ve D4
gibi) ve diğer nörotransmitterler (Serotonin: 5-HT2 gibi) üzerinde de etkilerinin olduğu ileri
sürülmektedir. Reseptör özgüllüğü nöroleptikten nöroleptiğe göre değişmektedir: Örneğin,
klozapin ve risperidon D2 blokajından çok, 5-HT2 blokajı yapmaktadır.

4.3.1.2.Emilim, Yıkılım ve Atılım
Oral alınan ilaç 1-4 saatte doruk plazma düzeyine ulaşır. Antipsikotikler yağda eriyen
ilaçlardır. Hücre zarındaki yağ dokusunda, saç, kornea gibi hücrelerde depolanır, karaciğerde
metabolize edilir ve böbrek yoluyla atılırlar. Yağ dokusunda depolanıp geç atılmaları
nedeniyle kullanımına ara verilse de 3-4 aydan önce hastalık belirtileri tekrarlanmaz.
Eliminasyon yarı ömürleri uzun olduğu için günde tek doz verilebilirler; klozapinin 300 mg’ın
üzerindeki dozları konvülsiyon riski olduğu için bölünerek verilmelidir.
Antipsikotik ilaçlar iki yolla verilir: Oral: Tablet formunda olabileceği gibi, damla
formunda da verilebilir. Son yıllarda dil altında eriyen ve hızlı emilim sağlayan formlar da
bulunmaktadır. Parenteral: İM ve İM depo olmak üzere iki şekilde uygulanabilir. İM formu
sıklıkla acil psikiyatride ajite olan hastaların tedavisinde kullanılır. Norodol (5mg, 2cc)+
Largactil (25mg, 5cc)+ Akineton (2mg, 1 cc) üçlüsü verilir ve buna hibernasyon (Kokteyl)
denir. Depo Antipsikotikler (Clopixol, Risperdal Consta vb. ise ilacını düzenli olarak almayan
hastalarda ya da taburculukta İM olarak uygulanır.
İlaca tam olarak yanıt verme 4 haftayı bulabilir ancak 2-3 gün içinde sedatif etkileri
izlenmeye başlar. Atipiklerde ise etki bir hafta içinde başlar ve ilacın maksimum etkililiğe
ulaşması birkaç hafta sürer.
Antipsikotik ilaçlar kimyasal bağımlılık yapmaz ve doza karşı tolerans gelişmez. Bu
nedenle kötüye kullanım potansiyelleri düşüktür ve yüksek dozlarda da güvenilirdir. Ancak
diskinetik reaksiyonlardan kaçınmak ve aniden bırakılması durumundansemptomların geri
dönüşünde hızlanma olacağından dolayı antipsikotikler yavaş yavaş bırakılmalıdır.

4.3.1.3.Endikasyonları
Antipsikotik ilaçlar hastalık türüne bağlı olmadan psikoz belirtilerini yatıştırırlar.
Antipsikotik ilaçların etkili olduğu belirtiler arasında kavgacılık eğilimi, hiperaktivite,
147

düşmancıl duygu ve düşünceler, aşırı agresif davranışlar, dezorganize konuşma ve davranış
negativizm, varsanılar, sanrılar, uykusuzluk, kendine bakım yetersizliği, yeme bozukluğu ve
yalnız kalma eğilimi, uygunsuz duygulanım, katatoni, dürtüsellik sayılabilir. Bunlar hemşire
olarak ilacın etki etmesini beklediğimiz hedef belirtilerdir. Bunların azalıp azalmadığını
kontrol ederek ilacın etkinliğini değerlendirebiliriz. Bu ilaçların endike olduğu tanılar ise;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Şizofrenik bozukluklar
Şizofreni benzeri psikotik bozukluklar
Manik ataklar
Psikotik belirtiler gösteren depresyonlarda antidepresanlarla birlikte
Obsesif Kompulsif Bozukluk
Bunama ve deliryumda görülen psikotik belirtiler
Çocukluk psikozları
Gilles de la Tourette bozukluğu
İnatçı hıçkırık, bulantı ve kusmalar
İnatçı ağrı durumları
Nörodermatit ve bazı egzema türlernde antipruitik olarak

4.3.1.4. Antipsikotiklerin Yan Etkileri
Antipsikotik ilaç tedavisinin sayısız yararları olmasına karşın hastaların hayatını
sıkıntıya sokan istenmeyen yan etkileri de vardır. Bu yan etkilerin bazıları hafif ve bazı basit
uygulamalarla önlenebilir ve zamanla azalarak geçebilir. Bazıları da yaşamı tehdit edici
olabilir. Antisikotik tedaviler ve diğer psikiyatrik ilaç tedavileri sırasında görülebilecek ciddi
yan etkiler, tedavisi ve hemşirelik girişimleri tablo 3’de verilmiştir.
Antipsikotik ilaçların oluşturduğu yan etkiler Tablo 2’de verilmiştir. Yüksek güçlü ve
düşük güçlü antipsikotik ilaçların yan etki profilleri farklılık gösterebilir.
Tipik
antipsikotiklerin yüksek güçlü (potans) olanlarında yan etki olarak daha çok ekstrapiramidal
belirtiler (EPS) görülürken, düşük güçlü olanlarda ise sedasyon, ortostatik hipotansiyon ve
antikolinerjik yan etkiler görülür. Antipsikotik ilaçların diğer yan etkileri ruhsal, dermotolojik
ve endokrinolojik etkileri içerir. Endokrin etkiler büyük ihtimalle ilacın hipotalamus
üzerindeki etkilerinden kaynaklanır. Metabolik değişiklikler, kilo artışı, anormal glikoz
seviyesi, amonore ve galaktoreyi içerir. Bunların yanısıra erkekler ereksiyonu sürdürmede ve
ejekülasyonda gecikme ve kadınlar orgazmda azalma deneyimleyebilirler. Periferik yan
etkiler ağızda kuruluk, bulanık görme, idrarda zorlanma ve konstipasyonu içerir.
Antikolinerjik yan etkilerde zaman içinde azalma görülür. Ancak hasta ve ailesinin eğitiminde
tüm bu yan etkiler dikkate alınmalıdır.
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Tablo 2. Antipsikotiklerin Yan Etkileri
Merkezi Sinir Sistemine Yönelik Yan Antikolinerjik Yan Etkiler (ACh blokajı)
Etkiler
♦ Ağız kuruluğu
♦ Ekstrapiramidal Yan Etkiler
♦ Konstipasyon
♦
Akut distonik reaksiyon
♦ İştah azalması
♦
Parkinsonizm
♦ Libido azalması
♦
Akatizi
♦ İdrar retansiyonu (sık tuvalete gider, az
♦
Tardiv Diskinezi
idrar yapar)
♦ Akinezi
♦ Görme bulanıklığı
♦ Nöroleptik Malign Sendrom
♦ Bellek bozukluğu
♦ Epilepsi eşiğinin düşmesi
♦ Konfüzyon
♦ Katatoni
♦ Öğrenme güçlüğü
♦ Deliryum
Ruhsal Yan Etkiler

Derideki Yan Etkileri

♦ Uyku bozukluğu
♦ Pigmentasyon
(güneş
duyarlılık)
♦ Letarji
♦ Ürtiker
♦ İnaktivite
♦ Dermatit
♦ Apati
Dolaşım Sistemi Etkileri (Alfa adrenerjik Endokrin Sistem Yan Etkileri
blokaja bağlı)
♦ Amanore
♦ Ortostatik hipotansiyon
♦ Galaktore
♦ EKG değişiklikleri
♦ İştahta ve kiloda artma
♦ Aritmiler
Göze Etkileri
Kana Etkileri
♦ Kornea ve lenste pigmentasyon

ışınlarına

♦ Lökopeni
♦ Agranülositoz

Diğer Yan Etkiler
♦ Kolestatik sarılık
♦ Cinsel işlev bozukluğu
♦ Karaciğerde asemptomatik
infiltrasyon

yağlı

Genel olarak EPS’i tedavi etmedeki yaygın strateji, ilacın dozunu azaltmak veya
kesmek, mevcut ilacı EPS oluşturma riski düşük olan başka bir ilaçla değiştirmek ya da
antikolinerjikler (Biperiden, Tic. Adı Akineton), çok sık kullanılır. IM uygulandığında hızlı
etki eder, bu nedenle akut distoni reaksiyonlarının tedavisinde özellikle tercih edilir.
Profilaktik olarak da kullanılabilirler, ancak ilacın güvenirliği ve etkililiği tartışmalıdır. Bunun
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yanında Benztropin (Emedur, Vomitin), dopaminerjik (amantadin) ya da anksiyolitik
(Diazepam, Lorezepam vb) ilaçlarda uygulanmaktır Antipsikotik İlaçların Ekstrapiramidal
Belirtilerinde (EPS) Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımı Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 3. Psikotrop İlaçların Ciddi Yan Etkileri
Psikotrop İlaçların Ciddi Yan Etkileri
Yan Etki
Belirtiler
1.Akyuvarların 2000’in
Agranülositoz
altına düşmesi
2.Boğaz ağrısı, düşük
derecede ateş, kırıklık,
ağızda ağrılı lezyonlar

Tedavi
1.İlacı durdur
2.Hasta
güvenliği
için izolasyon sağla

Hemşirelik Girişimleri
1.Akyuvarların azalmasına
karşı dikkatli olmak için
tam kan sayımı sonuçlarını
izle
2.Hastada belirtiler varsa
bu sorundan şüphelen ve
doktora haber ver
3.Daha fazla doz verme
4.Hastayı enfeksiyondan
koru

nöbet 1.Dozu azalt veya
ilacı kes
2.Daha fazla nöbeti
önlemek
için
antikonvulsan ilaç
ekle
1.Anormal
karaciğer 1.İlacı kes
fonksiyon
testleri 2.Semptomları
(yükselmiş enzimler)
tedavi et (yatak
2.Ateş, bulantı, sarılık istirahatı,
dengeli
ve abdominal ağrı
beslenme ve yeterli
sıvı alımı)

1.Nöbet sırasında hasta
güvenliğini sağla
2.Hekime haber ver
3.Reçete
edilmişse
antikonvulsan ver

1.İlacı kes
2.Bromocriptine
(Parlodel)
gibi
dopamin
reseptörlerini
uyaracak ilaç ver
3.IV sıvılar ver,
hipertermi
için
ölçüm
yap
ve

1.Hastada NMS
semptomlarını izle
2.Daha fazla doz verme
3.Hekime haber ver
4.Hastanenin yoğun bakım
ünitesine
hastayı
göndermek için hazırla

Tonik-klonik
Nöbetler
(Tüm antipsikotik aktivitesi
ilaçlar nöbet eşiğini
düşürür)

Hepatotoksisite

Nöroleptik Malign 1.Beyinde ve MSS’de
yoğun dopamin blokajı
Sendrom (NMS)
sonucu olarak oluşur
2.Bilinç
durumunda
değişim,
ciddi
hipertermi (38.5-42 C),
terleme, hipertansiyon,
veya
hipotansiyon
taşikardi
ve
kas

1.Hastada belirtileri izle
2.Karaciğer fonksiyon test
sonuçlarını izle
3.Hepatotoksiteden
şüpheleniyorsan hekime
haber ver
4.Yeterli
dinlenme,
beslenme ve sıvı alımını
sağla
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Serotonin
Sendromu (SS)

rijiditesi,
EPS
reaksiyonları
3. Serum Kreatinin
fosfokinaz(CPK)
düzeyinde yükselme (3
kat fazla)
4.Lökositoz
1.Serotonin
bio
yeterliliğini arttıracak
antidepresan
ilaç
kullanımı sonucu oluşur
2.Ciddi hipertermi, kas
tonüsünde
değişim
(hiperrefleks), bilinçte
değişim,
taşikardi,
terleme

antiaritmatik ilaçlar
ver

1.İlacı kes
2.Serotonin reseptör
antagonisti olan ilaç
ver (Methysergide)
(Sansert)
veya
(Cyproheptadine)
(Periactin)
3.IV sıvılar ver,
hipertermi ölçümleri
yap ve antiaritmik
ilaçlar ver

1.SSRI ve MAOI’nin aynı
zamanda kullanılmamasını
sağla ve bu gruplar
arasında
değiş-tokuş
yapıldığında
uygun
temizlenme sürecini izle
2.Hastada belirtileri izle
3.Daha fazla doz verme
4.Hekime haber ver
5. Yoğun bakım ünitesine
hastayı göndermek için
hazırla

Tablo 4. Antipsikotik İlaçların Ekstrapiramidal Belirtilerinde (EPS) Tedavi ve
Hemşirelik Yaklaşımı
Yan Etki
Psödoparkinsonizm
Salya akması, yüzde
mimiklerin azalması,
ayaklarını sürüyerek yavaş
yürüme ve titremeler

Akut distonik reaksiyon
Boyun, çene, dil veya
gözlerde kasılmalar,
larengial kasılmalar olabilir

Akatizi
Motor ve içsel huzursuzluk,
hareket etme, adımlama,
ekstremitelerini hareket
ettirme isteği

Tedavi
Antiparkinson ilaçlarla tedavi
edilir.
۰Triheksifenidil(Artune)
۰Benztropin(Cogentin)
۰Biperiden (Akineton)

Hemşirelik Girişimleri
1. Bu yan etkiyi tanıla
2. Reçete edilmişse
antiparkinson ilaç ver.
3. Reçete edilmemişse
hekimine bildirerek
yazılmasını sağla.

İlacı durdur
Antidot ver
۰Difenhidramin(Benadryl, 2550mg, IM veya IV)
۰ Benztropin (Cogentin,1-2 mg ,
IM veya IV)

1.Acil olarak bu etkiyi tanıla
2.Daha fazla doz ilaç verme
3.Antidot orderı yoksa hekimi
uyar
4.Order varsa antidot ver
5.Hastaya güven ver

Tedaviye antiparkinson ilaçları
ekle
Akatizi devam ederse
antipsikotiklerin dozu
azaltılabilir

1.Bu yan etkiyi tanıla çünkü
tedavi uyumunu bozabilir.
2.Antikolinerjik ilaçlar ver
3.Hastanın güvenini kazan
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Tardiv diskinezi (Geç
Diskinezi)
Ağız, dil ve yüzde istemsiz
hareketler, kıvrılmalar.
Hareketler parmaklara,
kollara ve bedene
yayılabilir.

İlacı durdur veya daha düşük
dozla devam et
Bir diğer ilacı seç
Antidot uygun değildir

1.Bu yan etkiyi tanıla
2.Yaşlı hastalar daha fazla
hassas olacağından tanımla
3.Tardiv diskinezisi olursa
hekime haber ver
4. Hastalar bu anormal
hareketlerin farkında
olmayabilir bu nedenle hastayı
takip et.

4.3.2. Antidepresanlar
Antidepresanlar, bipolar bozukluk, major depresyon, distimi gibi duygudurum
bozukluklarında kullanılır. Ayrıca, obsesif-kompulsif ve anksiyete bozukluklarında da
kullanılır. Bu ilaçlar rastlantısal denemeler ya da ampirik araştırmalar sonucu bulunmuştur.
Tüm antidepresan ilaçlar, suisid riski veya kendine yönelik şiddeti olan hastalara
uyarıyla ve dikkatlice reçete edilmelidir. Özellikle trisiklik antidepresanlarda çok fazla
miktarda ilaç almak yaşamı tehdit etme potansiyeline sahiptir. Ayaktan tedavi gören ve ilaç
alan kişiler genelde 1 hafta içinde veya birkaç günde tedavinin yanıtını verirler.
Antidepresanların etkisinin başlaması ve yanıt süreci 2-4 haftayı bulabilir.
Antidepresanlara Yanıt Süreci
Birinci Hafta: Anksiyete azalır, uyku artar, hasta genellikle bu değişikliklerin
farkında değildir
Bir-Üçüncü Haftalar: Aktivitede, cinsellikte ve özbakımda artma, bellek ve
konsantrasyonda artma, psikomotor retardasyonda azalma
İki-Dördüncü Haftalar: Depresif duygudurumda gerileme, umutsuzlukta azalma, özkıyım fikirlerinde azalma görülür.
Antidepresan ilaçların henüz tam oturmuş bir sınıflaması yoktur. Hergün yeni bir çok
ilaçlar çıkmaktadır. Genelde üç kategoriye ayrılır: Siklik antidepresanlar (trisiklik,
heterosiklik ve atipik ajanları içerir), MAO inhibitörleri ve seçici serotonin gerialım
inhibitörleri (SSRI) ve atipik özellik gösteren ilaçlar seçici norepinefrin gerialım inhibitörleri
(SNRI)’lar vb.. SSRI’lar ve SNRI’lar depresyonun tedavisinde son geliştirilen ilaç
gruplarındandır.
Tablo 5. Antidepresanlar
Antidepresan
Heterosiklik antidepresanlar
 Amitriptilin (trisiklik)
 Klomipramin
“
 Desipramin
“

Ticari ismi
Laroxyl
Anafranil
Norpamin
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 Doksepin
“
 İmipramin
“
 Nortriptilin
“
 Trimipramin
“
 Amoksapin (tetrasiklik)
 Maprotilin (SNRI)
“
Monoaminoksidaz İnhibitörleri
 MAOI Fenelzin
 Isokarboksazid
 Tranilsipromin
 Moklobemid (Geridönüşümlü etki)
 Meperidin
Seçici Serotonin Gerialım İnhibitörleri SSRI
 Fluvoksamin
 Fluoksetin
 Paroksetin
 Sertralin
Atipik antidepresanlar
 Bupropion
 Mirtazapin (NASSA)
 Nefazodon
 Venlafaxin (SNRI)
 Trazodon
 Reboksetin

Sinequan
Tofranil
Pamelor
Surmontil
Asendin
Ludiomil
Nardil
Marplan
Parnate
Auroix
Demerol
Faverin
Prozac
Seroxat
Lustral
Wellbutrin, Zyban
Remeron
Serzon
Efexor
Desyrel
Edronax

4.3.2.1.Trisiklik Antidepresanlar (TCA)
Heterosiklik antidepresanlardan en sık kullanılan ve en eski olanı trisiklik
antidepresanlardır (TCAs). Trisiklik antidepresanlar, majör depresyonun tedavisi için en
uygun seçeneklerden biridir ancak kardiyak bozukluğu olan hastalarda kullanırken dikkatli
olunmalıdır. Tedaviye başlamadan önce fiziksel değerlendirmeyle, kardiyovasküler
düzensizliklerin tanılanması şarttır. Antidepresan tedaviye başlamadan önce EKG (daha sonra
oluşabilecek değişiklikler için bir temel olması için) önerilir.
Endikasyonları ve etkilediği hedef semptomlar:
Depresyon ve depresif duygu durum septomları olan daha önce hoşlanılan şeylere
veya aktivitelere ilgi kaybı, uyku biçiminde değişiklikler ve somatik şikayetlerin tedavisinde
kullanılırlar. Depresif bozuklukların bir parçası olarak ortaya çıkabilen anksiyete
semptomlarının tedavisinde kullanılırlar. Anksiyete bozuklukları (özellikle panik atak), fobik
bozukluklar ve obsesif kompulsif bozuklukta kullanılırlar.
Etki Mekanizması:
Trisiklik antidepresanlar presinaptik nöronda çeşitli nörotransmiterlerin geri alımını
bloke ederler (seçici olmayan etki). Bu nörotransmitterler serotonin, norepinefrin, asetilkolin
ve dopamindir.
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Farmakokinetik:
Serum yarılanma ömürleri 20-126 saattir, bu yüzden günde sadece tek doz
alınmalıdırlar. Bu ilaçlara tolerans gelişmez; ancak yüksek doz alındığında ölümcül olabilir,
bu yüzden suisid riski olan hastaya reçete ederken dikkatli olunmalı ve gerekli uyarı
yapılmalıdır. Terapötik etkisi 2-4 hafta içinde ortaya çıkar, eğer hastanın bu konuda bir
endişesi varsa ilacı kesmemesi için bilgilendirilmeli ve cesaretlendirilmelidir.
Yaşam Dönemlerine Göre Kullanım:
Yetişkinlere ve yaşlılara reçete edilebilir. Yaşlılarda olası kardiyak etkilerden dolayı
dikkatli olunmalıdır. Çocuk ve adölesanlarda geniş bir kullanımı olmasına karşın, bazı
antidepresanların 18 yaşından küçüklerde kullanımı FDA tarafından onaylanmamıştır.
Trisiklik antidepresanlar hamile ve emziren annelerde kullanılmaz.
Kontrendikasyonları:
Kardiyovasküler hastalıklar, glokom, selim prostat hipertrofisi ve karaciğer ve böbrek
hastalıkları olanlarda önerilmez.
İlaç Etkileşimi:
Antihistaminikler, antipsikotikler, antiparkinson ilaçlar ve antikolinerjik etkileri olan
diğer ilaçlarla alındığında antikolinerjik etkisinde artış olur. Diğer antidepresanlarla birlikte
alındığında serotonerjik etkileri artar. Adrenerjik stimülasyona neden olan ilaçlarla birlikte
alındığında sempatomimetik etkileri (taşikardi, hipertansiyon gibi) artar.
Antidepresanların Yan Etkileri:
Antikolinerjik etkilerden; ağız kurululuğu, bulanık görme, üriner retansiyon, konstipasyon
görülebilir. Kardiyovasküler etkilerden ise hipotansiyon, hipertansiyon, aritmiler, QRS
kompleksinin uzaması ve kalp yetmezliği, Dermatolojik etkilerden güneş ışınlarına hassasiyet
görülebilir. GİS etkiler: Özellikle bulantı ve anoreksiya, MSS etkilerinde sedasyon, yorgunluk
görülebilir. Görülebilecek önemli yan etkiler ise:
 Yüksek doz trisiklik antidepresan alımı sonucu antikolinerjik toksisite ortaya çıkar. Buna
yönelik bilgi Tablo 6’da verilmiştir.
 Serotonin sendromu (Psikotrop ilaçların ciddi yan etkileri tablosunda açıklanmıştırbakınız)
 Agranülositoz (Tabo 3’te açıklanmıştır-bakınız)
 Nöbetler (Tabo 3’te açıklanmıştır-bakınız)
Tablo 6. Antikolinerjik Toksisitede Tedavi ve Bakım
Yüksek Doz Trisiklik Alımı (Antikolinerjik Toksisite)
Semptomlar

Tedavi ve Bakım
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Sedasyon
Ataksi
Ajitasyon
Stupor
Koma
Konvülsiyonlar ve solunum
depresyonu

1.
2.
3.
4.

Hayati belirtileri ve EKG’ yi izle
Açık hava yolu sağla
Laksatifler veya mide lavajı uygula
Kolinerjik stimülan olan ilaçlar fizostigmin (Antilirium)
gibi ver

4.3.2.2. Monoamin Oksidaz İnhibitörleri (MAOI)
Bu ilaçlar depresyon tedavisinde etkili ilaçlardır ancak diğer ilaçlar ve yiyeceklerle
geridönüşümsüz olarak etkileşimlerinden kaynaklanan çok ciddi yan etkileri vardır. Bu da
ilacın kullanımını kısıtlamaktadır.
MAOI’ü ilaç alan kişiler, tiramin içeren yiyeceklerle, bazı içeceklerle ve sinerjistik
etki oluşturan ilaçlarla alınmamalıdır. MAO inhibitörlerini alan kişilerin hemşirelik bakımı
uygulaması için hastanın tedaviye uyumu, gönüllülüğü, aile desteği ve yaşam tarzı hakkında
eksiksiz bir bilgiye sahip olunması gerekir. Son yıllarda özellikle dirençli depresyonda etkili
ve tiraminle etkileşim sorunu yaşatmayan geridönüşümlü etkisi olan moklobemid (Tic. Adı
Aurorix) kullanılmaya başlanmıştır.
MAO İnhibitörleri Alan Hastalarda Diyet Kısıtlaması
Yasak Olanlar: Eski peynirler, olgunlaşmış avokado, incir, ançuez, kesik süt ürünleri (lor
peyniri gibi), bakla, fasulye gibi taneli yiyecekler, mayalı ürünler, ciğer, mezeler, balık
konservesi, fermente yiyecekler, şeri (Beyaz İspanyol şarabı)
Kısıtlı Kullanılanlar: Bira, beyaz şarap, krem peynir, kahve, çikolata, soya sosu, yoğurt,
ıspanak, kuru üzüm, domates, patlıcan, erik
MAOI Kullanırken Kullanılmaması Gereken İlaçlar
 Astım ilaçları (teofilin ve epinefrin içeren inhalanlar, β-agonistleri albuterol: Proventil,
Ventolin gibi)
 Antihipertansifler (metildopa, reserpin)
 Epinefrinli anestetikler
 Dekonjestanlı soğuk algınlığı ilaçları, diyet hapları
 Buspiron (Buspon)
 Meperidin (Demerol)
 SSRI’lar
Etki Mekanizması: Monoamin oksidaz; (nörotransmiterler, nöromodülatörler ve
hormonlar gibi işlev gören), vücutta yapılan farklı monoaminleri (dopamin, serotonin vb)
inaktive eden bir enzimdir. MAO inhibitörleri, sinapsta serotonin ve norepinefrinin aşırı
yıkımından sorumlu olan monoamin oksidaz enzimini inhibe eder. Bu enzim inhibe
olduğunda nörotransmitterler sinapsta aktive kalır.
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Farmakokinetik: Bu ilaçların serum yarılanma ömürleri bilinmemektedir. Monoamin
oksidaz enzimi karaciğerde aktiftir, karaciğerin aktivitesini inhibe eder ve bu yüzden
karaciğerde metabolize olan diğer ilaçların seviyelerini yükseltirler. Terapötik etkisine 2-4
hafta içinde ulaşır. Yaş dönemlerine göre kullanımı trisikliklerle benzerdir.
Kontrendikasyonlar: Kardiyovasküler hastalıklar ve inme öyküsü olanlar,
hipertiroidi, feokromasitoma, cerrahi girişimlerden en az iki hafta önce kesilmelidir. Çünkü
şiddetli hipotansiyon oluşumuna neden olabilir.
İlaç Etkileşimleri: Diğer antidepresanlar (serotonerjik etki artar), antikolinerjik yan
etkiler gösteren diğer ilaçlar, sempatik sinir sistemini uyaran ilaçlar (soğuk algınlığı ilaçları
gibi), tiramin içeren yiyeceklerle yine sempatomimetik etki artar.
Yan Etkiler: Yaygın görülen yan etkileri antikolinerjik etkiler, kardiyovasküler
etkileri, MSS stimülasyonu sonucu anksiyete, ajitasyon, huzursuzluk ve insomniadır.
Görülebilecek ciddi yan etkileri ise tiramin içeren yiyecek ve ilaçlarla etkileşimine bağlı
hipertansif kriz yaşanmasıdır (Tablo 7). Diğer ciddi yan etkileri ise agranülositoz ve
hepatotoksisitedir (Psikotrop ilaçların ciddi yan etkileri tablosunda açıklanmıştır- Tabo 3’te
bakınız)
Tablo 7. Hipertansif krizde Tedavi ve Bakım
Semptomlar
Tedavi ve Bakım







Şiddetli oksipital baş ağrısı
Bulantı, kusma
Kan basıncının yükselmesi
Fotofobi
Pupillalarda genişleme
Aritmi

1.Kan basıncı takibi yap
2.Oral yoldan nifedipin (prokardiya) ve IV olarak fentolamin
(rejiten) uygula

4.3.2.3. Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörleri (SSRI)
SSRI’lar nispeten yeni kuşak antidepresanlardır. SSRI’lar diğer antidepresanlara göre
daha az yan etkiye sahiptir. Bu grup ilaçlar; depresyon, yeme bozuklukları, obsesif kompulsif
bozukluklar ve Tourette sendromu tedavisinde kullanılır.
Etki Mekanizması: SSRI’lar özellikle sinapsda serotoninin geri alımını önleyerek
serotonin nörotransmiterlerini etkilerler. Diğer nörotransmiterler etkilenmediğinden bu grup
ilaçlar, trisiklik antidepresanlar ve MAOI ‘ne benzer yan etkiler göstermezler.
Farmakokinetik: Serum yarılanma ömürleri 20-168 saattir bu yüzden günde tek doz
verilir. Tolerans geliştirmez. Trisikliklerde görüldüğü gibi yüksek doz (overdose) riski yoktur
(çok çok düşüktür). Terapötik etkisi diğer antidepresanlarda olduğu gibi 2-4 haftada ortaya
çıkar. Yaşam dönemlerine göre kullanımı trisiklik antidepresanlarındaki gibidir.

156

Kontrendikasyonları: İlacın içeriğine allerjisi olmak, ciddi karaciğer ve böbrek
hastalıkları, nöbetler (epilepsi), diyabettir.
İlaç Etkileşimleri:
 Alkol, opioidler ve antihistaminiklerle birlikte alındığında MSS depresyonu yapar.
 Diğer antidepresanlarla birlikte (TCA ve MAOI) alındığında serotonerjik etki artar.
Diğer antidepresanlarla tedaviden SSRI’lara geçerken 5 haftalık bir arındırma
dönemi içinde SSRI verilmemesi önerilmektedir.
 SSRI’lar diğer ilaçlardan (digitoxin, fenitoin, lityum, Warfarin gibi) zehirlenme
riskini arttırabilirler.
SSRI’ların Yan Etkileri: Uykusuzluk, başağrısı, iştahsızlık, bulantı, kilo kaybı,
Seksüel disfonksiyon (kadınlarda anorgazmi, erkeklerde ejakülasyon disfonksiyonu)

4.3.3. Antimanikler / Duygudurum Düzenleyici İlaçlar
4.3.3.1. Antimanikler
Hızlı semptom denetimini sağlamak için mani tedavisinde antipsikotik ilaçlar
kullanılır. Ancak mani tedavisinde dayanak noktası Lityum karbonattır (Lithuril, Lithan).
Sadece epizodları denetlemez aynı zamanda yineleme riskini de düşürür. Bazı antikonvülsan
ilaçlarda bu grup içinde alternatif olarak kullanılır.
Etki Mekanizması: Lityum sinir ve kas hücrelerindeki sodyum transportunu
değiştirir. Ancak affektif hastalıklardaki etki mekanizması kesin olarak bilinmemektedir.
Lityumun serotonin, norepinefrin, dopamin ve asetilkolin gibi nörotransmiterlerin geri alımını
normalize ettiği düşünülmektedir.
Endikasyonları: Bipolar bozukluğun manik evresinin tedavisinde, bipolar bozuklukta
mani ve depresyon epizodlarının sürekli tekrar etmesini önlemede, şizoafektif bozuklukta ve
diğer mental bozukluğa bağli akut hiperaktivite epizodlarında endikedir.
Farmakokinetik: Lityum iyonu mide-barsak kanalından hızlı ve tam olarak emilir ve
doğrudan kana ve dokulara geçer. Proteine bağlanmaz. En yüksek plazma düzeyi 1-2 saat
içinde oluşmaktadır. Serum yarılanma ömrü yaklaşık 24 saattir. Lityum böbrekler yoluyla
metabolize edilir; kimyasal yapısı sodyuma benzer, ve adeta reseptör bölgelerinde sodyum ile
yarışır. Eğer sodyum alımı azalmışsa veya serum sodyum seviyesi azalmışsa, lityum
böbreklerden atılmak yerine yeniden absorbe edilir ve vücutta toksik seviyeye ulaşabilir,
zehirlenme meydana gelebilir. Lityumun terapötik aralığı çok dardır. Çok çabuk toksik
düzeye çıkabilir. Kan lityum seviyesi terapotik doz aralığı 0.6-1.2mEq/L’dir. Kan seviyesi
1.5 mEq/L’den yüksek olursa toksisite başlar. Lityum zehirlenmesi belirtileri ve tedavi ve
hemşirelik yaklaşımı Tablo 8’de verilmiştir. Lityum tedavisinin başlangıcında bireyin
terapötik dozunu belirleyene kadar ya her gün ya da 2-3 günde bir lityum seviyesi ölçülür.
Kişinin semptomları azalmaya başladığı zaman başlangıç dozu azaltılır (1/2’si veya 2/3’ü ile
devam edilir). Daha sonra kan seviyesi takibi 2-3 ayda bir veya şüphelenildiği zaman yapılır.
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Lityum süte ve plasentaya kolaylıkla geçebildiği için annelerin bebeklerini
emzirmemeleri sağlanmalıdır. Yeni doğanda gelişebilecek kardiyak anomalilerden dolayı da
lityumun gebelikte, geçici olarak kesilmesi tavsiye edilmektedir.
Yaşam dönemlerine göre kullanımı: Çocuk ve yetişkinlerde kullanılır. Yaşlı
hastalar, renal fonksiyonlarda azalma olduğu için toksisite yönünden özellikle duyarlıdırlar.
Kontrendikasyonlar: lityuma aşırı duyarlılık, böbrek bozuklukları, tiroid hastalıkları,
kardiyovasküler hastalıklarda, ciddi dehidratasyonda, hiponatremide ve diüretik kullananlarda
toksisite riski yüksektir.
İlaç Etkileşimleri: Anestetikler, ACE inhibitörleri, nonsteroidal anti-enflamatuar
(NSAİ), tetrasiklin ve tiazid diüretikleridir. Asetazolamid, teofilin preparatları, mannitol ve
diğer osmotik diüretikler, sodyum bikarbonat ve xantin gibi ilaçlarla alındığında lityum
seviyesi azalabilir Günde 2 gr’dan daha az sodyum alımında, aşırı egzersiz sonucu sıvı ve
sodyum kayıplarında, dehidratasyonda, günde 6-8 bardaktan az sıvı alımı ve Gİ hastalıklarda
lityum zehirlenmesi riski vardır.
Yan Etkiler: Gİ etkiler, bulantı, anoreksiya ve diyare, yorgunluk, letarji, kilo alımı,
poliüridir. Önemli yan etkileri ise tiroid bozuklukları ve böbrek bozukluklarıdır. Uzun süreli
lityum tedavisinde 3-6 ayda bir tiroid fonksiyon testleri ve böbrek fonksiyon testleri
yapılmalıdır.
Tablo 8. Lityum Zehirlenme Belirtileri ve Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Lityumun Kandaki Seviyesine
Zehirlenme Belirtileri
•

•

•

Göre

Hafif toksisite: Seviye 1.5-2.0
mEq/L,
apati,
konsantrasyonda
azalma,
hafif
ataksi,
kaslarda
güçsüzlük, elde tremorlar, kas
seyirmeleri
Orta toksisite: Lityum seviyesi 2.02.5mEq/L, şiddetli diyare, bulantı,
kusma, orta etkili ataksi, hafif
konfüzyon,
kelimeleri
birbirine
karıştırarak
konuşma,
kaslarda
seyirmeler ve tremorlar
Şiddetli toksisite: Lityum seviyesi 2.5
mEq/L ‘nin üzerinde

Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımı
•

Eğer toksisiteden şüphelenirsen başka
doz verme

•

Hemen serum seviyesini ölçerek
toksik düzeyi belirle
Hayati belirtileri, elektrolit seviyesini,
BUN, kreatinin düzeyini takip et
Normal tuzlu sıvılarla IV tedavi
Şiddetli toksisitede endikasyon varsa
hemodiyaliz

•
•
•

4.3.3.2. Duygudurum Düzenleyicileri
Aslında bu ilaçların birincil kullanım amacı konvülsiyonların tedavisidir.
Antikonvülsanların duygu durum düzenleyicisi olarak kullanımları daha sonraki yıllarda

158

olmuştur. Karbamazepin (Tegretol), valproik asit (Depakin, Depakot, Carbaleks) bu
kapsamda kullanılan ilaçlardandır.

Karbamazepin
Endikasyonları: Nöbet bozuklukları, trigeminal nevralji, fantom ekstremite ağrısı,
alkol yoksunluğu ve huzursuz bacak sendromunda kullanılır. Ayrıca nöronal diabetes
insinsipidus’da da önerilir.
Etki Mekanizması: Karbamazepin epilepsi, dürtü kontrol bozuklukları ve bipolar
bozuklukta kullanılır. Bipolar bozukluğun tedavisindeki etkisi iyi anlaşılamamıştır. Beyinde
uyarılmışlık aktivitesini inhibe ettiği düşünülmektedir.
Farmakokinetik: Serum yarılanma ömrü karbamazepinin 15-30 saat, valproatın 8
saat civarındadır.Kan seviyeleri lityumdaki gibi takip edilmelidir.Yaşam dönemlerine göre
kullanımı: Lityumla benzerdir. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon: Karbamazepinde kardiyovasküler hastalıklar (atriyoventriküler
blok), gebelik ve laktasyon dönemindeki kadınlar, hepatik bozukluklar, aşırı duyarlılık, MAO
inhibitörleri ile birlikte kullanım.kan diskrazileri (geçmişte kemik iliği depresyonu veya akut
intermitant porfirisi olan hastalar)
Hemşireler hematolojik problemlerin göstergesi olan ateş, boğaz yanması, ağız
ülserleri, kolay morarma, peteşi ya da purpural hemoraji gibi belirtileri gördüğünde hekimine
bildirmesi hakkında hastayı bilgilendirmelidir.
İlaç Etkileşimleri: Barbitüratlar, fenitoin, primidon, oral antikoagülanlar, valpromid,
klonezepam, doksisiklin, lityum ve diğer antikonvülsanlar, simetidin, eritromisin, izoniazid,
niasinamid, oral kontraseptifler, propoksifen.
Yan Etkiler: Baş dönmesi, yorgunluk, sersemlik, dengesizlik ve sedasyon, bulantı,
kusma, hazımsızlık (Mide irritasyonunu önlemek için ilacın yemekten sonra verilmesi yararlı
olur), güneş ışınlarına hassasiyet; güneş yanıkları ve kızarıklık, bulanık görmedir.
Görülebilecek ciddi yan etkiler ise hepatik toksisisite ve agranülositozdur.
Valproat
Endikasyonları: Bir çeşit sodyum valproat tuzudur ve antikonvülsan olarak reçete
edilir. Bipolar bozukluk, anksiyete, psikotik bozukluk, madde bağımlılığı ve yoksunluğu,
tardiv diskinezi, demansa bağlı ajitasyon ve borderline kişilik bozuklukları gibi ruhsal
bozuklukların tedavisinde endikedir.
Etki mekanizması: Etki mekanizması tam belli değildir fakat GABAerjik bir ilaç
olduğu düşünülmektedir. Etki mekanizması, özellikle serotonerjik fonksiyonları arttıran ve
dopaminerjik fonksiyonları azaltan monoaminleri içerir. Antimanik etkinliğini bu yolla
gerçekleştirildiği düşünülmektedir.
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Farmakokinetik: Kan seviyeleri lityumdaki gibi takip edilmelidir. Yaşam
dönemlerine göre kullanımı, Lityumla benzerdir. Anne sütüne geçer.
Kontrendikasyon: Karaciğer yetmezliği, pankreatit, endokrin rahatsızlıklar,
teratojenez en ciddi advers etkilerdir, ancak nadir görülür. 2 yaş altındaki çocuklar ve mental
retardasyonla birlikte epilepsisi olan hastalar bu etkiler açısından yüksek risk altındadır. Bu
nedenle Valproik asit başlamadan önce karaciğer fonksiyon testlerine bakılmalıdır. Hemşire
tedavi süresince hastayı karaciğer yetmezliğinin olası belirtileri (keyifsizlik, güçsüzlük, yüzde
ödem, anoreksiya, karamsarlık ve kusma) yönünden değerlendirmelidir. Ayrıca
trombositopeni açısından düzenli olarak takman sayımı yapılmalıdır.
Yan Etkiler: GİS yan etkileri yaygındır. Tedavinin başlangıcında sersemlik, tremor,
bulantı görülür. Ayrıca kilo alımı, baş ağrısı ve saç dökülmesi yapabilir.

4.3.4. Antianksiyet ve Sedatif-Hipnotik İlaçlar
Anksiyolitikler veya antianksiyete ilaçları genelde anksiyete bozukluklarının
tedavisinde kullanılır ve akut anksiyete durumlarında rahatlama sağlayabilirler. Bunun
yanında heyecansal ve fiziksel hastalıklar, aşırı çevresel stresler, nörozlar, hafif depresif
durumlarda görülen anksiyeteyi gidermede kullanılırlar. Bunaltı giderici ilaçlar olarak da
bilinirler ve kronik alkolizmde içe kapanma durumunu gidermede, konvülsiyonları kontrol
altına almada, iskelet-kas relaksasyonunu sağlamada, preoperatif durumlarda sedasyon elde
etmede, uykusuzlukta da kullanılırlar. Bu grup içerisine uyuşturucular (anestetikler),
uyutucular (hipnotikler) ve yatıştırıcılar (sedatifler) girer. Bunlar Benzodiazepinler,
Barbitüratlar, Beta Blokerler, Gliserol Türevleri (propanedioller), Antihistaminikler olarak
sıralanabilir. Ancak günümüzde anksiyeteyi gidermede daha çok benzodiazepinler,
antihistaminikler, betablokerler ve bir nonbenzodiazepin olan buspiron kullanılmaktadır
(Tablo 9). Diğerleri ciddi MSS yan etkilerinden, hızla bağımlılık oluşturduğundan, ciddi
yoksunluk sendromuna yol açtığından dolayı anksiyolitik olarak kullanılmamakta; başka
endikasyonlar için kullanılmaktadır.
Anksiyolitik ilaçlar kişinin psikiyatrik semptomlarının altında bulunan psikolojik
sorunlarını tedavi etmez; araştırmalar, psikotropik ilaç tedavisiyle birlikte bilişsel yeniden
yapılandırıcı tekniklerin kombine olarak kullanılmasının, anksiyöz, sosyal fobik kişilerin
etkili tedavisinde en uygun yöntem olduğunu göstermiştir. Tanımlanan anksiyete veya
çatışma kaynakları, semptomların üstesinden gelmede değerlendirilebilir.
Tablo 9. Anksiyolitiklerin Sınıflandırılması
Anksiyolitiklerin Sınıflandırılması
Benzodiazepinler
 Alprolazam
 Clonezepam
 Clorazepate
 Chlordiazepoxide
 Diazepam
 Estazolam

Ticari ismi
Xanax
Klonopin
Tranxene
Librium
Valium
Pro Som
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 Flurazepam
 Halazepam
 Lorazepam
 Oxazepam
 Prazepam
 Quazepam
 Temazepam
 Triazolam
Antihistaminikler
 Diphenhydramine
 Hydroxyzine
Diğer
 Buspiron
 Choloral hidrat
 Etklorvinol
 Doxylamine
 Zolpidem

Dalmane
Paxipam
Lorazepam
Serax
Centrax
Doral
Restoril
Halcion
Benadryl
Atarax, Vistaril
Buspar
Noetec
Placydyl
Unisom
Ambien

4.3.4.1. Benzodiazepinler
Benzodiazepinler, en çok kullanılan ilaçlardan biridir. Genel olarak etkili ve güvenli
olarak düşünülürler; yan etkileri santral etkilerinin uzaması ve aşırı sedasyona yol açmasından
kaynaklanır. Bazen bu ilaçlarla tedavinin başlangıcında parodoksik olarak hafif uyarıcı
tepkiler olabilir. İlaç bağımlılığı ve tedavi kesildiğinde geri çekilme sendromu ortaya
çıkabilir. İlacın ani kesilmesi halinde dikkatli gözlem yapılması (Geri çekilme belirtileri:
uykusuzluk, kabus görme, ajitasyon, konvülsiyon yapabilir).
Benzodiazepinler fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapma potansiyeline sahiptir. Bu
ancak ilacın uzun süre yüksek doz kullanılmasıyla ortaya çıkar. MSS depresyonu
yapacağından diğer santral sinir sistemi depresanlarıyla birlikte kullanılmamalıdır. Benzer
şekilde Alkol ve narkotiklerle güçleri artar. Yaşlılarda, zayıflarda, deprese veya suicid
olasılığı olan kişiler veya madde kullanımı olan kişilerde çok dikkatli kullanılmalıdır.
Endikasyonları: Benzodiazepinlerin çeşitli endikasyonları vardır. Uyku bozuklukları
ve anksiyete bozukluklarının tedavisinde, Akut alkol yoksunluğunda, preoperatif sedasyon
sağlamada, epileptik bozukluklarda, akut maninin kısa dönemli tedavisinde ve yüksek
dozlarda kas-iskelet gevşeticisi olarak da kullanılırlar.
Ayrıca akatizi tedavisinde benzodiazepinler kullanılabilirler. Clordiazepoxide
(Librium) alkol geri çekilme (yoksunluk) semptomlarının akut tedavisinde kullanılmaktadır.
Bilişsel bozukluklardaki hiperaktivitede ve ajitasyonun tedavisinde de kullanılırlar.Yine,
bazen katotonik hastalar benzodiazepinlerden yararlanırlar. Sonuç olarak, Lorazepam‘ın
(Ativan), acil durumlarda psikotik ajitasyonun tedavisinda antipsikotiklerle birlikte kullanımı
standart hale gelmiştir. Diazepam (Valium) epileptik durumların tedavisinde intravenöz
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olarak kullanılır. İntramusküler uygulamalarda dozun derine yapılması (doku harabiyetini ve
ağrıyı önlemede) yararlı olacaktır.
Etki mekanizması: Benzodiazepinler MSS’nin subkortikal seviyelerini özellikle
limbik sistem ve retiküler formasyon bölümlerini deprese eder. Benzodiazepinler GABA’nın
etkisini güçlendirdiğinden dolayı sakinleştirici etkileri ortaya çıkar.
Farmakokinetik: Serum yarılanma ömürleri grup içinde değişiklik gösterir (5-100
saat arası). Etkilerinin başlaması da değişik olduğu için bu ilaçların bir kısmı anksiyolitik
olarak bir kısmı da sedatif-hipnotik olarak kullanılırlar. Benzodiazepine günler içinde tolerans
gelişir, kullanılmaya devam edildiğinde haftalar veya aylar içinde bağımlılık gelişir. İlacın
kesilme döneminde yoksunluk reaksiyonu gelişir.
Yaş Dönemlerine Göre Kullanımı: Yetişkinlere reçete edilirler. Yaşlı ve çocuklara
MSS depresyonu riskini arttırdığından dolayı dikkatli olunmalıdır. Hamilelik ve emzirme
döneminde önerilmez.
Kontrendikasyonları: alkol/madde kötüye kullanimi sorunu olanlarda, renal ve
hepatik bozukluğu olanlarda, ilaca karşi aşiri duyarlılığı olanlarda, MSS depresyonu olanlarda
kontendikedir.
İlaç Etkileşimleri: Bu ilaçlar alkol, narkotik ajanlar, barbitüratlar, antipsikotikler,
antidepresanlar, antihistaminikler, nöromusküler blok yapan ajanlar, simetidin ve disülfiram
ile birlikte alındığında sedasyon ve MSS depresyonunu arttırabilirler. Nikotin ve kafeinle
alındığında ise, etkinliği azalabilir.
Yan Etkileri: Genel yan etkileri, sedasyon, yorgunluk, başağrısı ve motor
koordinasyon bozukluğunu içeren MSS etkileri ve bulantı, ağız kuruluğu gibi gastroentestinal
etkilerdir. Ciddi yan etkileri ise, ilacın ani kesilmesi veya bırakılması durumunda yoksunluk
sendromu, aşırı dozlarda solunum depresyonu, huzursuzluk, sürekli konuşma ve insomnia gibi
anlaşılmaz davranışlar ortaya çıkabilir.

4.3.4.2. Beta Blokerler
Bunlar sempatik sinir sistemindeki beta adrenerjik reseptörleri fizyolojik koşullarda
bloke eden ilaçlardır. Noradrenalin ve adrenalini antagonize ederler. Dopamin reseptörlerini
de bloke ettikleri saptanmıştır. Bedensel otonomik belirtileri olan bunaltı bozukluklarında
yararlı olabilirler. Kalp atım hızını, kasılma gücünü azalttığından kalp yetmezliği, kardiojenik
şok ve astım bronşialde kullanılmamalıdır.
Ruhsal olarak ikincil depresyon, bilinç bozukluğu, kısa dönemli bellek bozukluğu, algı
bozukluklarına neden olabilir. Özel bir antidotu yoktur.

4.3.4.3. Antihistaminikler
Histamini bloke ederek MSS depresyonu ve sedasyona yol açarlar. Anksiyolitik olarak
yaşlılarda da güvenle kullanılabilirler.
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Endikasyonları: Bağımlılık yapmayan bu ilaçlar, birincil olarak alerjik semptomların
tedavisinde kullanılırlar. Ayrıca çeşitli mental bozukluklara eşlik eden anksiyete
semptomlarında ve uykuyu başlatmak için de kullanılırlar.
Farmakokinetik: Serum yarılanma ömrü 2.4-7 saattir, bu yüzden uyku vermek için
kullanılabilir. Benzodiazepinler gibi tolerans ve bağımlılık gelişmez.
Yaşam dönemlerine göre kullanımı: Yaşlı, çocuk, adölesan ve yetişkinlerde
kullanılabilir. Hamile ve emzirenlerde önerilmez.
Kontendikasyon: aşırı duyarlılığı olanlarda, hepatik bozukluğu olanlarda, glokomda,
epilepside, prostat hipertrofisi olanlarda kontrendikedir.
İlaç Ekileşimleri: Alkol, opioidler ve diğer sedatif-hipnotiklerle MSS depresyonunu
arttırabilirler. Trisiklikler, MAOI’leri ve diğer antikolinerjik etkili ilaçlarla antikolinerjik
etkisinde artış olur.
Yan Etkileri: Yaygın görülen yan etkileri, sersemlik, baş dönmesi ve yorgunluk gibi
MSS etkileri, ağız kuruluğu, bulanık görme, üriner retansiyon ve konstipasyon gibi
antikolinerjik yan etkiler ve ciddi yan etki olarak Postural hipotansiyon yapabilir.

4.3.4.4.Buspiron
Buspiron, özellikle serotonin reseptörlerine bağlanır ancak etki mekanizması tam
olarak bilinmemektedir. Bağımlılık oluşturmaz ancak antianksiyete etkisi geç ortaya
çıktığından dolayı yoğun anksiyetede ve hemen yanıt beklediğimiz durumlarda
yararlanılamaz. Yaygın kaygı bozukluklarında daha güvenli kullanılabilir. Sedatif veya kas
gevşetici özellikleri vardır. Başdönmesi, başağrısı, sinirlilik, insomnia, bulantı, ağızda
kuruluk, kusma, abdominal veya gastrik sıkıntı ve diyaredir. Santral sinir sistemi depresanları
veya alkol alan kişilere verilmemelidir.

4.3.5. Diğer İlaçlar
4.3.5.1.Psikostimülanlar
Psikostimülanlar, doğrudan nöronal sinapslara etki ederek serotonin, norepinefrin ve
dopamin salınımını arttırırlar. Sinapstaki bu norepinefrin artışı merkezi sinir sistemindeki
uyarılmanın sorumlusudur. Psikostimülanların hiperaktiviteyi ve impulsif davranışı nasıl
azalttığı tam olarak anlaşılamamıştır.
Endikasyonları: Hiperaktivite ve dikkat eksikliği bozukluğu (DEHB) olan çocuk ve
yetişkinlerde, narkolepsili (uyku bozukluğu) yetişkinlerde kullanılır.
Farmakokinetik: Hem metilfenidat (Ritalin) hem de dekstroamfetamin (Dexedrin)
için serum yarılanma ömürleri kısadır (2-6 saat). Bu yüzden gün içinde birkaç doz alınması
gerekir. Son yıllarda metilfenidat’ın yavaş salınımlı formu (Ritalin Concerta) piyasaya
sürülmüştür. Bu form, günde tek doz alım avantajı sağlamaktadır. Pemolin’in (Cylert) serum
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yarılanma ömrü biraz daha uzundur (9-14 saat), bu yüzden günde bir kez alınması yeterli
olabilir.
Psikostimülanların tolerans geliştirme ve kötüye kullanım potansiyelleri vardır. Eğer
ilaç aniden bırakılırsa yoksunluk belirtileri ortaya çıkabilir.
Yaşam dönemlerine göre kullanımı: DEHB’li çocuk ve yetişkinlere reçete edilebilir.
Sık olmamakla beraber yaşlılarda da kullanılır.
Kontrendikasyonları: Madde kullanımı, epileptik bozukluklar, karaciğer
bozuklukları, kardiyovasküler hastalıklar, Tourette Sendromu ve anormal hareket
bozuklukları, hamile ve emzirenlerde kontrendikedir.
İlaç Etkileşimleri: MAOI ve vazopresörler ile kullanıldığında hipertansif krize neden
olabilir. Sempatik sinir sistemini uyaran diğer ilaçlarla sempatomimetik etkileri artar. Aşırı
kahve kullanımı MSS’nin uyarılmasına neden olabilir. Antipsikotikler, MSS’nin uyarılmasını
azaltabilirler.
Yan Etkiler: Başağrısı, insomnia, ajitasyon ve irritabilite, hipertansiyon ve çarpıntı,
bulantı, kusma, diyare ve anoreksiya, hepatotoksisite ve epileptik nöbettir.

4.3.5.2. Bilişsel Bozuklukların Tedavisine Yönelik Kullanılan İlaçlar
Asetilkolinesteraz Enzim İnhibitörleri:
Endikasyonları: Bilişsel fonksiyonları hafif ve orta düzeyde bozulmuş Alzheimer
hastalarında ve bilişsel bozukluğa yol açan diğer hastalıklarda kullanılırlar. Bilişsel
bozukluklarda asetilkolin en fazla azalan nörotransmiterdir. Asetilkolin, beynin bellek ile
ilgili bölgelerinde önemlidir. Alzheimer hastalığında asetilkolin azalması bellek bozukluğu ile
paraleldir. Bu ilaçlar bilişsel fonksiyonlarda stabilizasyon veya düzelme sağlayabilir. Ancak
bu tedaviler hastalığın fizyopatolojik ilerlemesini durdurmaz.
Etki Mekanizması: Bu ilaçlar sinapsta asetilkolinin normal yıkılımından sorumlu
olan asetilkolinesteraz enzimini inhibe eder. Bir başka deyişle, ortama salınan asetilkolinin
yıkımının önlenmesine ve böylece sinaptik aralıkta asetilkolin miktarının artmasına etki eder.
Farmakokinetik: Donezepil’in (Aricept) serum yarılanma ömrü 70 saattir, bu yüzden
günde bir kez alınması yeterli olabilir.Tolerans gelişmez. Rivastigmin (Exolon), günde iki kez
alınır. Galantamin: (Beklamen, Reminyl). Tolerans gelişmez.
Yaşam dönemlerine göre kullanımı: Bilişsel bozukluğu olan yetişkin ve yaşlı
kişilerde reçete edilebilir.Çocuklara genelde reçete edilmez. Hamile ve emzirenlerde
kullanımı önerilmez.
NMDA (N-metil-D-aspartat) Reseptör Antagonistleri :
Beyindeki ana nörotransmiter olan glutamatın tüm beyin nöronlarının %70’inde
reseptörü bulunur. Glutamat fazlası, nöronları aşırı uyarmaya ve nöron kaybına yol açar.
Memantin bir glutamat reseptörü olan N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistidir. Memantin
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(Tic. Adı Ebixa), NMDA reseptörlerini göreceli olarak zayıf bloke ederek glutamatı azaltır ve
kalsiyumun hücreye girişini önler.
Bilinen önemli bir yan etkisi yoktur. Klinik çalışmaların çoğunda memantinin hiçbir
yan etkisi plasebodan daha fazla bulunmamıştır.

4.4. Psikotrop İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Rolü ve
Sorumlulukları
İlaç uygulamaları; hemşirenin kişilerarası ilişki kurma becerisini, karar verme gücünü,
yardım etme, planlama, sorun çözme, eğitim sorumluluğunu gerektiren önemli bir “güç”
alanıdır.
Sağlık hizmeti veren tüm ünitelerde farmakoterapi alan hastalarla doğrudan temas
halinde olan anahtar sağlık personeli hemşiredir. Hemşireler, ilaçlarla ilgili olarak hasta,
ailesi ve ekip arasında bir iletişim kurar, gerekli verileri toplar, planlama-uygulama ve
değerlendirme yapar. İlaç yönetimi, ilaçların terapötik etkinliğini, yan etkilerini ve advers
tepkilerini sürekli izlemeyi içeren dikkatli bir değerlendirmeyi gerektirir. İlaç yönetimini etkin
yapabilmek için hemşirenin psikotropik ilaçlar hakkında doğru bilgiye sahip olması, olası
potansiyel problemleri ve onların yönetimiyle ilgili sonuçlar hakkında bilgi sahibi olması
şarttır.
Psikiyatri kliniklerinde hastaların ilaç kullanımına tepkileri, ilaçların özellikleri, diğer
kliniklerde görülmeyen bazı sorunları ortaya çıkarabilir. Hastaların ilaçları konusunda
konuşmaya, öğrenmeye ve duygularını ifade etmeye gereksinimleri olabilir. Geçici
antikolinerjik yan etkileri nedeni ile ilacını kullanmak istemeyebilir, belirtileri ortadan kalkar
kalkmaz ilacını kullanmaktan vazgeçebilir; antimanik ve/veya antidepresan ilacı yaşamını
tehdit edecek dozda kullanabilir. Hastalar ilaç kullanımını reddedebilir, ilacını aldığını unutup
ısrarla ilaç isteyebilir, ilaçlarından kuşkulanabilir, ilaçlarını saklayabilir, kendini diğer
hastalarla kıyaslayarak diğer hastalara verilen ilaçların kendine verilmesi gerektiğini
savunabilir. Psikiyatri hemşireleri ayrıca, hastanede ve taburcu olduktan sonra evinde hastanın
ilaç tedavisi yönetiminden sorumludur. Bu nedenlerle bu bölümde psikiyatri hemşiresinin ilaç
uygulamaları ve hasta/ailelerinin psikiyatrik ilaçlara ilişkin eğitimlerindeki rol ve
sorumluluklarından bahsedilecektir.

4.4.1. Psikiyatrik İlaç Uygulamalarında Hemşirenin Rolü ve
Sorumlulukları
 Psikiyatrik hastalıkların tedavisinde biyolojik olmayan tedaviler farmakoterapi kadar
etkiliyse, öncelikle onlar denenmelidir.
 Hasta için en az yan etkili ve en fazla klinik etkili ilaç seçilerek uygulanmalıdır.
 Hastanın reçetesine bir ilaç yazıldığında ilacın yazılış amacı öğrenilir.
 Reçetesine yazılan ilaçların alınmasına, kullanımına ilişkin duygu ve düşünceleri hasta ile
konuşulur.
 Hastanın ilaçları ile ilgili sorduğu sorular, açıkça ve dürüstçe yanıtlanır.
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 İlacın doğru hastaya, doğru zamanda, doğru dozda, doğru yolla ve doğru biçimde
kullanımı sağlanır.
 Uygulanılan ilacın etki mekanizması, yan etkileri, kontrendikasyonları, uyarıları hakkında
uyanık olunur.
 İlaç etkileşimlerinden haberdar olunur, örneğin; fenotiyazinin diğer ilaçlarla aynı
enjektöre çekilmemesi gerektiği gibi.
 İlacın yan etkilerinden rahatsızlık en aza indirilir, örneğin saat 17.00’den sonra trisiklik
antidepresan vermeme gibi.
 Hastanın ilaç programının etkilerini değerlendirme ve hastayı gözlemleme planı yapılır.
 İlaç ve tedavi programı hastaya ve aile bireylerine öğretilir (ilacın adı, sık görülen yan
etkileri, tehlike belirtileri, olumlu sonucu gösteren ölçütler)
 İlacın istenmeyen etkilerini derhal sağlık ekibine bildirmesi için hasta uyarılır.
 İlaçlar çift kilit altında ve görülmeyecek bir yerde saklanmalı,
 İlaç dağıtımında kullanılan kadehler cam ya da metal olmamalı,
 İlaçlar her gün aynı merkezden ve bir bariyer arkasından hastaların isimleri okunarak
dağıtılmalı,
 İlaç dağıtımı sırasında bir hastanın ilacını bir başka hastanın almaması için önlem
alınmalı,
 Hastanın ilacı içtiğinden emin olunmalı,
 İlaç kusulursa doktor tarafından ikinci defa önerilmedikçe tekrar ilaç verilmemeli,
 Hastanın ilaca tepkisi gözlenmeli, kaydedilmeli,
 Hastaya ve ailesine geçmişteki, şimdiki, gelecekteki ilaçları ile ilgili duygularını açıklama,
soru sorma olanağı tanınmalı,
 Tedavinin etkisini değerlendirerek, değişiklerle ilgili önerilerde bulunulmalıdır.

4.4.2. Hasta ve Ailesine Yönelik İlaç Eğitiminde Hemşirenin Rol ve
Sorumlukları
 Kullandığı ilaçların ismi, ne zaman alması gerektiği, ne kadar alması gerektiği ve
yönetebileceği minör yan etkiler konusunda ne yapması gerektiği anlatılmalı,
 Hastanın önerilen tedavi rejimine uymasının önemi ve kendini iyi hissetse bile ilaca
devam etmesi gerektiği; doktoruna danışmadan ilacını kesmemesi veya doz değişikliğine
gitmemesi gerektiği anlatılmalı,
 İlaçların etkilerini göstermesinin bir kaç haftayı bulabileceği açıklanmalı, (Örneğin
antipsikotiklerin etkisini göstermesinin 2-12 haftayı, antidepresanların ve Buspiron’un 24 haftayı bulabileceği; bu yüzden ilacını doktorun önerdiği şekilde almaya devam etmesi
gerektiğini açıklayın.)
 Ayrıca psikiyatrik tedavide kullanılan ilaçların birçoğunun tolerans ya da bağımlılık
yapıcı etkisinin olmadığını açıklayın,
 Geri çekilme belirtilerini önlemek için hastaya benzodiazepinve antidepresan gibi ilaçları
aniden kesmemesi gerektiğini açıklayın. (Bu durumda bulantı, kusma, vertigo, insomnia,
baş ağrısı, titreme ve kabus görme gibi kesilme semptomları ortaya çıkabilir.)
 Geçmeyen ya da ciddi yan etkiler görüldüğünde mutlaka doktora haber vermesi gerektiği
açıklanmalı (Örn. Antipsikotik tedavide, boğaz ağrısı, titreme, ateş; antidepresan tedavi
166













alanlarda devam eden bulantı, kusma, kolay morarma, kanama, şiddetli baş ağrısı,
ajitasyon, kaşıntı, kalp atımında hızlanma, zor idrar yapma, anoreksiya/kilo kaybı, nöbet
geçirme, katı ve sertleşmiş ense, göğüs ağrısı olursa derhal tedavi ekibine bildirmesi
gerektiği açıklanmalıdır.
Minör yan etkilerin yönetimi hasta, ailesi ve bakımvericilerine anlatılmalı (yan etkilerin
zaman içinde azalacağını belirtmek de önemlidir.)
Kan basıncının aniden düşmesini önlemek için yatar ve oturur pozisyondan ayağa
kalkarken yavaş hareket etmesi gerektiği anlatılmalı,
Halsizlik ve baş dönmesi olabileceğinden tehlikeli araçları kullanmaması gerektiği
anlatılmalı;
Ağız kuruluğunu azaltmak için hastaya yanında su taşıması ve azar azar içmesi
gerektiğiveya sert bir şekeri emmesi, ayrıca ağız hijyenine dikkat etmesi gerektiği
anlatılmalı,
Ciltte güneşe karşı hassasiyet olabileceğinden, koruyucu giysiler ve kremler gibi
önlemlerin alınması gerektiği,
Kilo artışı ve metabolik sendromları önlemek için fiziksel aktivite ve sağlıklı
beslenmenin öneminin anlatılması ve teşvik edilmesi,
Gastrointestinal iritasyondan kaçınmak için lityumun yemeklerle ya da sütle alınması ve
tuz alımında ciddi bir değişimden kaçınması gerektiği,
Lityum tedavisi sırasında; idrar atılımını arttıracağı için kafeinin aşırı tüketiminden
kaçınılması, günde 6-8 bardak su içilmesi, kusma ishal gibi durumlar sodyum kaybına yol
açacağı için dikkatli olunması gerektiği açıklanmalı.
Psikiyatrik ilaçların diğer ilaç/maddelerle etkileşimleri konusunda bilgi verilmeli
(Örneğin alkolün antidepresanların etkisini arttırabileceği, sigaranın ise TSA’ların ve
antipsikotiklerin etkisini azaltabileceği, Benzodiazepinlerin MSS depresyonu yapan diğer
maddelerle, alkol ya da tezgah üstü ilaçlarla beraber alınmaması,lityum alırken reçetesiz
ilaç (örn.Ibuprofen ve diğer non-steroid antienflamatuarlar vb.) kullanımından
kaçınılması gerektiği açıklanmalıdır. Artmış nöbet riski nedeniyle Bupropion alırken
alkolden kaçınması gerektiği belirtilmelidir.Yine bitkisel depresanlarla (Örn.Kedi
otu/valerian kökü; Kava kava otu vb.) birlikte alındığında etkilerinde artış olabileceği;
sigara ve kafeinle alındığında ise etkisinin azalabileceği belirtilmelidir.).

4.4.3. Psikiyatrik İlaç Uygulanan Hastaya Yönelik Hemşirelik
Sürecinin Uygulanması
Tanılama
Tanılamada psikotropik ilaçlarla ilgili hastadan önceki deneyimleri, yaşadığı yan
etkiler, ilacın etkinliği hakkındaki görüşlerini öğrenmeye yönelik bilgi alınır. Burada akut
hasta ve kronik hastanın tanılaması aynı olsa da kronik hastalar daha uzun süredir ilaç
kullanmaya bağlı olarak psikotropik ilaçlarla ilgili deneyimleri daha sık yaşayacağından
tanılama sırasında dikkatli olunmalıdır.
Tanılama aşamasında hastanın yaşam öyküsüyle beraber, aile ve toplum desteklerinin
var olup olmadığı araştırılmalıdır. Tedavi sırasında sağlık ekibi ile aile arasında yakın işbirliği
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gerekir. Günümüzde hasta bakımının yönü, hastanelerden topluma, sağlık ekibinden aileye
doğru değişmiştir. Aile üyeleri semptomları gidermede ilacın etkilerini ve gereksinime yanıt
verip vermediğini değerlendirebilirler. Yalnız yaşayanlarda, ailesiyle birlikte oturanlara göre
ailenin katılımı ve desteği daha azdır. Hastanın sorununu nasıl algıladığı ve ailenin sorun
yaratan semptomlara nasıl baktığının bilinmesi hastaya uygun tedavinin başlatılmasında
önemli bir faktördür. Hastanın bakıma yönelik gereksinimlerinin iyi belirlenmesi, hastanın
önerilen tedavilere uyumunu attırmada gereklidir.
1) Psikofarmakolojik tedavi alan hastayla ilgili bilgiyi gözden geçir
 Öykü ve fiziksel muayene
 Laboratuar ve tanı testleri; tan kan sayımı, kan kimyası testi, tiroid profili ve karaciğer
ve böbrek fonksiyon testleri
 EKG
 Hayati belirtiler
 Allerji ve ilaç öyküsü
 Reçete edilen ilaçlar için hedef belirtiler
2) Hastanın aldığı psikotropik ilaçlarla ilgili bilgi yönünden hasta, aile veya her ikisini
de tanıla
 Beklenen etki ve bu etkinin ne zaman oluştuğu
 Doz sıklığı ve yiyecek, içeceklerle ilgili bilgiler
 Minör yan etkiler ve onların etkisini azaltmada yapılacak girişimler
 Major yan etkiler ve uygun girişimler (örn; sağlık bakım vericileriyle etkileşerek daha
fazla doz alımını durdurma v.b.)
 Hastanın kaçınacağı yiyecekler, içecekler ve diğer ilaçlar
Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi:











İlaç tedavisi alan hasta için risk faktörlerini belirterek hasta ile ilgili bilgiyi analiz etme
Uygun hemşirelik tanılarını belirleme
Anksiyete
Sağlığı sürdürme davranışlarında değişim (önerilenleri uygulamama, zehirlenme
olasılığı, sağlığın sürekliliğini sağlayamama)
Boşaltım düzeninde değişim (konstüpasyon, diyare, üriner retansiyon)
Yaralanma olasılığı
Bilgi eksikliği
Beslenme ve metabolik değişimler (sıvı volümünde değişim, ağız mukozasında
değişim, vücut ısısında değişim, vücudun gereksiniminden az veya fazla beslenme)
Terapötik rejimi etkisiz yönetme (birey)
Terapötik rejimi etkisiz yönetme (aile)

Amaç Oluşturma ve Planlama
Hasta güvenliğini sağlama, ilaç uygulamalarının planlamasında en önemli yöndür.
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Gerçekci amaçlar oluşturmada hasta ve ailesiyle çalışma
Psikotrop ilaç alan hasta için istenen sonuç kriterlerini belirleme
Hasta ve aile tedaviden beklenen yararları ifade edecek
Hasta ve aile güvenli olarak tedavi yönetimini yapacak
Hasta ve aile minör yan etkilerin etkisini azaltmak için uygun girişimlerden
yararlanacak
 Hasta ve aile major yan etkilerle karşılaşırsa sağlık bakım vericileri ile etkileşecek
 Hasta ve aile ilaçları ve yan etkileri izlemek için istenen laboratuar ve diğer testleri
izleyecek







Uygulama
 İlaçlar hakkında hastanın ve ailenin bilgisini güçlendirin.
 Hasta ve aileyi ilaçları güvenli bir şekilde kullanma konusunda eğitin.
 İlaçların yan etkileri yönünden hastayı izleyin.
 Hastanın yaşadığı yan etkiler için uygun hemşirelik girişimlerini uygulayın (Tablo 10)
 İlacın etkilemesini beklediğiniz semptomları izleyin.
Değerlendirme
 Hasta tedavinin yararlı etkisini gösterir
 Hasta güvenli olarak tedavi yönetimini yapar
 Hasta minör yan etkilerin etkisini azaltmak için uygun girişimlerde bulunur
 Major yan etkiler yaşandığında hasta ve aile sağlık bakım vericileri ile iletişime girer
 Hasta ilaç alırken güvenliği sağlamak için istenen laboratuar ve diğer testleri yaptırır.
Tablo 10. Psikiyatrik İlaç Yan Etkilerinde Hemşirelik Uygulamaları
Antikolinerjik Etkiler:
Ağızda kuruma

Şekersiz ciklet çiğnemesini söyle.
Ağzını sık sık suyla çalkalamasını öner (Dişmacunu
daha fazla kurutacağından önerilmez).

Bulanık görme

Görme sorunu ortadan kalkana dek ağır makineleri
kullanma ve araba sürmekten kaçınması konusunda
hastayı uyar.

Üriner retansiyon

Hastayı mesanedeki dolgunluk hissi ve
idrarını yapamama ya da kesik kesik yapma konusunda eğit ve
mesaneyi distansiyon yönünden değerlendir.

Konstipasyon

Hastayı günlük 6-8 bardak su içmesi, posalı yiyecekler
yemesi ve egzersiz yapması için cesaretlendir.

Kardiyovasküler Etkiler:
Hastayı yavaş pozisyon değiştirmesi (özellikle oturur
Ortostatik
(Postural) pozisyonundan ayağa kalkarken) konusunda eğit.
hipotansiyon
Hastanın kan basıncını uzanırken, otururken, ayaktayken
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ölçümleri değerlendir ve pozisyon değişikliğindeki değişimleri
kaydet.

Aritmiler

MSS Etkileri:
Baş ağrısı

Sersemlik, yorgunluk
zihinsel uyanıklıkta azalma
GİS Etkiler:
Bulantı, iştahta azalma,
diyare

Kilo alma, iştahta artma

Endokrin Etkiler:
Kadında amonere

Erkekte jinekomasti

Seksüel disfonksiyon
(kadında anorgazmi,
Erkekte erektil disfonksiyon)
Uykusuzluk

Başağrısı

Hastayı anormal atım veya çarpıntı, baş dönmesi,
sersemlik hissettiği zaman bu durumu bildirmesi konusunda eğit.
Hastanın apikal radyal nabzını değerlendir.

İlaca uyum sağlayıncaya kadar böyle etkilerin olabileceğini
hastaya açıklayarak, herhangi bir ağrı kesici ilaç almaması, bir
sağlık elemanına danışarak alması konusunda eğit.
Eğer tek doz ilaç alıyorsa, ilacını gece yatmadan önce
alması; bu etkiler sürekliyse (inatçı) araba veya makine
kullanırken dikkatli olması konusunda eğit.
İlacını yemeklerle alması konusunda eğitim ver. Öğün sayısını
3’ten 6’ya çıkarmasını öner ve normal sıvı alımını destekle.
Diyarenin devam etmesi halinde sağlık çalışanlarına rapor et.
Kilo alma, iştahta artma, normal kilosunu sürdürmes için yeterli
kaloride beslenmesi için hastayı eğit, düzenli egzersiz programı
için ve yüksek kalorili besinleri az tüketmesini ve sık yemesi
için cesaretlendir
Hamile kalma riski açısından uygun doğum kontrol yöntemlerini
kullanması konusunda eğit.
İlaçların böyle bir etkisinin olduğunu söyle ve hastayı bu yan
etkinin beden imajını nasıl etkilediğini tartışması için
cesaretlendir
Seksüel istekte veya fonksiyonda herhangi bir değişiklik
olduğunda sağlık personeline bildirmesi konusunda hastayı eğit.
İlaçlar azaltılabilir veya değiştirilebilir
•
•
•

Hastaya ilacı erken saatlerde ver
Çay ve kahveyi azaltmasını söyle
Yatmadan önce gevşeme yöntemlerini kullanması
konusunda eğit

•
•

Reçete edilen analjezikleri kullan
Başağrısı şiddetli ise, ilacın kesilmesi gerekebilir
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Kilo kaybı

•
•

Hastayı yeterli kaloride beslenmesi için teşvik et
Yeme bozukluğu olan hastada kullanırken dikkatli ol

Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
•
•
•
•
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Uygulama Soruları
1) Psikiyatrik ilaç uygulamalarında hastanın tedaviye uyumunu etkileyen faktörleri
tartışınız.
2) Psikiyatrik ilaç uygulamalarında hemşirenin rol ve sorumluluklarını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Psikiyatrik bozuklukların tedavisini düzenlemek amacıyla kullanılan kimyasal ve
sentetik maddelere psikotrop ilaçlar denir. Psikiyatrik bozuklukların farmakoterapisi klinik
tıpta en hızlı gelişen alanlardan biridir. Tedavide kullanılan ilaçlara yönelik kesin bir
sınıflama olmamasına karşın bu bölümde antipsikotikler, antidepresanlar, antianksiyete ve
sedatif-hipnotikler, antimanik ve duygu durum düzenleyicileri, diğer ilaçlar olarak
anlatılacaktır.
İlaç uygulamaları; hemşirenin kişilerarası ilişki kurma becerisini, karar verme gücünü,
yardım etme, planlama, sorun çözme, eğitim sorumluluğunu gerektiren önemli bir “güç”
alanıdır. Hemşireler, ilaçlarla ilgili olarak hasta, ailesi ve ekip arasında bir iletişim kurar,
gerekli verileri toplar, planlama-uygulama ve değerlendirme yapar. Ayrıca hastanede ve
taburcu olduktan sonra evinde hastanın ilaç tedavisi yönetiminden sorumludur.
Özetle bu bölümde, psikofarmakoloji tarihi, ilaç tedavisini etkileyen etmenler,
psikiyatrik ilaçlar ve psikotrop ilaç uygulamalarında hemşirenin rol ve sorumlulukları ile
hemşirelik süreci doğrultusunda ilaç yönetimi hakkında bilgi edindik.
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Bölüm Soruları
1. İlk bulunan atipik antipikotik aşağıdakilerden hangisidir?
a) Klorpromazin (Largactil)
b) Klozapin (Leponex)
c) Haloperidol (Nörodol)
d) Ketiyapin (Seroquel)
e) Risperidon
2. Tedavinin başlamasından hemen sonra görülen özellikle ağız, çene, yüz ve ensedeki
istem dışı kas gerilmeleri ile belirgin Ekstra Piramidal Semptom yan etkisi hangisidir?
a) Akatizi
b) Parkinsonizm
c) Akut distoni
d) Tardiv Diskinezi
e) Akinezi
3. Aşağıdakilerden hangisi antipsikotiklerin etkilediği hedef semptomlardan değildir?
a) Delüzyonlar ve halüsinasyonlar
b) Histerik nöbetler
c) Aşırı agresif davranışlar
d) Uygunsuz duygulanım
e) Psikomotor aktivitenin artması
4. 15. Bay K. Haloperidol tedavisi almaktadır. 38.9 ateş, kaslarda rijidite, mental
durumda bozulma belirtileri ile hastaneye başvurmuştur ve Malign Nöroleptik
sendrom tanısı almıştır. Laboratuar bulgularında aşağıdakilerden hangisi olasıdır?
a) Haloperidol düzeyinin artması
b) CPK düzeyinde ve lökosit miktarında azalma
c) CPK düzeyinde ve lökosit miktarında artış
d) Lökosit miktarında azalma
e) Yükselmiş karaciğer enzimleri
5. Klorpromazin reçete edilen hastanız görmesinin bulanıklaştığını ve konstipasyon
şikayetinin olduğunu söylediğinde ;
a) İlaç dozunun düzenlenmesi için hastanın şikayetlerini doktora ileteceğinizi
söylersiniz
b) Bunların ilacın yan etkisi olduğu ve birkaç hafta içinde düzeleceğini
söylersiniz
c) İlacını değiştirmesi için doktoruna haber vereceğiniz söylersiniz
d) Bu yan etkinin düzelmesi için antikolinerjik ilaç uygularsınız
e) İlacı bırakması gerektiğini söylersiniz.
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6. Aşağıdakilerden hangisi benzodiazepinlerle ilişkili değildir?
a) REM uykusunu baskılar
b) Solunum depresyonu yapabilir
c) Tolerans ve bağımlılık gelişebilir
d) Konsatrasyonda artma olur
e) Epileptik nöbetleri arttırır
7. Trisiklik antidepresanların temel etki mekanizması:
a) Dopaminerjik reseptörleri
b) GABA reseptörleri
c) Serotonin ve norepinefrin gerialımı
d) Kolinerjik reseptörler
e) Muskarinik reseptörleri
8. Antipsikotiklerin yan etkisine bağlı akatizi saptanan bir hastada aşağıdaki hemşirelik
girişimlerinden hangisini uygulamak hatalı olur?
a) Hastayı duygularını ifade etmesi konusunda cesaretlendiririm
b) Hastanın antipsikotik ilaç dozunun arttırılması için hekime bildiririm
c) Hastanın yan etki açısından durumunu takip ederim
d) Hastayı rahatlatmak için yan etki konusunda bilgilendiririm
e) Hastanın doktoru ile görüşür tedavisine antiparkinson ilaç eklenmesini
sağlarım
9. Tedaviye uyum sorunu saptadığınız hastada aşağıdaki girişimlerden hangisini
uygulamak hatalı olur?
a) Ailenin tedavi konusundaki tutumunu sorgulamak
b) Hastanın önceki tedaviye yanıt öyküsünü sorgulamak
c) Hastanın ilaçla ilgili düşüncelerini sorgulamak
d) Hastanın yalnızca ilaç kan düzeyini takip etmek
e) Hastanın hastalığı ile ilgili duygularını öğrenmek
10. Aşağıdakilerden hangisi ilaç tedavisini etkileyen hastaya ait değişkenlerden biridir?
a) Önceki tedavilere yanıtı
b) Serum yarılanma ömrü
c) Vücuttan atılım yolları
d) Etki mekanizması
e) Emilimi
Cevaplar: 1)b 2)c 3)b 4)c 5)b 6)e 7)c 8)b 9)d 10)a
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5. DUYGUDURUM BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI*

---------------------------------∗

Bu bölüm, Doç Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Duygudurum Bozuklukları
5.1.1. İlişkili Kavramlar
5.1.2. Tarihsel Süreç
5.1.3. Sınıflandırma
5.1.3.1. Depresyon Bozuklukları
5.1.3.2. İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
5.1.4. Epidemiyoloji
5.1.5. Etyoloji
5.1.6. Genel Görünüm
5.1.7. Prognoz
5.1.8. Tedavi
5.1.9. Hemşirelik Yaklaşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Duygudurum bozukluklarının tanımı ve tarihsel süreci hakkında bilgi veriniz.
2)
Duygudurum bozukluklarının sınıflandırılması kapsamında neler yer alır? Farklı
görünümlerine dayaranak açıklayınız.
3)
Duygudurum bozukluklarının oluşumunu ve risk faktörlerini açıklayınız
4)
Duygudurum bozukluklarının tedavisinde yer alan yöntemler hakkında bilgi veriniz
5)
Duygudurum bozukluğu tanılı hastanın hemşirelik bakımının planlanması nasıl
olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Duygudurum
bozukluklarının
tanımı ve tarihsel
süreci

Duygudurum bozukluğunu ve ilişkili
kavramları tanımlayarak tarihsel süreci
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Duygudurum
bozukluklarının
sınıflandırılması

Duygudurum bozukluklarının
sınıflandırılması ve kapsamı hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Duygudurum
bozukluklarının
epidemiyolojisi

Duygudurum bozukluğunun
epidemiyolojisi ve risk faktörleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Duygudurum
bozukluklarının
etyolojisi

Duygudurum bozukluklarının oluşum
nedenlerini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Duygudurum
bozukluklarının genel
görünümü ve
prognozu

Duygudurum bozukluklarının belirtileri
hakkında bilgi sahibi olmak, seyrine dair
özellikleri kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Duygudurum
bozukluklarının
tedavisi

Duygudurum bozuklukları kapsamında
farklı tedavi yaklaşımlarını öğrenmek ve
etkinliklerini kavramak

Okuyarak/Araştırarak

Duygudurum
bozukluklarında
hemşirelik yaklaşımı

Duygudurum bozukluklarında nitelikli
hemşirelik yaklaşımının sunulması
hakkında bilgi sahibi olmak ve uygun
girişimleri tasarlamak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anhedoni
Öfori
İmpulsivite
Depresyon
Mani/hipomani
Distraktibilite
Melatonin
Ötimik
Distimi
Siklotimi
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Giriş
Duygudurumda dalgalanmalar, yaygın bir insanlık halidir. Herkes zaman zaman
üzgün, yorgun hisseder kendini, yataktan çıkmak istemez, dünyaya kendini kapatır. Bu
hallere, enerji olmayışı (anerji), ajitasyon, gürültüyü tolere edememe, tükenmişlik, düşünce
süreçlerinde yavaşlama da eşlik eder. Bunların hepsi, kişinin karar vermesini zorlaştırır.
Hiçbir şey yolunda gitmiyor gibi görünse bile, iş, aile ve sosyal sorumluluklar, kişiyi günlük
rutinlerin sürdürülmesine zorlar. Bu tür, düşük hissedilen periodlar, birkaç gün içinde düzelir
ve enerji geri döner.
Duygudurum spektrumunun diğer ucunda, abartılı enerjik davranış epizotları yer alır.
Kişi, herhangi bir işi ya da sorumluluğu yapabileceğinden kesin emindir. Yükselmiş bir mood
ile çalışma, aile ve sosyal olaylara karşı dayanıklılık-canlılıkta yorulmak nedir bilmez. Bu,
dünyanın tepesinde olma hissi, birkaç gün içinde, ötimik mooda düşer. Mutluluk verici
olaylar, keyif ve istekliliği uyarır. Bu mood değişiklikleri normaldir ve kişinin yaşamına
müdahale etmez.
Bu bölümde, duygudurum yelpazesinin patolojik yaşantılarına, günlük hayattaki
karşılıklarına, neden oluştuklarına, nasıl göründüklerine ve tedavi edileceklerine, hemşirelik
bakım planının kapsamına dair bilgi edinilecektir.
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5.1. İlişkili Kavramlar
Duygudurum (mood), kişinin dünyayı algılayışına önemli etki yapan, kalıcı ve devamlı
bir emosyondur. Örneğin, depresyon, neşe, öfke, anksiyete, elasyon (coşku).
Duygulanım (affekt) ise, yaşantıyla (deneyimle) ilişkili, emosyonel reaksiyondur.
Duygudurumla kastedilen; daha uzun süreli emosyonel durumlar duygulanımla
kastedilen; belli bir andaki duygusal durumun dışa vuran ifadesidir.
Duygudurum bozuklukları, patolojik duygudurum ve ilgili vegetatif/psikomotor
bozuklukların klinik tabloya egemen olduğu geniş bir hastalık grubudur. Belirti/araz
kümelerinden oluşur, haftalardan/aylara uzayan periyotlarda görülür, her zamanki işlevsellik belirgin
derecede değişir, dönemsel/döngüsel biçimde yineleme eğilimi olan sendromlardır.

Duygudurum bozuklukları, depresyon, mani ya da her ikisi ile kendisini gösteren,
emosyonlarda kalıcı değişikliklerdir. Şiddetli ve uzun süreli ajitasyon, üzüntü ya da elasyonla
kişiyi rahatsız ederek, yaşamına etki eder. Kendinden şüphe, öfke ve suçluluğun eşlik
etmesiyle, özellikle benlik saygısı, çalışma ve ilişkileri kapsayan yaşam aktivitelerini
değiştirir.
“Deprese” sözcüğünün günlük kullanımı, kişinin klinik olarak depresif olduğu
anlamına gelmez, sadece, kötü bir gün geçiriyordur. Örneğin, “yapacak çok işim olduğu için
depresifim” diyen birisine karşı hiçbir şey hissetmeyiz. Patolojik depresyon, birey, günlük
yaşamdaki (gerçek ya da imgesel) kayıp,
değişiklik ve yetersizliklere adaptasyon
yapamadığında gelişir.
Günümüzün önemli bir halk sağlığı sorunu olarak duygudurum bozuklukları intiharla
en fazla ilişkili bozukluklardır; depresyon, intihar için en önemli risk faktörüdür.
Duygudurum bozuklukları sık görülen, öldürücü olabilen durumlardır. Çoğu,
kronikleşir ve yineleyicidir. Depresyonda da geç teşhis, diabet/hipertansiyona benzer; yani,
sekel bırakır, işlevselliği etkiler.

5.1.2. Tarihsel Süreç
Duygudurum Bozuklukları, 2500 yıldır insanlığın en sık görülen hastalığıdır. Eski
zamanlardan beri, insanlar duygudurum bozukluklarından muzdariptir. Birçok eski kültürde,
depresyon ve maninin, kutsal ve doğaüstü olduğuna inanılırdı. Babilliler ve eski İbranilerde,
aşırı üzüntü ve davranışların, takdir-i ilahi olduğuna ve kutsallığına inanılırken, depresyon ve
maninin, kutsal olmadığına dair görüş, eski Yunan tıbbıyla başlamıştır. Hipokrat, Celsus ve
Galen, kutsal yapı fikrini şiddetle reddederek, beynin tüm emosyonel durumların merkezi
olduğunu belirterek, bu görüşe öncülük etmiştir. Hipokrat ‘melankoli’ terimini kullanmış,
depresyonun temelinin fizyolojik olduğunu belirtmiş ve kaynağının da vücuttaki dört sıvıdan
biri olan ‘kara safra’ olduğunu söylemiştir. Rönesans boyunca, bazı yeni teoriler ortaya
çıkmıştır: depresyon, yaşamsal hava sirkulasyonunun obstrüksiyonu sonucu gelişen bir durum
olarak, bireyin kontrolü dışında, aşırı düşünme, çaresizlik hali olarak tanımlanmıştır. Mani ve
182

depresyon, o zamanın edebi çalışmalarında da yansıtılmıştır; Shakespeare’ın Kral Lear’ı,
Macbeth ve Hamlet’inde de izlerini süren. İbn-i Sina, melankolide öfke/huzursuzluk varsa,
hastalığın manik yapıda olduğunu, melankoliye saldırganlığın da eşlik etmesinin, maniye
doğru kayışın habercisi olduğunu belirtmiştir. Duygudurum bozuklukları üzerine ilk İngilizce
metin,
Robert Burton’un Melankoli’nin Anatomisi adlı kitabıdır.
Duygudurum bozukluğu olan ünlülerden birkaçı; Abraham Lincoln ve Kraliçe
Viktorya-yineleyen depresyondan muzdarip; yazar Slyvia Plath, Virginia Woolf depresif
yaşamlarını intihar ile sonlandırmıştır. 1950’lerin ortalarına kadar, depresyon ya da manili
kişilere yardım edecek bir tedavi mevcut değildir. Aile ve ruh sağlığı çalışanlarının, bu
kişileri, egosantrik ve yaşamı olumsuz bakış açısına sahip kişiler olarak görme eğiliminde
olduğu belirtilmektedir. Günümüze gelindiğinde, 5 kadından biri ve 10 erkekten biri
yaşamının herhangi bir döneminde depresif bozukluklara yakalanabilmektedir.

5.1.3. Sınıflandırma
Önceden, manik depresif bozukluk olarak bilinen bu bozukluklarda, temel patoloji
duygudurumdadır.
DSM-5’e (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) göre duygudurum
bozuklukları Tablo 1. de sunulmuştur:
Tablo 1. Duygudurum Bozukluklarının Sınıflandırılması (DSM-V)
Duygudurum Bozuklukları
Depresyon bozuklukları
İkiuçlu (Bipolar) ve ilişkili bozukluklar
Yıkıcı duygudurumu düzenleyememe
bozukluğu
• Yeğin(major) depresyon bozukluğu
(Tek dönem/Yineleyen)
• Süregiden depresyon bozukluğu
(distimi)
• Aybaşı öncesi (premenstrual) disfori
bozukluğu
• Maddenin/ilacın yol açtığı depresyon
bozukluğu
• Başka bir sağlık durumuna bağlı
depresyon bozukluğu
• Tanımlanmış diğer bir depresyon
bozukluğu
• Tanımlanmamış depresyon bozukluğu
•

İkiuçlu (Bipolar) I Bozukluğu
İkiuçlu (Bipolar) II Bozukluğu
Siklotimi bozukluğu
Maddenin/ilacın yol açtığı ikiuçlu ve
ilişkili bozukluk
• Başka bir sağlık durumuna bağlı
ikiuçlu ve ilişkili bozukluk
• Tanımlanmış diğer bir ikiuçlu ve
ilişkili bozukluk
• Tanımlanmamış ikiuçlu ve ilişkili
bozukluk
•
•
•
•
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5.1.3.1. Depresyon Bozuklukları
Öncelikle DSM-V sınıflandırmasına göre, Depresyon Bozuklukları başlığı altında yer
alan tanılara ait ölçütler verilecektir:
• Yıkıcı Duygudurumu Düzenleyememe Bozukluğu
A.
Sözel veya davranışsal olarak kendini gösteren, içinde bulunulan ya da kışkırtan
duruma göre yoğunluk ya da süre açısından büyük ölçüde orantısız olan, yineleyici, ağır öfke
patlamaları.
B.
Öfke patlamaları gelişim düzeyiyle tutarsızdır.
C.
Öfke patlamaları, ortalama olarak haftada üç ya da daha çok kez ortaya çıkar.
D.
Öfke patlamaları aralarındaki duygudurum, neredeyse her gün, sürekli olarak çabuk
kızma ya da kızgınlık gösterme ile belirlidir ve bu durum başkalarınca gözlenebilir.
E.
A-D tanı ölçütleri 12 aydır ya da daha uzun süredir vardır. Bu süre boyunca, kişide bu
belirtilerin olmadığı ardışık 3 ya da daha uzun süren bir süre olmamıştır.
F.
A-D tanı ölçütleri, üç ortamdan (evde, okulda, yaşıtlarıyla birlikteyken) en az ikisinde
vardır ve bunlardan en az birinde, ağır bir biçimde kendini gösterir.
G.
Bu tanı ilk kez, 6 yaşından önce ya da 18 yaşından sonra konmamalıdır.
H.
Öyküden elde edilen bilgilere ya da gözleme göre, A-E tanı ölçütlerinin başlangıç yaşı
10 yaşından öncedir.
İ.
Mani ya da hipomani döneminin, süre dışında, belirti tanı ölçütlerinin tam karşılandığı,
bir günden daha uzun süren ayrı bir dönem hiç olmamıştır.
J.
Bu davranışlar, yalnızca yeğin (major) depresyon bozukluğu sırasında ortaya çıkmaz
ve başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
K.
Bu belirtiler, bir maddenin, başka bir sağlık durumunun ya da nörolojiyle ilgili bir
durumun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
• Yeğin (Major) Depresyon Bozukluğu
A.
Aynı iki haftalık dönem boyunca, aşağıdaki belirtilerden beşi (ya da daha çoğu)
bulunmuştur ve önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olmuştur; bu belirtilerden en az biri
ya (1) çökkün duygudurum ya da (2) ilgisini yitirme ya da zevk almamadır.
1.
Çökkün duygudurum, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunur
ve bu durumu ya kişinin kendisi bildirir (üzüntülüdür, umutsuzdur vb.) ya da bu durum
başkalarınca gözlenir (ağlamaklı görünür vb.).
2.
Bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ya da
bunlardan zevk almama durumu, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunur.
3.
Kilo vermeye çalışmıyorken çok kilo verme ya da kilo alma ya da neredeyse
her gün, yeme isteğinde azalma ya da artma.
4.
Neredeyse her gün uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma.
5.
Neredeyse her gün, ajitasyon ya da yavaşlama (hem başkalarınca gözlenir,
hem de öznel dinginlik sağlayamama ya da yavaşladığı duygusu vb.).
6.
Neredeyse her gün, bitkinlik ya da enerji düşüklüğü.
7.
Neredeyse her gün, değersizlik ya da aşırı ya da uygunsuz suçluluk duyguları
(sanrısal olabilir).
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8.
Neredeyse her gün, düşünmekte ya da odaklanmakta güçlük çekme ya da
kararsızlık yaşama (hem başkalarınca gözlenir hem de öznel anlatımla ifade edilir).
9.
Yineleyici ölüm düşünceleri, özel eylem tasarlamaksızın yineleyici kendini
öldürme düşünceleri ya da kendini öldürme girişimi ya da kendini öldürmek üzere özel bir
eylem tasarlama.
B.
Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve toplumsal/işle ilgili alanlarda
işlevsellikte düşmeye neden olur.
C.
Bu dönem, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine
bağlanamaz.
Not: A-C tanı ölçütleri, bir yeğin depresyon dönemini oluşturur.
D.
Yeğin depresyon döneminin ortaya çıkışı şizoduygulanımsal bozukluk, şizofreni,
şizofrenimsi bozukluk, sanrılı bozukluk ya da şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden
tanımlanmış ya da tanımlanmamış diğer bozukluklarla daha iyi açıklanamaz.
E.
Hiçbir zaman bir mani dönemi ya da hipomani dönemi geçirilmemiştir.
• Süregiden Depresyon Bozukluğu (Distimi)
A.
En az iki yıl süreyle, çoğu gün, günün büyük bir bölümünde, kişinin söylediği ya da
başkalarınca gözlendiği üzere, çökkün duygudurum vardır (çocuk ve ergenlerde, kolay
kızan bir duygudurum; süre en az bir yıl).
B.
Depresyondayken aşağıdakilerden ikisinin (ya da daha çoğunun) varlığı:
• Yeme isteğinde azalma ya da aşırı yeme
• Uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma
• Enerji düzeyinde azalma ya da bitkinlik
• Benlik saygısında azalma
• Odaklanamama ya da karar vermede güçlük çekme
• Umutsuzluk duyguları
C.
Bu bozukluğun iki yıllık (çocuklarda-ergenlerde bir yıllık) süresinde, kişide, bir kezde,
iki aydan daha uzun bir süre, A ve B tanı ölçütlerinde sayılan belirtilerinin olmadığı
olmamıştır.
D.
Yeğin depresyon bozukluğu için tanı ölçütleri, iki yıl süreyle, sürekli olarak
bulunabilir.
E.
Hiçbir zaman bir mani dönemi ya da bir hipomani dönemi geçirilmemiştir ve siklotimi
bozukluğu için tanı ölçütleri hiçbir zaman karşılanmamıştır.
F.
Bu bozukluk, süregiden şizoduygulanımsal bozukluk, şizofreni, sanrılı bozukluk ya da
şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden tanımlanmış ya da tanımlanmamış diğer
bozukluklarla daha iyi açıklanamaz.
G.
Bu dönem, bir maddenin (kötüye kullanılan bir ilaç vb.) ya da başka bir sağlık
durumunun (hipotiroidi vb.) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
H.
Yeğin depresyon döneminin ortaya çıkışı şizoduygulanımsal bozukluk, şizofreni,
şizofrenimsi bozukluk, sanrılı bozukluk ya da şizofreni açılımı kapsamında ve psikozla giden
tanımlanmış ya da tanımlanmamış diğer bozukluklarla daha iyi açıklanamaz.
İ.
Bu belirtiler, belirgin bir sıkıntıya ve toplumsal/işle ilgili alanlarda işlevsellikte
düşmeye neden olur.
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• Aybaşı Öncesi (Premenstrual) Disfori Bozukluğu
A.
Aybaşı döngülerinin büyük bir çoğunluğunda, aybaşlarının başlamasından önceki son
hafta, en az beş belirti bulunmalıdır. Bu belirtiler aybaşlarının başlamasından sonraki birkaç
gün içinde iyileşmeye başlar ve aybaşlarından sonraki hafta çok azalır ya da yok olur.
B.
Aşağıdaki belirtilerden biri bulunmalıdır:
• Belirgin duygusal değişkenlik (duygudurum dalgalanmaları: birden kendini
üzüntülü ya da ağlamaklı hissetme ya da kabul görmeye karşı aşırı duyarlılık)
• Belirgin bir biçimde çabuk kızma, öfkelenme ya da kişilerarası çatışmalarda
artma
• Belirgin bir çökkün duygudurum, umutsuzluk duyguları ya da kendini
küçümseyen düşünceler
• Belirgin bir bunaltı, gerginlik ya da diken üzerinde ya da sinirli olma
C.
B tanı ölçütündeki belirtilerle birleştirilince toplam beş belirtiye çıkmak üzere, ayrıca
aşağıdaki belirtilerden biri (ya da daha çoğu) daha bulunmalıdır.
• Olağan etkinliklere karşı ilgide azalma
• Odaklanmakta öznel güçlük çekme
• Uyuşukluk, kolay yorulma ya da enerji düzeyinde belirgin bir düşüklük
• Belirgin bir yeme isteği değişikliği; aşırı yemek yeme ya da özel birtakım
yiyecekleri yemek için aşırı istek duyma
• Aşırı uyku uyuma ya da uykusuzluk çekme
• Bunalmışlık ya da denetimini yitirmişlik duyumu
• Göğüslerde duyarlılık ya da şişme, eklem ya da kas ağrısı, ‘davul gibi şişme’
duyumu ya da kilo alma gibi bedensel belirtiler
D.
Bu belirtiler, belirgin bir sıkıntıya, iş, okul, toplumsal etkinliklerde, ilişkilerde
bozulmaya neden olur.
E.
Bu bozukluk, yalnızca, yeğin depresyon bozukluğu, panik bozukluğu, süregiden
depresyon bozukluğu (distimi) ya da bir kişilik bozukluğu gibi başka bir bozukluğun
belirtilerinin alevlenmesi değildir.
F.
A tanı ölçütü, en az iki belirtili döngü sırasında, ileriye dönük günlük derecelendirme
ile doğrulanmalıdır.
G.
Bu belirtiler, bir maddenin (kötüye kullanılan bir ilaç vb.) ya da başka bir sağlık
durumunun (hipertiroidizm vb.) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
• Maddenin/İlacın Yol Açtığı Depresyon Bozukluğu
A.
Klinik görünüme belirgin ve sürekli bir duygudurum bozukluğu egemendir ve bu klinik
durum, çökkün duygudurum ya da bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide
belirgin azalma ya da bunlardan zevk almama durumu ile belirlidir.
B.
Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularından elde edilen kanıtlar 1 ve 2 nin
varlığını gösterir:
• A tanı ölçütündeki belirtiler, madde entoksikasyonu ya da yoksunluğu sırasında
ya da az bir zaman sonrasında ya da bir ilaç aldıktan sonra gelişmiştir.
• Söz konusu madde/ilaç, A tanı ölçütündeki belirtileri ortaya çıkarabilir.
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C.
Bu bozukluk, maddenin/ilacın yol açmadığı bir depresyon bozukluğuyla daha iyi
açıklanamaz.
D.
Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
E.
Bu belirtiler, belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal/işle ilgili alanlarda işlevsellikte
düşmeye neden olur.
• Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Depresyon Bozukluğu
A.
Klinik görünümde belirgin ve sürekli bir çökkün duygudurum dönemi ya da bütün ya
da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ya da bunlardan zevk almama
durumu ile belirlidir.
B.
Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularında, bu bozukluğun, başka bir sağlık
durumunun doğrudan patofizyoloji ile ilgili bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
C.
Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
D.
Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
E.
Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve toplumsal/işle ilgili alanlarda
işlevsellikte düşmeye neden olur
• Tanımlanmış Diğer Bir Depresyon Bozukluğu
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda işlevsellikte
düşmeye neden olan, depresyon bozukluğunun belirti özelliklerinin baskın olduğu ama
bunların, depresyon bozuklukları tanı kümesindeki herhangi birinin tanı ölçütlerini tam
karşılamadığı durumlarda kullanılan kategoridir. Depresyon bozukluklarından herhangi biri
için, tanı ölçütlerini karşılamamanın özel nedeni, klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde
kullanılır. “Tanımlanmış diğer bir” depresyon örnekleri; yineleyen kısa depresyon, kısa süreli
depresyon dönemi vb. olabilir.
• Tanımlanmamış Depresyon Bozukluğu
Depresyon bozukluklarından herhangi özgül biri için, tanı ölçütlerini karşılamamanın özel
nedeni klinisyenlerce belirlenmek istenmediğinde ve daha özgül bir tanı koymak için yeterli
bilgi olmadığı durumlarda (acil servis vb.) kullanılır.

5.1.3.2. İkiuçlu (Bipolar) ve İlişkili Bozukluklar
DSM-V sınıflandırmasına göre, İkiuçlu ve İlişkili Bozukluklar başlığı altında yer alan
tanılara ait ölçütler ise aşağıdaki gibidir:
• İkiuçlu (Bipolar) I Bozukluğu
Mani dönemi tanı ölçütleri:
A.
Kabarmış, taşkın ya da çabuk kızan, olağandışı ve sürekli bir duygudurumun ve
amaca yönelik etkinlikte ve içsel güçte, olağandışı ve sürekli bir artışın olduğu ayrı bir
dönemin, en az bir hafta süreyle, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunması.
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B.
Duygudurum bozukluğunun olduğu ve içsel güçte ya da etkinlikte artma olduğu dönem
boyunca, aşağıdaki belirtilerden üçü (ya da daha çoğu) (çabuk kızan duygudurumda dördü)
belirgin derecede vardır ve bunlar olağan davranışlardan önemli ölçüde değişiktir:
• Benlik saygısında abartılı bir artış ya da büyüklük düşünceleri
• Uyku gereksiniminde azalma (üç saatlik bir uykuyla kendini dinlenmiş
hissetme vb.)
• Her zamankinden konuşkan olma ya da konuşmaya tutma
• Düşünce uçuşması ya da düşüncelerinin sanki birbirleriyle yarışıyor gibi
birbiri ardı sıra geldiğine ilişkin öznel yaşantı
• Dikkat dağınıklığı (öznel bildirim ya da gözlem)
• Psikomotor ajitasyon ya da amaca yönelik etkinliklerde (toplumsal, iş, okul,
cinsel bağlamda) artma
• Kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma (aşırı para
harcama, düşüncesiz cinsel aktiviteler, gereksiz iş yatırımları vb.)
C.
Duygudurum bozukluğu, toplumsal ya da işle ilgili işlevsellikte belirgin bir düşmeye
neden olacak veya kendisine/başkalarına bir zarar vermemesi için hastaneye yatırılmayı
gerektirecek kadar ağırdır ya da psikoz özellikleri vardır.
D.
Bu dönem, bir maddenin (kötüye kullanılan bir ilaç vb.)ya da başka bir sağlık
durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
Not: A-D tanı ölçütleri, bir mani dönemini oluşturur.
İki uçlu I bozukluğu tanısı konabilmesi için, yaşam boyu en az bir kez mani dönemi
geçirilmiş olması gerekir.
Mani döneminin öncesinde ya da sonrasında hipomani ya da yeğin (major)
depresyon dönemleri bulunabilir.
Mani ve yeğin (majör) depresyon dönemlerinin ortaya çıkışı, şizoduygulanımsal
bozukluk, şizofreni, şizofrenimsi bozukluk, sanrılı bozukluk ya da tanımlanmış bir ya da
tanımlanmamış diğer iki uçlu ve ilişkili bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
Hipomani dönemi tanı ölçütleri
A.
Kabarmış, taşkın ya da çabuk kızan, olağandışı ve sürekli bir duygudurumun ve
etkinlikte ve içsel güçte, olağandışı ve sürekli bir artışın olduğu ayrı bir dönemin, en az dört
ardışık gün süreyle, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunması.
B.
Duygudurum bozukluğunun olduğu ve içsel güçte ya da etkinlikte artma olduğu
dönem boyunca, aşağıdaki belirtilerden üçü (ya da daha çoğu) (çabuk kızan bir duygudurum
varsa dördü) sürmüştür ve bunlar olağan davranışlardan önemli ölçüde değişik ve belirgin
derecede olmuştur:
• Benlik saygısında abartılı bir artış ya da büyüklük düşünceleri
• Uyku gereksiniminde azalma (üç saatlik bir uykuyla kendini dinlenmiş
hissetme vb.)
• Her zamankinden konuşkan olma ya da konuşmaya tutma
• Düşünce uçuşması ya da düşüncelerinin sanki birbirleriyle yarışıyor gibi
birbiri ardı sıra geldiğine ilişkin öznel yaşantı
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• Dikkat dağınıklığı (öznel bildirim ya da gözlem)
• Psikomotor ajitasyon ya da amaca yönelik etkinliklerde (toplumsal, iş, okul,
cinsel bağlamda) artma
• Kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma (aşırı para harcama,
düşüncesiz cinsel aktiviteler, gereksiz iş yatırımları vb.)
C. Bu dönem, kişinin belirtisiz olduğu zamanlarda olduğundan çok daha değişik, işlevsellikte
belirgin bir değişikliğin görüldüğü bir dönemdir.
D. Duygudurum bozukluğu ve işlevsellikte olan değişiklik başkalarınca gözlenebilir.
E. Bu dönem, toplumsal ve işle ilgili işlevsellikte belirgin bir düşmeye neden olacak ve
kendisine ya da başkalarına bir kötülüğünün dokunmaması için, hastaneye yatırılmayı
gerektirecek kadar ağır seyirli değildir. Psikoz özellikleri varsa, söz konusu dönem, tanım
olarak, mani dönemidir.
F. Bu dönem, bir maddenin (kötüye kullanılabilen bir ilaç vb.) fizyolojisiyle ilgili etkilerine
bağlanamaz.
Not: A-F tanı ölçütleri, bir hipomani dönemi oluşturur. İki uçlu I bozukluğunda, hipomani
dönemleri sık görülür ancak, iki uçlu I bozukluğu tanısı konması çin, hipomani dönemlerinin
olması gerekli değildir.
• Yeğin (Major) Depresyon Dönemi
A. Aynı iki haftalık dönem boyunca, aşağıdaki belirtilerden beşi (ya da daha çoğu)
bulunmuştur ve önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olmuştur; bu belirtilerden en az biri
ya (1) çökkün duygudurum ya da (2) ilgisini yitirme ya da zevk almamadır.
• Çökkün duygudurum, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunur ve bu
durumu ya kişinin kendisi bildirir (üzüntülüdür, umutsuzdur vb.) ya da bu durum
başkalarınca gözlenir (ağlamaklı görünür vb.).
• Bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalma ya da bunlardan
zevk almama durumu, neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunur.
• Kilo vermeye çalışmıyorken çok kilo verme ya da kilo alma ya da neredeyse her gün,
yeme isteğinde azalma ya da artma.
• Neredeyse her gün uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma.
• Neredeyse her gün, ajitasyon ya da yavaşlama (hem başkalarınca gözlenir, hem de
öznel dinginlik sağlayamama ya da yavaşladığı duygusu vb.).
• Neredeyse her gün, bitkinlik ya da enerji düşüklüğü.
• Neredeyse her gün, değersizlik ya da aşırı ya da uygunsuz suçluluk duyguları
(sanrısal olabilir).
• Neredeyse her gün, düşünmekte ya da odaklanmakta güçlük çekme ya da kararsızlık
yaşama (hem başkalarınca gözlenir hem de öznel anlatımla ifade edilir).
• Yineleyici ölüm düşünceleri, özel eylem tasarlamaksızın yineleyici kendini öldürme
düşünceleri ya da kendini öldürme girişimi ya da kendini öldürmek üzere özel bir
eylem tasarlama.
B. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ve toplumsal/işle ilgili alanlarda
işlevsellikte düşmeye neden olur.
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C. Bu dönem, bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojiyle ilgili etkilerine
bağlanamaz.
Not: A-C tanı ölçütleri, bir yeğin depresyon dönemini oluşturur.
• İkiuçlu (Bipolar) II Bozukluğu
Bu tanıyı koyabilmek için, o sırada ya da geçmişte ortaya çıkmış olan hipomani dönemi
ve o sırada ya da geçmişte ortaya çıkmış olan yeğin (majör) depresyon dönemi için, tanı
ölçütlerinin karşılanmış olması gerekir.
A.
En az bir hipomani dönemi ve yeğin (major) depresyon dönemi için tanı ölçütleri
karşılanmıştır.
B.
Hiçbir zaman bir mani dönemi geçirilmemiştir.
C.
Hipomani ve yeğin depresyon dönemlerinin ortaya çıkışı şizoduygulanımsal bozukluk,
şizofreni, şizofrenimsi bozukluk, sanrılı bozukluk ya da tanımlanmış bir ya da tanımlanmamış
diğer ikiuçlu ve ilişkili bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
D.
Depresyon belirtileri ya da depresyon ve hipomani dönemleri arasında sık gidip
gelmelerin neden olduğu öngörülemezlik durumu, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da
toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye
neden olur.
• Siklotimi Bozukluğu
A.
En az iki yıl süreyle (çocuklarda ve ergenlerde en az bir yıl süreyle), hipomani dönemi
için tanı ölçütlerini karşılamayan, hipomani belirtilerinin olduğu birçok dönem ve yeğin
depresyon dönemi için tanı ölçütlerini karşılamayan, depresyon belirtilerinin olduğu birçok
dönem olmuştur.
B.
Yukarıda sözü edilen iki yıllık dönemin en az yarısında, hipomani ve depresyon
dönemleri olmuştur ve kişinin, bir kezde, belirtisiz kaldığı iki aydan daha uzun bir süre
olmamıştır.
C.
Yeğin depresyon, mani ya da hipomani dönemi için tanı ölçütleri hiçbir zaman
karşılanmamıştır.
D.
A tanı ölçütündeki belirtiler şizoduygulanımsal bozukluk, şizofreni, şizofrenimsi
bozukluk, sanrılı bozukluk ya da tanımlanmış bir ya da tanımlanmamış diğer ikiuçlu ve ilişkili
bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
E.
Bu dönem, bir maddenin (kötüye kullanılabilen bir madde vb.) ya da başka bir sağlık
durumunun (hipertiroidi vb.) fizyolojiyle ilgili etkilerine bağlanamaz.
F.
Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili işlevsellikte
düşmeye neden olur.
• Maddenin/İlacın Yol Açtığı İkiuçlu ve İlişkili Bozukluk
A.
Klinik görünüme belirgin ve sürekli bir duygudurum bozukluğu egemendir ve bu
klinik durum, çökkün duygudurum ile birlikte ya da olmadan, kabarmış, taşkın ya da çabuk
kızan bir duygudurum ya da bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin
azalma ya da bunlardan zevk almama durumu ile belirlidir.
190

B.
Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularından elde edilen kanıtlar aşağıdaki iki
maddenin varlığını gösterir.
• A tanı ölçütündeki belirtiler, madde entoksikasyonu ya da yoksunluğu sırasında
ya da az bir zaman sonrasında ya da bir ilaç aldıktan sonra gelişmiştir.
• Söz konusu madde/ilaç, A tanı ölçütündeki belirtileri ortaya çıkarabilir.
C.
Bu bozukluk, maddenin/ilacın yol açmadığı bir iki uçlu ya da ilişkili bozuklukla daha
iyi açıklanamaz.
D.
Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
E. Bu belirtiler, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili işlevsellikte
düşmeye neden olur.
• Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı İkiuçlu ve İlişkili Bozukluk
A.
Klinik görünüme egemen olan, kabarmış, taşkın ya da çabuk kızan, olağandışı ve
sürekli bir duygudurumun ve etkinlikte ve içsel güçte, olağandışı ve sürekli bir artış
durumunun olduğu belirgin bir dönemin olması.
B.
Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularında, bu bozukluğun, başka bir sağlık
durumunun doğrudan patofizyoloji ile ilgili bir sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
C.
Bu bozukluk, başka bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz.
D.
Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
E.
Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya, toplumsal, işle ilgili alanlarda
işlevsellikte düşmeye neden olur ya da kendisine/başkalarına zarar vermesi önlemek için,
hastaneye yatırılmasını gerektirir ya da psikoz özellikleri vardır.
• Tanımlanmış diğer bir İkiuçlu ve İlişkili Bozukluk
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda işlevsellikte
düşmeye neden olan, ikiuçlu ve ilişkili bozukluğun belirti özelliklerinin baskın olduğu ama,
ikiuçlu ve ilişkili bozukluklar tanı kümesindeki herhangi birinin tanısı için, tanı ölçütlerini
tam karşılamadığı durumlarda kullanılır. İkiuçlu ve ilişkili bozukluklardan herhangi biri için,
tanı ölçütlerini karşılamamanın özel nedeni, klinisyenlerce tartışılmak istendiğinde kullanılır.
Örnekleri, kısa süren hipomani ve yeğin depresyon dönemleri, kısa süren siklotimi vb.)
gibidir.
• Tanımlanmamış İkiuçlu ve İlişkili Bozukluk
İkiuçlu ve ilişkili bozukluklardan herhangi özgül biri için, tanı ölçütlerini karşılamamanın
özel nedeni klinisyenlerce belirlenmek istenmediğinde ve daha özgül bir tanı koymak için
yeterli bilgi olmadığı durumlarda (acil servis vb.) kullanılır.

5.1.3. Duygudurum Bozukluğu Belirleyicileri
Bozukluğun alt özelliklerini belirlemek amacıyla, bazı tipler tanımlanmıştır. Bunlar
Tablo 2. de gösterilmiştir:
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Tablo 2. Duygudurum Belirleyicileri

Bunaltılı
Sıkıntı

Mevsimsel
özellik
gösteren

İki uçlu I ve II’de,
mani,
hipomani,
depresyon veya yeğin
depresyon
ya
da
süregiden depresyon
bozukluğunun
çoğu
günü
boyunca
bunalma/gerginlik,
olağan
dışı
huzursuzluk,
odaklanamama vardır.

İki uçlu I ve II
bozukluğun,
mani, hipomani,
depresyon
dönemlerinin
başlaması
ve
yeğin depresyon
bozukluğunun
başlaması
ile
yılın
belirli
zamanları
arasında düzenli
olarak zamansal
ilişki

Gebelik
sırasında ya da
doğumdan
sonra 4 hafta
içinde başlayan
Duygudurum
belirtileri,
o
sıradaki iki uçlu
bozukluk ya da
yeğin depresyon
dönemi
için,
tanı
ölçütleri
tam
karşılanmıyorsa
kullanılan
bir
belirleyicidir.
Çoğu
zaman
ağır
kaygı,
panik atakları,
psikoz
özellikleri, labil
duygulanım. İlk
doğum sonrası
daha
sık
görülmektedir.

Atipik özellik
gösteren

Psikoz özellikleri
gösteren

Karma özellikler
gösteren
Mani/hipomani
Depresyon

Melankoli
özellikleri
gösteren

Katatoni
ile giden

Yeğin
depresyon
döneminin
çoğu
gününde;
Duygudurumda
tepkisellik
Belirgin bir kilo
alımı ya da yeme
isteğinde artma
Kol ve bacaklarda
ağırlık hissi görülür.

Duygudurumla
uyumlu
veya
uyumsuz;

İki uçlu I ve II
bozukluğunda, mani,
hipomani, depresyon
veya yeğin depresyon
dönemlerinde
görülmektedir.
Yeğin
depresyon
dönemine eşlik eden
karma özellikler, iki
uçlu
I
ve
II
bozukluğunun gelişme
olasılığının
yüksek
olduğunu
göstermektedir

Derin bir bunalım,
umutsuzluk ve/ya
da somurtkanlık,
duygusal boşluk
yaşama şeklinde
değişik
bir
çökkün
duygudurum,
sabahları
daha
kötü
olan
depresyon,
uygunsuz
suçluluk
duyguları vardır.
Suisid
riski
yüksektir.

Mani ya da
depresyon
döneminin
büyük
kesiminde
katatoni
özellikleri
(stupor,
amaçsız aşırı
motor
etkinlik,
negativizm,
mutizm,
postür alma
vb.)

Suçluluk, hastalık,
ölüm,
cezalandırılma,
nihilistik
temalı
sanrılar görülür.
Suisid riski
yüksektir.

çok

Belirtileri;
yüksek bir içsel
güç, çok uyku
uyuma,
çok
yemek
yeme,
kilo
alma,
karbonhidratlara
aşırı düşkünlük
gösterme.
Köroğlu E. (2013). DSM- 5 Tanı Ölçütleri Başvuru El Kitabı. Hekimler Yayın Birliği Yayıncılık, Ankara
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5.1.4. Epidemiyoloji
Depresyon, tek başına, global hastalık yükünün %4.3’ünü oluşturmaktadır. Depresyon,
dünya genelinde, özellikle kadınlarda, engelliliğin en büyük nedenlerinden biridir ve dünya
genelinde 350 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilmektedir. DSÖ’ne göre, yeğin depresif
bozukluklar, 2030’a kadar, global hastalık yükü sıralamasında, ilk sıraya yerleşecektir.
2020’ye kadar, dünya genelinde, engelliliğe yol açma açısından, 2. sırada olması
beklenmektedir. Yaşam boyu prevalans oranları, Japonya’da %3, ABD’de, %16.9 (pek çok
ülkede, %8-12) şeklindedir. Yaşam boyu bipolar bozukluk riski, en azından % 1.2’dir.
Tamamlanmış suicid riski %15 dolayındadır.
Tablo 3. Duygudurum Bozuklukları ile İlişkili Risk Faktörleri
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Tablo 3. Duygudurum Bozuklukları ile İlişkili Risk Faktörleri
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5.1.5. Etyoloji
Duygudurum bozukluklarının etyolojisi için çeşitli kuramlar ileri sürülmüştür. En yeni
yaklaşımlar, neden olarak, kimyasal biyolojik dengesizliklere odaklanır. Bununla beraber,
psikososyal stresörler ve kişilerarası sorunların da, nörotrasmitter dengesini önemli ölçüde
değiştiren, beyinde belirli fizyolojik ve kimyasal değişiklikleri tetiklediği belirtilmektedir.
Etkili tedavide, duygudurum bozukluklarının hem biyolojik hem de psikososyal
yapıları ele alınmaktadır. Bu nedenle hemşireler, duygudurum bozukluğu olan hastalarla
çalışırken her iki perspektifi de bilmelidir.
Depresyonda etyoloji; net değildir. Hastalığı açıklayan, tek bir teori ya da varsayım
yoktur. Genetik, biyokimyasal ve psikososyal etkilerin kombine etkisi vardır. Biyolojik
yönelimli kuramlara göre; her şey beyindedir. Beyinde, belirli kimyasalların dengesi, stres ya
da genetik yatkınlığa ya da faktörlerin kombinasyonuna bağlı olarak, bozulur. Bu denge
bozukluğunun sonucunda, depresyon yaşanır. Psikodinamik yönden ise, her şey zihindedir.
Yaşamın ilk yıllarında yaşanan olumsuz olaylar, travmalar, zihinde asla onarılmayacak izler,
olumsuz atfedilen kendilik imgesi ve yaşamda da izdüşümler bırakmaktadır.
Bipolar bozukluğun kesin etyolojisi açısından, beyinde kimyasal dengesizliğin,
oluşumda rol oynadığı gösterilmiştir. Genetik faktörler ve çevresel tetikleyicilerin (stresli
yaşam olayları) kombinasyonunu ele alan teoriler en güvenilir olanlardır.
Tablo 4’te, duygudurum bozukluklarında etyoloji farklı kuramlar açısından
özetlenmiştir:
Tablo 4. Duygudurum Bozukluklarında Farklı Kuramlar Kapsamında Etyoloji

Genetik Kuram

Nörokimyasal
Kuramlar

Duygudurum Bozukluklarında Etyoloji
• Birinci derece akrabalarda depresyon aktarımı; depresyon
gelişme riski 1,5-3 kat fazla
• Bipolar bozukluk tanılı birinci derece akrabalarda, genel
toplumdaki %1’lik riske kıyasla, bipolar bozukluk gelişme riski
%3-%8
• Bir ebeveyn bipolar bozukluk hastası ise, çocuğun hastalanma riski
%28 civarı
• Her iki ebeveyn de hastaysa, risk, 2-3 kat daha yüksek
• Tüm duygudurum bozuklukları için, monozigot ikizlerde,
konkordans (eş hastalanma) oranı, dizigotlara göre, 2-4 kat daha
yüksek
• Duygudurum bozukluğu tanılı biyolojik ebeveynlerin çocuklarının
evlat edinildiği durumlarda, hasta olmayan ailede büyümelerine
rağmen, bu çocuklarda hastalanma riski yüksek
•

Duygudurum bozukluklarında önemli iki biyojenik amin olarak
serotonin (hem depresyon hem manide düşük) ve norepinefrine
(depresyonda azalmış, manide artmış) odaklanılır.
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•

•

•

•

•

•

•
•

•

Serotonin (5HT), davranışta birçok role sahiptir: duygudurum,
aktivite, agresiflik ve iritabilite, biliş, ağrı, biyoritm ve
nöroendokrin süreçler (yani, depresyonda anormal olan büyüme
hormonu, kortizol ve prolaktin düzeyleri).
Depresyonlu kişilerde, kanda ya da serebrospinal sıvıda,
serotonin, onun prekürsorü (öncülü) olan Triptofan ya da
serotonin metaboliti (5HIAA) eksiklikleri
saptanmıştır.
Serotoninin aminoasid prekürsörü (öncü maddesi), Triptofanın,
antidepresanların etkinliğini artırdığı görülmüştür. Triptofan
içeren diyet eksikliğinde saldırganlık da artmaktadır.
Norepinefrin düzeyi, depresyonda azalmış ve manide artmış
olabilir. Katekolamin olan norepinefrin, stresli durumlarla baş
etmede bedenin mobilizasyonunda anahtar eleman olarak
tanımlanır.
Asetilkolin ve dopamin disregulasyonu da, duygudurum
bozukluğu ile ilişkisi yönünden çalışılmıştır. Kolinerjik maddeler,
mood, uyku, nöroendokrin işlevler ve elektroensefalografi
paternini değiştirir. Bu nedenle, asetilkolin, depresyon ve manide
ilişkili durmaktadır.
Depresyon ve manide sorunun, biyojenik aminler ve asetilkolin
arasındaki dengesizlik olduğu ileri sürülmüştür. Kolinerjik
geçişin, depresyonda aşırı, manide yetersiz olduğu
düşünülmektedir.
Erken çalışmalar, norepinefrin ve dopaminin işlevsel
yetersizliğinin depresyon semptomlarıyla, bu aminlerin işlevsel
fazlalığının da maniyle ilişkili olduğunu göstermiştir. Fazla
hücreler, bipolar bozukluk semptomlarıyla ilişkili beyin
kimyasında değişikliğe neden olmaktadır. Bu varsayımlara destek,
biyojenik amin düzeylerini etkileyen nöroleptik ilaçların
etkileriyle de gösterilmiştir.
Serotonin, her iki durumda da düşük kalmaktadır.
Depresif bozuklukların, beyinin işlevsel olarak önemli reseptör
alanlarında, serotonin, norepinefrin ve dopamin eksikliğiyle ilgili
olduğu varsayılmaktadır. Bu biyojenik aminlerin stoğunda
azalma, nöronlar arasında uyaranların aktarımını engeller. Sinir
hücrelerinin işlevselliğinde yetersizliğe yol açar.
Nörotransmiter problemi, stres boyunca aşırı kullanım sonucu,
azalma ya da üretim azlığı gibi basit şekilde değildir. Reseptör
sayısının yanında duyarlılığında değişiklikler, duygudurum
bozukluklarında
nörotransmitterlerin
rolleri
açısından
değerlendirilmektedir.
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• Bu görüş, belirli hormonların uygulanmasında ya da
kendiliğinden gelişen endokrin bozuklukların varlığında,
duygudurumda gözlenen bozukluklar ışığında ortaya çıkmıştır.
• Hipotalamik-Hipofiz-Adrenokortikal Akis: Deprese hastalarda,
normal hormonal inhibisyon sistemi yetersizliği olur; kortizol
hipersekresyon gelişir, depresyonlu hastaların %40’ında
yükselmiş kortizol düzeyi vardır. Kortizol seviyesinde artış,
deksametazon supresyon testinin temelin oluşturur. Yükselmiş
glukukortikoid aktivitesi, strese yanıtla ilişkilidir.

Nöroendokrin
Etkilenmeler

•

•
Sirkadiyen Ritm
Düzensizlikleri

•
•

•

•

•

Tiroid, adrenal, paratiroid, hipofiz gibi endokrin bozuklukları
olan bireylerde duygudurum bozuklukları bildirilmiştir.
Hipotalamustan Tirotropin releasing faktör (TRF), tiroidstimulating hormon (TSH) salınımını uyarır. Buna bağlı, TSH,
tiroid bezini uyarır. Deprese kişilerin %25’inde, TRF
uygulamasına karşı, azalmış TSH yanıtı gözlenir. Bu test ile,
gelecekte affektif hastalık açısından riskli hastaların tanımlanması
sözkonusudur. Depresyonlu bireylerin %5-10’unda, tiroid
fonksiyon bozukluğu vardır. Bu problem, tiroid tedavisiyle
düzeltilebilir ya da tersi şekilde, mood bozukluğunun tedavisi
etkili olabilir.
Postpartum hormon değişiklikleri, postpartum depresyon ve
psikoz gibi mood bozukluklarını presipite edebilmektedir.
Sirkadiyen sistem ve retinohipotalamik-pineal eksen, bazı uyku ve
duygudurum bozukluklarının patofizyolojilerinde rol almaktadır.
Depresyonda, sabah erken uyanmaları, REM latansında azalma ve
nöroendokrin değişmeler biyolojik ritmler ile ilişkisini
göstermektedir. Sirkadiyen sistemde faz ilerlemesi, melatonin
düşüklüğü sonucunda, sabah erken uyanma, REM latansında
kısalma görülür. Mevsimsel özellikli depresyonda ise, melatonin
faz gecikmesi görülür. Kış depresyonunda, sabah geç saatlere
kadar uyuyanlarda, faz gecikmesi vardır. Vardiyalı çalışma, jet
lag durumlarında, sirkadiyen sistemdeki oynamalar, depresyonu
tetikleyebilmektedir.
Depresyon hastalarında, duygudurumda diurnal dalgalanma
görülür: olağan durumun aksine, sabah saatlerinde kendini kötü
hissetme, belirtilerde artış görülmesi.
İkiuçlu bozukluğu olan hastalarda, her yıl aynı zaman diliminde
mani ve hipomani ataklarının tekrarlamasında, mevsimsel
özelliklere uyum sağlanamaması sonucu oluşan, uyku-uyanıklık
döngüsü bozukluklarının tetikleyici olduğu belirlenmiştir.
İkiuçlu bozukluğu olan hastalarda, uyku yoksunluğu,
antidepresan etkili ve maniye neden olabilmekte, uyku ise
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depresan etki göstermektedir.
Fizyolojik Etkiler

•

•

•

•

•

•

Duyarlılaşma
Modeli

•

Sinir sistemine doğrudan etki yapan ilaçlar (anksiyolitikler,
antipsikotikler ve sedatif hipnotiklerde, reserpin ve propranolol
gibi bazı antihipertansif ilaçlarda, stereoidler, östrojen ve
progesteron vb. hormonlar, barbiturat ve benzodiazepin gibi
sedatifler, antibakteriyel ya da antifungal ilaçlar, antineoplastikler,
analjezikler, antienflamatuarlar, antiülser ilaçlar) depresyona yol
açar.
Bedensel hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
(stereoidler, amfetaminler, antidepresanlar, yüksek doz
antikonvülsanlar ve narkotikler) maniyi tetikleyebilir.
Beslenme yetersizlikleri (B1, B6, B12, vitamin C, demir, folik
asit, çinko, kalsiyum ve potasyum eksiklikleri) depresyon
semptomlarına neden olabilir.
Hormonal
bozukluklar:
Depresyon,
adrenal
korteks
dizfonksiyonuyla ilişkilidir. Addison ve Cushing hastalığında sık
gözlenir. Depresyon semptomlarına yol açan diğer endokrin
durumlar, hipoparatiroidizm, hiperparatiroidizm, hipo ve
hipertiroidizm. Östrojen ve progesteron hormonlarında
dengesizlik, premenstrüel disforik bozukluğa yatkınlığa yol açar.
Menstrüel siklusun luteal fazında, yüksek östrojen oranının,
premenstrüel sendromla ilgili semptomlardan sorumlu olduğu
kanıtlanmştır.
Elektrolit bozuklukları: Sodyum bikarbonat ve kalsiyum
düzeylerinin fazlalığı, magnezyum ve sodyum yetersizliği
depresyon semptomlarına neden olabilir. Vücutta potasyum
fazlalığında depresif durum gelişebilmektedir. Bipolar
bozuklukta, hücre içi kalsiyum düzeylerini artıran, hücre zarına
doğru normal elektrolit transferinde değişiklikler ileri sürülmüştür.
Kalsiyum düzenlenmesinde bozulma ve bipolar bozukluk
semptomları arasındaki ilişki, kalsiyum kanal blokerlerinin
etkinliği ile kanıtlanmıştır.
Nörolojik bozukluklar: Serebro vasküler kazalarda, beyin
tümörlerinde (özellikle temporal lobu etkileyen) depresif tablo
görülebilir. Alzheimer, Parkinson ve Huntington hastalıklarında
ajite depresyon olabilir. Multiple Sklerozda ajitasyon ve
huzursuzluk altta yatan depresyonun görünümü olabilir.
İlk dönem epizotlarda, çevresel psikososyal stresörlere duyarlılığın
rol oynaması, sonraki epizotlarda ise, geçirilen epizotun yarattığı
duyarlılaşma ile hastalığın ortaya çıkışının otonomik bir özellik
kazanmasıdır.
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Psikodinamik
Kuramlar

• Birçok psikoanalitik kuram, mani epizotlarına, altta yatan
depresyona karşı “bir savunma” olarak bakar; id egoya yüklenir ve
disiplinsiz ve hedonistik davranır (çocuk)
• Freud, melankolinin, sevilen bir nesnenin kaybı sonrası (gerçek
bir ölüm ya da reddedilme ile kendini gösteren emosyonel bir
kayıp) meydana geldiğini gözlemlemiştir. Freud, kayıp nesne ile
özdeşim yaptıkları için, deprese kişilerin öfkesini, içe
yönelttiklerini belirtmiştir. Melankoliye yatkınlığı olan bireyler,
sevgi ilişkilerinde ambivalans yaşamaktadır. Önce, kayıp, benliğe
(ego) birleştirilir, kayıp nesne için hissedilen ambivalansın hostil
kısmı, egoya karşı içe yöneltilir
• Bibring, kişinin benliğinin ideal olmaya (yani, iyi ve sevgi dolu,
üstün ya da güçlü) hevesli olduğuna, sevilen ve değerli biri olmak
için, bu yüksek standartların yakalanması gerektiğine inanır.
Depresyon, kişi, gerçekte, bu ideallere her zaman
ulaşamadığında, ortaya çıkar.
• Beck, hassas bireylerde, bilişsel çarpıtmaların sonucunda
depresyon geliştiğini söyler. Depresyonun temelini oluşturan, 3
bilişsel çarpıtma tanımlanmıştır: çevreye karşı olumsuz beklenti,
benliğe karşı olumsuz beklenti ve geleceğe karşı olumsuz
beklenti. Erken deneyimler, kişinin kendisi, dünya ve gelecek
hakkında, çarpıtılmış düşünme biçimlerini şekillendirmektedir; bu
çarpıtmalar, olumsuz olayların, treytlerin ve beklentilerin
aşırılaştırılması, olumlu şeylerin ise minimize edilmesi
şeklindedir. Bilişsel teorisyenlere göre, depresyon, olumsuz
düşünmenin sonucudur.

Nesne
Teorisi

• Yaşamın ilk 6 ayında, önemli bir kişiden ayrılma ya da terk
edilmenin sonucunda depresif hastalık meydana gelir.

Kaybı

5.1.6. Duygudurum Bozukluklarında Genel Görünüm
Depresyon ve mani/hipomani ataklarının temel semptomları Tablo 5’te sunulmuştur:
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Tablo 5. Duygudurum Bozukluklarında Temel Semptomlar
Depresyon bozukluğunun
temel semptomları
Deprese mood
Anhedonizm
Diyet uygulanmadan bir ayda,
beden ağırlığının %5’i ya da
daha fazla kilo kaybı
Uyku düzeninde değişme
Ajitasyon ya da psikomotor
retardasyon
Yorgunluk
Değersizlik ya da duruma
uygun
olmayan
suçluluk
duygusu
Düşünme, odaklanma ya da
karar vermede güçlük çekme
Umutsuzluk, çaresizlik ve/ya
suicid düşüncesi

Mani/hipomani epizotunun semptomları

Emosyonel
değişiklikler:
Öfori ve elasyondan,
öfke ve iritabiliteye
doğru,
mood
dalgalanmaları
Mutlu
olmaktan,
deprese ve hostil
olmaya doğru, affekt
değişiklikleri
Değerlendirme
yapmayan özgüven
Her ne
yaparsa
yapsın, tatmin olma
isteği
Bilişsel
değişiklikler:
Distraktibilite
Kesilmesi zor olan
hızlı ve yüksek sesli
konuşma
Düşünce hızlanması
Fikir uçuşması
Yargılamada
bozulma
Referans
fikirler,
delüzyonlar,
halüsinasyonlar

Davranışsal değişiklikler:
Frapan giyim ve makyaj
Amaca yönelik aktivitede artış
İntrusive, talepkar, baskıcı ve
bazen agresif
Tedavi girişimlerine direnç
Engellenmekten hoşlanmama
İmpulsif
Kişi için olağan olmayan cinsel
eylemlerde
artış,
hiperseksüalite
Fiziksel değişiklikler:
Enerji dolu olma, kolay
yorulmama
Tükenmeye yol açan aşırı
motor aktivite
Uyku gereksiniminde azalma,
uykusuzluk
İştah değişikliği
Kişisel hijyen, görünüm ve
genel sağlık konusunda dikkat
azlığı

Yas-yeğin depresyon dönemi (YDD) arasındaki farkın bilinmesi gereklidir;
•
•

•

Yasta baskın duygulanım, boşluk duygusu ve yitim, yeğin depresyon döneminde
çökkün duygudurum, mutluluk ve zevk alma beklentisi içinde olunmaz.
Yasta disfori, günler-haftalar içinde azalır, ölen kişiyle ilgili düşünce ya da
anımsatıcılar eşlik eder. YDD’de, çökkün duygudurum süreklidir, özgül birtakım
düşüncelere ya da takılan düşüncelere bağlı değildir.
Yasta yaşanan acıya, olumlu duygular, gülünçlük eşlik edebilir. YDD’de, mutsuzluk
ve acı çekme vardır.
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•
•
•
•

Yasta, ölen kişiyle ilgili düşünceler ve anıları düşünüp durma vardır. YDD’de kendini
eleştirme ve kötümser düşünceler vardır.
Yasta benlik saygısı korunmuştur. YDD’de, değersizlik duygusu ve kendine karşı
olumsuz duygular vardır.
Yasta kendini aşağılayan düşünceler, ölen kişiye karşı, yapılmayan eylemlerle ilgili
alıntılardan oluşur.
Yasta, ölme isteği, genellikle ölen kişi odaklıdır, ona kavuşma vb. YDD’de,
değersizlik duyguları ya da yaşamayı hak etmediği ya da depresyonun acısıyla başa
çıkamadığı için yaşamı sonlandırmaya yöneliktir.

5.1.7. Prognoz
Depresyonda Klinik Gidiş; tedavi edilmeyen depresyon epizotu, yatışmadan önce 624 ay sürebilir. Bir depresyon atağı geçirenlerin, %50-60’ı, tekrar geçirebilecektir. İkinci
depresyon atağı sonrası, yeniden olma olasılığı %70’dir. Depresif semptomlar, ortadan
şiddetliye doğrudur.Ciddi depresyonluların %9’unda psikotik özellikler vardır.
Manide Klinik Gidiş; manik epizot, birkaç gün içinde, semptomlarda hızlı bir
yükselmeyle aniden başlar, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Depresif
epizotlara kıyasla, daha kısa ve daha aniden sona erme eğilimindedir. Hastalar çoğunlukla
hastalıklarının diğerlerini nasıl etkilediğini anlamazlar. Öfori halini sevdikleri için, yan
etkilerden, kan testlerinden ve doktor kontrollerden bunaldıkları için, ilaçları
kesebilirler. Aile üyeleri, sevdikleri kişinin davranışlarından bunalmıştır ve endişelidir.
Manik kişi, tehlikeli ve impulsif davranışta bulunur korkusuyla, gece boyu uykusuz
kalabilirler.
Bipolar Bozukluk; mani epizotundan depresyona doğru, duygudurumda uç
dalgalanmaları kapsar. Manik evre boyunca, hasta, öforik, grandiyöz, enerjik ve uykusuzdur.
Yargılaması kötü, hızlı konuşma, düşünme ve eylemler vardır. Deprese evrede, mood,
davranış ve düşünceler, majör depresyondaki gibidir. Gerçekte, bipolar bozuklukta ilk epizotu
depresyon ise, majör depresyon tanısı konabilir, manik epizot geçirinceye kadar, bipolar
bozukluk tanısı konmayabilir.
Majör depresyonlu bir kişide, depresyon ağır şekilde, 6 ay-2 yıl arasında sürebilirken,
bipolar bozukluğu olan kişide, depresyon ve normal davranış (bipolar deprese) ya da mani ve
normal davranış (bipolar manik) arasında geçişler yaşar. Ya da, maniden normal davranışa,
depresyona ve tekrar geriye, tekrarlayan döngülerde yaşar (bipolar karma epizot). Bipolar
karma epizotlu kişi, majör depresif ve manik epizotlar arasında normal davranış epizotlarının
serpiştirildiği değişimler yaşar. Her mood, haftalar ya da aylar sürebilir. Bipolar bozukluğu
olan bireyler, aşırı uç epizotlar arasında ötimik ya da normal duygudurum yaşayabilir. Ya da,
ötimik duyguduruma dönmeden önce, manik epizot sonrası, deprese duyguduruma geçiş
olabilir. Bazılarında, uçlar arasında ötimik periyotlar oldukça kısadır. Bazılarında ise, ötimi,
aylar hatta yıllarca sürebilir.
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5.1.8. Tedavi
Depresyon Bozukluğunda Tedavi;
Psikofarmakoloji kapsamında, temel antidepresanlar, Siklik antidepresanlar,
Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI), Selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI),
Atipik antidepresanlardır.
• SSRI: Birçok hasta için, etkili, en yeni antidepresan grubudur. Etki
mekanizmaları, serotoninin geri alımını engellemeye yöneliktir. Çok az
sedasyon, antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etki yaparlar, bu sayede,
çocuklar ve yaşlılar için kullanımları güvenli olur.
• Siklik antidepresanlar: 1950’lerin ortasında, depresyon tedavisi için
geliştirilen trisiklikler, en eski antidepresanlardır. Umutsuzluk, çaresizlik,
anhedoni, uygunsuz suçluluk, suicid düşüncesi, günlük mood değişimleri
(sabah huysuz olma-akşamları daha iyi olma vb.) gibi semptomları
düzeltirler. Antikolinerjik yan etkileri nedeniyle, glokomlu, benign prostat
hipertrofili, üriner retansiyonlu, diabetli, hipertiroidili, kardiyovasküler
hastalıklı, renal yetersizlikli, solunum hastalığı olan bireylerde dikkatle
kullanılmalıdır. Özellikle, birçok eşlik eden başka sağlık problemleri bulunan
yaşlılarda az kullanılmaktadır.
• Monoamino oksidaz inhibitörleri (MAOI): Bu antidepresan grubu, potansiyel
olarak öldürücü yan etkileri nedeniyle, çeşitli ilaçlarla etkileşimleri nedeniyle,
sıklıkla kullanılmazlar. En ciddi yan etkisi, hipertansif krizdir. MAOI alan bir
hasta, tiramin içeren yiyecek ya da sıvılar tüketirse ya da diğer ilaçların
kullanımında meydana gelen yaşamı tehdit eden bir durumdur. Semptomlar,
oksipital başağrısı, hipertansiyon, bulantı-kusma, terleme, huzursuzluk, ense
sertliği, dilate pupillalar, ateş ve motor ajitasyondur. Bunlar, hiperpreksiaya,
serebral hemorajiye ve ölüme yol açabilir.
• Atipik Antidepresanlar: SSRI’lara yanıt verme yetersizliği olan ya da
SSRI’ların yan etkileri nedeniyle, atipik antidepresanlar kullanılabilir.
Serotonin norepinefrin ve dopamin geri alımını bloke ederler.
Hangi antidepresanın seçileceği, hastanın semptomlarına, yaşına, fiziksel sağlık
gereksinimlerine, daha önce işe yaramış ya da yaramamış olmalarına, hastanın aldığı diğer
ilaçlara dayalıdır.
Antidepresan tedavide amaç, varolan nörotransmiterlerin etkinliğini ve post sinaptik
reseptörler tarafından emilimini artırmaktır. Antidepresanlar, aynı zamanda, post sinaptik
reseptör alanlarının duyarlılığını artırırlar.
Psikotik özellikli akut depresyonlu hastalarda, antidepresanlarla birlikte
antipsikotikler kullanılır. Antipsikotikler, psikotik özellikleri tedavi eder. Antidepresan
tedavinin, 3-6 aydan uzun sürmesi gerektiğine inanılmaktadır. 18-24 ay süreyle antidepresan
tedavi alan depresyonlu bireylerde, relaps daha az meydana gelmektedir. Kural olarak, tedavi
sonlandırılmadan önce, azaltılarak kullanılmalıdır.
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Diğer Tedaviler ve Psikoterapiler
EKT; antidepresanlara yanıt vermeyen, yan etkileri tolere edemeyen hastalarda
(özellikle yaşlı hastalarda) depresyon tedavisinde kullanılabilir. Hamile kadınlarda, fetusa
zarar vermeden güvenli kullanılabilir. Aktif suicidal olan hastalar, eğer güvenlik açısından
endişe varsa, antidepresan tedavinin tam etkileri için haftalarca beklemek gerektiği için
EKT’ye uygundur. Depresif semptomlarda iyileşme için, minimum 6 tedavi gereklidir.
Maksimum fayda, 12-15 seansta sağlanır.
Psikoterapi; depresif bozukluklarda, psikoterapi ve ilaç tedavisi en etkili tedavi olarak
değerlendirilir. Depresyon tedavisinde en iyi olan, spesifik bir terapi türü yoktur. Kombine
terapinin amaçları, semptomları yatıştırma, psikososyal restorasyon, relapsı önleme, ikincil
sonuçları azaltma (evlilik anlaşmazlığı, çalışma güçlükleri vb.) ve tedaviye uyumu
artırmadır.
Kişilerarası terapi, yas reaksiyonları, rol yetersizlikleri gibi ilişkilerde güçlüklere
odaklanır. Örneğin, çocukken, aile yapısı dışında bir kişiye güvenmeyi öğrenmemiş bir kişi,
yetişkin yaşamında, arkadaşlık kurmada zorluk yaşayacaktır. Kişinin, bu gelişimsel görevi
gerçekleştirmesinde uygun yolları bulmasında kişilerarası terapi yardımcı olur.
Davranışçı terapi, hastanın çevreyle olumlu etkileşimlerinin sıklığını artırmayı ve
olumsuz etkileşimleri azaltmaya çalışır. Sosyal becerileri geliştirmeye de odaklanır.
Bilişsel terapi, kişinin kendisi, diğerleri ve gelecek hakkında düşünme biçimine ve
deneyimlerini nasıl yorumladığına odaklanır. Bu model, kişinin, duygularını, düşüncelerini,
ve işlevsellik yeteneklerini etkileyen çarpıtılmış düşünmesine odaklanır.
İkiuçlu Duygudurum Bozukluklarında Tedavi:
Psikofarmakoloji; iki uçlu duygudurum bozukluğunun tedavisi, yaşam boyu sürecek
bir tedavi düzenidir.
Antimanik ajanı olan, Lityum, ya da mood stabilizörü olarak kullanılan
antikonvülsan ilaçlar kullanılmaktadır. İlaç tedavisinin, akut davranış döngüsünü
önleyebildiği, tek psikiyatrik bozukluktur.
Lityum ve antikonvülsanlar, sadece manik davranışı gidermeye yaramakla
kalmayıp, bipolar depresif döngüye karşı da koruyucu etki yapmaktadır.
Hastada, maninin ya da depresyonun akut evresinde, psikoz da sergilerse (delüzyonlar,
halüsinasyonlar ve ilüzyonlar vb.), antipsikotik ilaçlar da ek olarak uygulanır.
• Lityum, insan vücudunda bulunan bir tuzdur. Sadece bipolar manide yararlı olduğuna
inanılırken, aynı zamanda, kısmen ya da tamamen, bipolar depresyona karşı da etkisi olduğu
görülmüştür. Akut manide Lityum tedavisine yanıt oranı, %70-%80’dir. Bipolar davranışları
düzeltmenin yanı sıra, manik evre döngü sıklığını/derecesini azaltarak da bipolar bozukluğu
stabilize eder. Etki mekanizması bilinmemektedir. Katekolaminlerin (dopamin,
norepinefrin) yıkımını hızlandırdığı, nörotransmiter salınımını engellediği, post sinaptik
reseptör duyarlılığını azalttığı düşünülmektedir. Terapötik düzeyi için kanda 0.6-1.2 arasında
olması önerilmektedir. Bu düzeyin üzerinde lityumun toksik etkileri ortaya çıkabilmektedir.
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• Antikonvülsan ilaçların etki mekanizmaları bilinmemektedir. Fakat, beynin uyarılma eşiğini
yükselterek böylece, iç ve dış uyaranlarla bombardıman edilmekten kişiyi korurlar.
Carbamazepine, Valproic asit bunlardan bazılarıdır.
Psikoterapi; akut manik evrede kullanılmaz, çünkü, kişinin dikkat süresi kısadır, içgörüsü
kazanması zordur. İlaç tedavisiyle kombine psikoterapi, suicid ve yaralanma riskini
azaltabilir, hasta ve aileye destek sağlayabilir ve hastanın hastalığı ve tedavi planını kabul
etmesine yardımcı olur.
EKT; dirençli manide uygulanır, güvenli ve etkin bir son çözümdür.

5.1.9. Hemşirelik Yaklaşımı
Hemşirenin depresyondaki hastaya karşı rolü, kendisini değersiz, suçlu, utanmış,
umutsuz hisseden kişiyle birlikte olmayı kapsar ve hatta diğer meslektaşlarına göre, daha
uzun da sürer. Hemşireler, depresyonla ilk kez karşılaştıklarında “ya yanlış bir şey
yaparsam?”, “kendisini öldürmesine yol açacak bir şey söylersem?” veya
“ne
söyleyebilirim?” şeklinde bocalama içinde olabilirler.
Aşağıdaki tabloda, depresyonda hemşirelik süreci farklı aşamalar kapsamında ele alınmıştır:
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Tablo 6. Depresyon Bozukluğunda Hemşirelik Süreci
Depresyonda Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Tanılama
Öykü:
• Ağır derecede deprese hastalar, kendilerini tükenmiş ve bunalmış hissettikleri için,
hastanın tanılanması, birkaç kısa periyotlar halinde sürebilir, aceleci şekilde
davranmak, hastada engellenmişlik duygusuna neden olur ve veri toplanmasını
engeller.
• Hastanın problemi algılayışını değerlendirmek için, davranışsal değişiklikler hakkında
soru sorulur: Ne zaman başladı? Bu değişiklikler başladığında ne oluyordu? Ne kadar
zamandır var? Hasta bu davranışsal değişiklikler karşısında ne yapmaya çalışıyor?
• Önceki depresyon epizotlarını, tedavi sürecini ve hastanın tedaviye yanıtını belirlemek
açısından, öykünün değerlendirilmesi önemlidir.
• Aynı zamanda, ailede duygudurum bozukluğu, tamamlanmış suicid ya da girişimi
öyküsü hakkında da soru sorulmalıdır.
Genel görünüm ve motor davranış:
• Üzgün görünüm, bazen hasta gibi görünme
• Postürü, genellikle baş aşağıya sarkıtılmış ve minimal göz kontağı
• Psikomotor retardasyon; beden hareketlerinde yavaşlama, kognitif süreçlerde
yavaşlama, sözel etkileşimde yavaşlama
• Ajitasyon ya da anksiyete belirtileri olur, ellerini sıkma, hareketsiz oturmada güçlük
çekme. Bu duruma psikomotor ajitasyon denir (beden hareketlerinde ve düşüncelerde
artış); adımlama, hızlı düşünme ve tartışmacı olma).
Mood ve Affekt:
• Depresyondaki hasta, kendisi, umutsuz, güçsüz, anksiyeteli ve düşkün tanımlar.
• Kolaylıkla frustre olabilir, kendilerine ve diğerlerine öfkelenebilirler, yaşamda
yetersiz olduklarını söyleyebilirler.
• Anhedoni yaşarlar, apatiktirler.
• Affekt, üzgün-deprese ya da herhangi bir emosyonel ifade taşımadan sığ olabilir.
Düşünce süreci ve içeriği:
• Düşünce sürecinde yavaşlama görülür.
• Düşünce içeriğinde, negatiflik ve pessimistlik vardır.
• Kendisini değersiz görme, katı şekilde eleştirme, sadece olumsuz özelliklerine ya da
yetersizliklerine odaklanma görülür.
• Yineleyen şekilde aynı düşüncelerle uğraşma (ruminasyon) vardır.
• Psikotik semptomları olan hastalarda, delüzyonlar görülür.
• Ölüm düşünceleri ya da suicid girişiminde bulunma düşünceleri mevcut olabilir.
• Suisid düşüncesini, doğrudan sorarak değerlendirmek önemlidir: “suicid hakkında ne
düşünüyorsunuz?” ya da “suicid düşünceleriniz neler?” birçok hasta, suicid
düşüncesini kolaylıkla kabul edebilir.
Duyusal ve Entellektüel Süreçler:
• Bazı deprese hastalar, kişiye, zamana ve yere oryantedir; özellikle psikotik
205

semptomları olanlar ya da çevreden kendilerini soyutlamış olanlar, oryantasyon
problemi yaşayabilir.
• Sorulara yanıt vermede sınırlılıkları nedeniyle, genel bilgi düzeyini değerlendirmek
zordur.
• Dikkati toparlamada ve bellekte bozulma yaygındır.
• Psikotik özellikler varsa, kendisini aşağılayan ve değersiz gören sesler duyabilir ya da,
suicid girişiminde bulunması emrini veren komut halüsinasyonlara sahip olabilir.
Yargılama ve İçgörü:
• Depresif hastalar, karar vermede ya da problemleri çözmede, kendi bilişsel
yeteneklerini kullanamadıkları için, yargılamada bozukluk görülür.
• İçgörü, tam olabilir. Sınırlı bir içgörü de olabilir, hastalar, davranışlarının,
duygularının ve hatta hastalıklarının farkında olmayabilir.
Benlik kavramı:
• Özsaygı, büyük ölçüde azalmıştır; “hiçbir şeye yaramaz”, ya da “değersiz” gibi
tanımlamaları çoğunlukla kullanırlar.
• Suicid düşüncelerine yol açan, kendileri olmadan her şeyin daha iyi olacağına inanma
eğiliminde olurlar.
Rol ve sorumluluklar:
• Rol ve sorumluluklarını güçlükle gerçekleştirirler.
• Depresyon ne kadar ağırsa, güçlük o kadar büyür.
Fizyolojik ve Öz Bakım Aktiviteleri:
• Depresyonlu hastalarda, iştah kaybı ya da yemekle ilgilenmemeye bağlı, belirgin kilo
kaybı görülür.
• Uyku bozuklukları yaygındır, cinsel aktivitelere ilgi kaybı olur, erkeklerde empotans
görülür.
• Bazı hastalar, kişisel hijyenlerini ihmal ederler, çünkü, enerjileri ya da ilgileri yoktur.
• Yiyecek ve sıvı alımında azalma, aktive azlığına bağlı olarak, konstipasyon yaygındır.
• Eğer sıvı alımı ciddi derecede az ise, hastalar dehidrate bile olabilir.
Depresyon değerlendirme araçları:
Davranışların, düşünce süreçlerinin, aile öyküsünün, kişisel öykünün, durumsal
faktörlerin

değerlendirilmesi

ile birlikte depresyonu

değerlendirme araçlarının

da

uygulanması, tanısal resmin oluşturulmasına yardım eder.
Hastaların depresyon semptomlarının öz bildirimine dayalı araçlar; Beck Depresyon
Envanteri, Zung Depresyon ÖzBildirim Ölçeği. Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği,
klinisyenlerin, görüşme aracı olarak da kullanabildiği, klinisyen değerlendirmesine dayalı bir
araçtır.
Depresyonda Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Veri Analizi/Depresyonlu Hastanın
Hemşirelik Tanıları
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suicid riski
Dengesiz beslenme: Beden gereksiniminin altında
Anksiyete
Etkisiz baş etme
Umutsuzluk
Etkisiz rol performansı
Öz bakım yetersizliği
Kronik düşük benlik saygısı
Uyku paterninde bozulma
Sosyal etkileşimlerde bozulma
Depresyonda Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Sonuç Kriterini Belirleme
Depresyonlu hastalar için hedeflenen sonuçlar, depresyonun görünümüyle ilişkilidir:
• Hasta ve diğerlerinin güvenliğini sağlamak
• Eğer suicid riski varsa, suicid önlemlerini almak
• Hastaya, talepkar olmayan bir şekilde zaman ayırarak, terapötik ilişkiyi başlatmak
• Gerektiğinde,
hastaya
yardım
ederek,
gümlük
yaşam
aktivitelerinin
gerçekleştirilmesini sağlamak
• Yeterli beslenme ve hidrasyonu sağlamak
• Uyku ve dinlenmeyi sağlamak
• Hastayı aktivitelere katılım konusunda desteklemek
• Hastayı, duygularını ifade etmesi ve tanımlaması için teşvik etmek
• İlaç tedavisini uygulamak ve yan etkileri gidermede, hastayla birlikte çalışmak
Depresyonda Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Değerlendirme
• Bakım planının değerlendirilmesi, bireysel sonuçların elde edilmesine dayalıdır.
• Hastaların güvende hissetmeleri, suicid girişiminde bulunmak üzere, kontrolsüz
dürtüler yaşamamaları esastır.
• Terapiye katılım ve tedaviye uyum, hasta için daha iyi sonuçlar sağlar.
• Relaps bulgularını tanıyabilme ve hemen tedaviye yönelme, depresyon epizotlarının
ciddiyetini azaltacaktır.

İkiuçlu Bozuklukta Hemşirelik Sürecinin Uygulanması –Tanılama
Öykü
• Manik aşamada hastanın öyküsünü almak çoğunlukla güçtür. Hasta konudan konuya
atlayabilir ve hemşire izlemekte zorlanabilir.
• Birkaç kısa görüşmede ve aile üyeleriyle konuşarak, veri toplanmalıdır.
• Hemşire, hastayı izleyerek ve dinleyerek de bilgi toplayabilir.
Genel görünüm ve motor davranış;
• Psikomotor ajitasyon, hareketsiz kalmakta zorlanma
• Manik aşamada, hastanın giyim şekli, yükselmiş moodunu yansıtır: Parlak renkli,
gösterişli, dikkat çekici ve hatta seksüel açıdan davetkar görünüm
• Manik epizottaki hastanın, düşünmesi, hareket etmesi ve konuşması hızlıdır. Basınçlı
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konuşma, esas belirtilerden biridir
Mood ve affekt;
• Öfori; coşkunluk, grandiyozite ve sahte iyi olma duygusu ile yansıtılır
• Bazı hastalarda, mani, öfke, sözel agresivite, alaycılık, özellikle davranışları
engellendiğinde iritabilite ile kendini gösterir
• Oynak mood (gürültülü gülme periyodunu ağlama izleyebilir)
Düşünme süreci ve içeriği;
• Bilişsel yeterlilik ya da düşünme konfüzedir.
• Düşünceler birinden diğerine doğru hızla koşturan bir karışıklıkta (Fikir uçuşması)
• Ayrıntıcılık ve teğetsellik
• Çok az gerçek planları vardır, fakat, plan ve projeleri hakkında, önemleri üzerinde
ısrar ederek, durmaksızın konuşur
• Riskleri, kişisel deneyimlerini, yeteneklerini ya da kaynaklarını dikkate almaz.
Örneğin, alışveriş çılgınlığı, işsiz ve parasızken fazla miktarda kredi kartını
kullanmak, bir seferde, birkaç iş girişiminde bulunmak, rastgele cinsel ilişkide
bulunmak, kumar oynamak, impulsiv seyahatlere çıkmak, riskli yatırımlar yapmak,
sürat yapmak vb.
• Bazı hastalarda psikotik özellikler: önemli, ünlü, soylu, ve varlıklı olma gibi
grandiyöz hezeyanlar, başkan olduğunu, ünlü film yıldızı, peygamber olduğunu iddia
etme
Duyusal ve entelektüel süreç;
• Kişiye ve yere oryantedir fakat zamana oryantasyon bozuktur
• Entelektüel işlevselliği değerlendirmek zor (ör; bilgi birikimi)
• Konsantrasyon ya da dikkatini yöneltme, büyük ölçüde bozulmuş
• Psikotik hastalarda, halüsinasyonlar vardır.
Yargılama ve içgörü;
• Diğerlerinin denetimini algıladığında, kolayca öfkelenir, iritabl olur ve misilleme
yapar
• İmpulsiftir ve eyleme geçmeden ya da konuşmadan önce nadiren düşünür
• İçgörüleri sınırlı; iyi olduğuna ve problemleri olmadığına inanır
Benlik kavramı;
• Abartılı benlik saygısı
• Sahte iyilik duygusu, kronik düşük benlik saygısına bağlı güçlükleri maskeler.
Rol ve sorumluluklar;
• Nadiren gerçekleştirir. İşte-okulda sorunlar yaşar.
• Dikkatleri dağınık ve hiperaktiftir.
• Sosyalleşmeye fazla gereksinim duyarlar fakat, aşırı, baskıcı ve agresif sosyal
etkileşimlerinin farkında değillerdir.
• Diğerlerinin özel alanlarını ve kişisel meselelerini taciz ederler.
• Hazzı (isteklerini) erteleyemezler.
Fizyolojik ve öz bakım aktiviteleri;
• Uyumadan ve yemek yemeden günlerce yaşayabilir acıktıktığını ya da yorulduğunu
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fark etmeyebilir
• Kişisel hijyenlerini çoğunlukla ihmal eder
• Kendilerine fiziksel zarar verebilir, sağlık gereksinimlerini ihmal edebilir yahut fark
etmeyebilir
İkiuçlu Bozuklukta Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Veri Analizi/ Hemşirelik Tanıları
• Diğerlerine yönelik şiddet riski
• Yaralanma riski
• Dengesiz beslenme: Beden gereksiniminin altında
• Etkisiz baş etme
• Tedaviye uyumsuzluk
• Etkisiz rol performansı
• Öz bakım eksikliği
• Kronik düşük benlik saygısı
• Uyku paterninde bozulma
İkiuçlu Bozuklukta Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Sonuç Kriterini Belirleme
• Kendisini ve diğerlerini yaralamayacak
• Uyku ve dinlenmeyi sağlamak
• Yeterli beslenme ve hidrasyonu sağlamak
• Özbakım aktivitelerine katılacak
• Gerçekçi şekilde kişisel niteliklerini değerlendirecek
• Sosyal açıdan uygun, gerçeğe dayalı etkileşimler kurabilecek
• Hastalık ve tedavisi ile ilgili bilgi sahibi olacak ve ifade edecek
İkiuçlu Bozuklukta Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Girişimler
• Periyodik olarak serum lityum düzeyi takibi
• Hastanın ve etrafındakilerin güvenliğini sağlama
• Gerektiğinde davranışları sınırlama
• Kendi ve diğerleri arasında saygı mesafesini hatırlatma
• İletişimde, kısa ve basit cümleler kullanma
• İletişiminin anlamını aydınlığa kavuşturma
• Kalorisi ve proteini yüksek, ayak üstü yenen yemekleri temin etme
• Yeterli dinlenme ve uykuyu sağlama
• Uygunsuz davranışlarda mahremiyeti koruma
• Hareket ihtiyacını sosyal açıdan kabul gören motor aktivitelere doğru yönlendirme
İkiuçlu Bozuklukta Hemşirelik Sürecinin Uygulanması-Değerlendirme
Bipolar bozukluğun tedavisi/bakımının temel olarak kapsamı;
• Güvenlik konuları
• Tedavinin başlangıcı ve şimdiki durum arasında mood ve affekt kıyaslaması
• İlaç tedavisine ve psikoterapiye uyum
• Hastanın, yaşam kalitesi algısında değişimler
• Yeni baş etme yöntemlerini içeren spesifik tedavi amaçlarının başarılması.
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Uygulamalar
1) Duygudurum Bozuklukları ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
• Öztürk O., Uluşahin A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp
Kitapevi, Ankara.
• Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal
El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM V), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev.
Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
• Fortinash KM. Worret PAH. (2012). Psychiatric Mental Health Nursing. 5.
basım. Mosby Publishing, Philadelphia, Birleşik Devletler
• Norman I. Ryrie I. (2004). The Art and Science of Mental Health Nursing (a
textbook of principles and practice). Open University Press, Berkshire, Birleşik
Krallık
• Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım
Sanatı. 1. Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul
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Uygulama Soruları
1) Duygudurum Bozukluğu ile ilgili risk faktörlerinin ortadan kaldırılmasında toplumsal
düzeyde psikiyatri hemşiresine ne gibi görev ve roller düşer?
2) Duygudurum Bozukluğu olan bir hastanın taburculuk planında hasta ve ailesine yönelik
girişimler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Duygudurum Bozuklukları, depresyonda yeti kayıpları ile bireysel ve toplumsal
maliyetin arttığı, iki uçlu bozuklukta fiziksel ve zihinsel tükenmelerle birey ve ailenin
zorlandığı, ciddi ve kronik seyirli olabilen bir psikiyatrik bozukluktur. Yaşamdan tat ve
heyecan almamızı sağlayan duyguların, bir diğer açıdan yaşamı dayanılmaz kılan boyutları bu
bozuklukta ortaya çıkmaktadır. Hemşire olarak, depresyon ve maninin erken uyarıcı
belirtilerini tanımlamak önemlidir. Kişi, bu sayede, yaşamındaki problemlerin nedenlerini ve
nasıl giderilebileceğini anlayabilir. Birçok risk faktörünün bozukluğun ortaya çıkışındaki rolü
anımsandığında, anne karnından başlayarak yetişkin yaşama biyopsikososyal yönlerden
sağlıklı ve doyum sağlayan bireyler olunmasında alınabilecek birçok koruyucu önlem vardır.
Bununla beraber, duygudurum bozukluklarının akut evresi, önemli sorunlar içermektedir.
Depresyondaki hastanın yaşamına son verme noktasına varan umutsuzluğu, manideki
hastanın impulsif davranışlarının yol açtığı riskler tedavi ve bakımda dikkat edilmesi gereken
durumlardır. Hastanın yanısıra ailenin de tedavi ve bakım sürecine dahil olduğu bir yaklaşım
benimsenmeli ve uygulanmalıdır.
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Bölüm Soruları
Duygudurum bozukluklarının oluşumunda nörotransmitter işlev bozuklukları önemli
role sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi depresyon oluşumunda geçerlidir?
a. Serotoninde azalma
b. Dopamin aktivitesinde artma
c. Kortizol yapımında azalma
d. Noradrenalinde artma
e. Serotoninde artma
2.
Aşağıdakilerden hangisi en az bir majör depresif epizod ile en az bir hipomanik
nöbetin varlığını gösteren psikiyatrik durumdur?
a. İkiuçlu-I
c. İkiuçlu-II
b. Karışık epizod
d. Siklotimi
e. Distimi
3. Aşağıdakilerden hangisi İkiuçlu-I Bozukluğa sahip bir hastadaki olası sorunlardandır?
a. Sosyal izolasyon
c) Umutsuzluk
b. Aşırı üzüntü ve güçsüzlük
d) Yaralanma potansiyeli
e. Kendine yönelik şiddet riski
4. Aşağıdakilerden hangisi depresyonda bilişsel alanda görülen bozukluklardan biridir?
a. Çökkün ve kederli olma
b. Geleceğe olumsuz bakış
c. Dikkati toplamada güçlük
d. Anhedonik olma
e. Huzursuzluk
5. Aşağıdaki ilaç gruplarından hangisi depresyon bozukluğunda uygundur?
a. Antidepresan-Antipsikotik
b. Antidepresan-Antikonvülsan
c. Antipsikotik-Lityum
d. Antipsikotik-Antikonvülsan
e. Lityum-Antikonvülsan

1.

Duygudurum Bozukluklarının oluşumunda psikodinamik kuramın etkisi nasıldır?
DSM-V kapsamında Depresyon Bozukluğu hangi alt başlıklarda yer almaktadır?
Mani atağının semptomlarını dikkate alarak, manik atak sırasında nelere dikkat edilmesi
gerektiği konusunda aileye nasıl yaklaşımda bulunulmalıdır?
9. Depresyon bozukluğu nedeniyle yatış yapılan bir hastada öncelikle nelere dikkat
edilmelidir?
10. Duygudurum Bozukluklarının oluşumda rol oynayan teorik yapılanmaları gözönünde
tutarak, bozukluğun önlenmesinde neler yapılabileceğine dair koruyucu ruh sağlığı
planlamasını tasarlayın.
6.
7.
8.

Cevaplar: 1)a, 2)c, 3)d, 4)b, 5)a
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6. ÇOCUK VE GENÇLERİN RUHSAL SORUNLARI VE
HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI ∗

∗

Bu bölüm, Doç Dr. Hülya BİLGİN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Gelişim Dönemlerine Kısa Bir Bakış
6.1.1. Bebeklik Dönemi
6.1.2. Çocukluk Dönemi
6.1.3. Ergenlik Dönemi
6.2. Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Sorunlar
6.2.1. Sınıflandırma ve Görünüm
6.2.2. Epidemiyoloji
6.2.3. Etyoloji
6.2.4. Tedavi
6.3. Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Sorunlarda Hemşirelik Yaklaşımı
6.3.1. Önleme Programları
6.3.2. Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. İnsan gelişimi boyunca, bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemlerinin temel özellikleri
hakkında bilgi veriniz.
2. Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunları tanımlayınız.
3. Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların etyolojisi kapsamında yer alan kuram ve
görüşler hakkında bilgi veriniz.
4. Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların tedavisinde yer alan yaklaşımlar hakkında bilgi
veriniz.
5. Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların hemşirelik yaklaşımının kapsamı hakkında bilgi
veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Bebeklik, çocukluk ve
ergenlik dönemleri
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunlar
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunlarda etyoloji
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunlarda tedavi

Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunlarda hemşirelik
yaklaşımı

Kazanım
Bebeklik, çocukluk ve gençlik
dönemlerinin temel özellikleri
hakkında bilgi sahibi olmak
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunların sınıflandırılması,
sıklığı ve görünümleri hakkında
bilgi sahibi olmak
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunların etyolojisi
kapsamında bilgi sahibi olmak
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunların tedavisinde farklı
yaklaşımlar hakkında bilgi
sahibi olmak
Çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunların önlenmesinde ve
uygun hemşirelik bakımının
sunulmasında ruh sağlığı ve
psikiyatri hemşiresine düşen rol
ve sorumlulukları
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği
Okuyarak/Gözlem
yaparak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak/Gözlem
yaparak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Çocuk
Genç
Gelişim dönemleri
Bağlanma
Nesne devamlılığı
Animistik düşünce
Nörotransmitter
Kognisyon
Down sendromu
Klinefelter
Fenilketonüri
Frajil X
Spina bifida
Konjenital
Kendilik gelişimi
Kimlik oluşumu
Ruhsal sorunlar
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği
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Giriş
Çocukluk ve gençlik dönemleri, diğer gelişim dönemlerine göre daha dinamik, sürekli
bir değişim, geçiş ve yeniden organize olma ile karakterizedir. Çocuk ve gençlerin, fiziksel,
ruhsal, emosyonel ve cinsel değişimlere yol açan, farklı gelişimsel aşamalardan geçerek,
gerçekleştirmek zorunda oldukları görevleri vardır. Bu iki dönem, bireyin toplumsal bir varlık
olarak benliğini kazanmasında temel öneme sahiptir; gelecekteki yaşam süreci için belirleyici
olmaktadır. Kültürel, sosyal ve kişilerarası etkileşimler, tüm bireylerin yetişkinliğe giden
serüveninde etkili baş etme ve uyum sağlamada önemli rol oynamaktadır.
Çocuk ve gençlerin biyopsikososyal yönden sağlıklı yetişkin olma sürecinde taşıdığı
anlam göz önünde tutulduğunda, herhangi bir yaşta meydana gelebilen ruhsal sorunların,
çocukluk ve gençlik dönemlerinde yaratacağı etki de oldukça büyük ve kimi zaman geri
dönüşümsüzdür. Gelişimlerinin devam ediyor olması, deneyimlerini fark etme ve tanımlama
yetersizlikleri nedeni ile yetişkinlere kıyasla, çocuk ve adölesanlarda psikiyatrik
bozuklukların teşhis edilmesi güçtür.
Bu bölümde, insan gelişiminin ilk dönemlerine göz atarak, çocuk ve gençlerde ruhsal
sorunların kapsamı, oluşum süreçleri, tedavi yaklaşımları, bütüncül bakış açısıyla öncelikle
önlenmesi ve sorunlara yönelik hemşirelik yaklaşımı hakkında bilgi verilecektir.
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6.1.Çocuk ve Gençlerde Gelişim Dönemleri
Ruhsal açıdan sağlıklı çocuklar ve ergenler, evde, okulda ve toplumda güvenli bağlara
ve olumlu yönde işlevselliklere sahip, doyum sağladıkları bir yaşam sürerler. Çocuk ve
adölesanların ruh sağlığı, belli alanlarda beklenen gelişimsel dönüm noktalarının aşılması ile
tanımlanır. Bu alanlar; Biliş (kognisyon), Duygusal stabilite, Sosyal açıdan kabul gören baş
etme becerileri, Aile dışında uygun sosyalizasyonu gerçekleştirme.
Çocuk ve adölesanların, fiziksel, ruhsal, emosyonel ve cinsel değişimlere yol açan,
farklı gelişimsel aşamalardan geçerek, gerçekleştirmek zorunda oldukları görevleri vardır.
Olgunlaşma süreci boyunca, gerçekleştirilmesi gereken gelişimsel görevler ana olarak
şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Kimlik oluşumu (self, cinsiyet),
Ebeveyn denetiminden bireyselleşme ve bağımsızlık,
Değer, inanç ve ilgilerin belirlenmesi,
Aynı cins ve karşı cinsle anlamlı ilişkiler kurulması,
Yakınlık kurma,
Yaşamda anlamlı amaçlar geliştirme,
Güven ve beceri gelişimi,
Mesleki amaçlar belirleme,

Çocukluk ve ergenlik dönemleri, diğer gelişim dönemlerine göre daha dinamiktir. Bu
dönemlerde sürekli bir değişim, geçiş ve yeniden organize olma söz konusudur. Bu sebeple,
çocuk ve ergenlerle çalışan hemşireler normal büyüme ve gelişme aşamaları hakkında bilgi
sahibi olmalı ve davranışsal yanıtların bireysel olduğunu bilmelidir.

6.1.1 Bebeklik Dönemi
Doğum ile başlayan, dil ve hareket gelişiminin tamamlanmasıyla sona eren, insan
yaşamının en bağımlı dönemidir. Fetüste öğrenmenin 7. ayda başladığı ileri sürülmektedir.
Doğumdan itibaren, bebekler birey olarak kendilerini ifade etmeye başlarlar.
Chess & Thomas (1970), kişiliğin mizaç ve çevrenin sürekli bir karşılıklı etkileşimi
sonucu oluştuğu varsayımlarını test etmiş ve bebekte önemli mizaç farklılıklarını gösteren 9
karakteristik belirlemişlerdir. Bu 9 karakteristik, çocuğun mizacını veya davranış profilini
tanımlar. 2-3 aylıkken bile, bu profilin farkına varılmaktadır.
Bunlar:
• Motor aktivite düzeyi ve miktarı (Bebeğin aktivite düzeyi, annenin sağladığı uyarılma
düzeyiyle de ilişkilidir)
• Beslenme, eliminasyon, uyku/uyanıklık gibi işlevlerin ritmi/düzeni,
• Yeni obje, kişilere verilen yanıtlar, yeni bir deneyimin kabul edilişi/reddedilişi,
• Çevredeki değişikliklere davranışların adapte edilişi,
• Uyaran eşiği, uyaranlara duyarlılık,
• Tepki yoğunluğu, enerji düzeyi,
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• Genel mood özellikleri, neşeli/ağlamaklı oluş; keyifli/huzursuz oluş, sıcakkanlı/soğuk
oluş,
• Dikkat/aktiviteyi devam ettirme süresi,
• Distraktibilite durumu.
Çocuğun mizacı, genetik temelli olmakla beraber, çevresel koşullarla etkileşerek
değişim gösterebilmektedir. Örneğin, pek çok çocuğun, banyo yapmaya karşı ilk reaksiyonları
olumsuz olmakla beraber, sonradan olumlu yaklaşımlarla hoşlanabilmektedir.
Yenidoğanlar, üç genel mizaç türü ile gruplandırılmıştır (Chess & Thomas 1970);
• Kolay bebekler; olumlu mood (duygudurum) gösteren, beden işlevleri düzenli,
yeni durumlara kolay adapte olan, pozitif yaklaşım gösteren, az ya da hiç tepki
göstermeyen, uyku ve beslenmeleri düzenli, keyifli, yeniliklere (yeni rutin,
yeni bir kişi, yeni bir yiyecek) kolay uyum gösteren, büyüdükçe uyumları
devam eden (oyun kurallarını çabucak öğrenme, okula kolay uyum sağlama
vb.) çocuklardır. Bakımlarında ve eğitimlerinde çok az problem yaşamaları
nedeniyle, kolay bebeklerdir.
• Zor bebekler; Beden işlevleri düzensiz, tepkileri yoğun/aşırı, yeni uyaranla
karşılaşmaktan çekinen, çevredeki değişimlere uyumları yavaş olan, olumsuz
mood (duygudurum) özellikleri olan çocuklardır. Beslenme ve uykuları
düzensizdir, yeni besinleri kabulleri zor ve yavaş olur, yeniliklere uyumları
uzun süre gerektirir, ağlamaya eğilimli çocuklardır. Ağlama veya gülmeleri
genellikle gürültülü/abartılıdır. Engellenme durumunda öfke nöbeti
geçirebilirler.
• Yavaş alışan bebekler; Aktivite düzeyleri yavaş olan, yeni uyarana maruz
kalmaktan çekinen ve yavaş adapte olan, bazen moodu (duygudurum) olumsuz
olan, durumlara düşük yoğunlukta tepkiyle yanıt veren çocuklardır.
Normal gelişimde önemli kilometre taşlarını, Freud’un kişilik gelişim kuramındaki
gelişimsel aşamaları üzerinden incelemek yararlıdır.
Tablo 1: Freud psikoseksüel gelişim kuramı
Freudyan
aşama

Yaş

Sosyal, emosyonel ve davranışsal dönemeçler

0-6 ay

Gülümseme, sosyal yanıt verme

Oral

6 ay-1 yıl

Separasyon anksiyetesi, ağza yiyeceklerin alınması, içe alma,
arzunun doyurulması

Oral

1-2 yıl

Kendine yardım becerileri, beslenme, boşaltım fonksiyonlarını
tutabilmeyi öğrenme, defekasyon, tutma ve kontrol,
oyuncaklarla sembolik oyunlar, yabancıdan utanma

Anal
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3-5 yaş
6 yaşergenlik
Ergenlik

Boşaltım fonksiyonlarını tutma, giyinme/soyunma, kendi
başına ya da diğerleriyle birlikte oynama, kendi genital
organlarının farkına varma (otoerotizm)
İşlemsel düşünme-otonomide ve akran gruplarına katılımda
artış
Soyut düşüncenin gelişimi-nedensellik, kavramlar, test etme,
hipotezler, akran gruplarıyla ilişki

Fallik
Latent
Genital

Hibbert ve ark. (2004). Rapid Psychiatry. Blackwell Publishing, Massachusets, Birleşik Devletler (s. 98)

Freud’un çocuk gelişimi ve kimlik kuramı, beden ve aile ilişkileri ile çok fazla
ilişkilidir. Kimlik gelişimi, ilerleyici (progresif) şekilde, aşamalar boyunca gerçekleşmektedir.
Bebeklerde;
• Motor gelişim; yaşamın ilk 2 yılında kazanılmaktadır. 4. aydan itibaren
nesneleri eliyle ve ağzıyla keşfederken, 6. aydan itibaren desteksiz
oturabilmektedir. 9-12. aylar arasında yürümeye başlar, 18 aylıkken kendini
besleyebilir, 2 yaşına geldiğinde dengeli şekilde koşabilir. 5. aydan itibaren, elgöz koordinasyonunun artmasıyla, görüş alanı içindeki nesneye uzanabilmeye
başlar.
• Bilişsel gelişim: İlk önemli bilişsel uyumlardan biri dairesel tepkilerdir (kendi
ayağını salladığında, yatağında asılı duran oyuncağın sallandığını görür ve bu
hareketi tekrarlamaya başlar. Taklitler (beden hareketleri vb.), bebeğin
kazandığı bir diğer başarıdır: Bebeğin, bir beden hareketini tekrarlaması için,
bu hareketin zihinsel bir temsiline sahip olması gerekmektedir. Bir başka
deyişle, saatler veya günler sonra yapılan taklitler, zihinsel temsilin hala
bellekte tutulduğunu göstermektedir. Nesne devamlılığının kazanılması 18.
ayda tamamlanır: Bebek, önceleri görüş alanı dışına çıkan nesnelerle
ilgilenmezken, 6. aydan itibaren düşen oyuncağın peşinden bakmaya başlar. En
gelişmiş formunda, görüş alanından çıkan nesnelerin yerini tahmin etmeye ve
bulmaya başlar. Nesne devamlılığından önce kişi devamlılığı gelişmiştir; bu
gelişim bebek-bakıcı arasındaki bağlanma için esastır.
• Bebeklikte sosyal-duygusal gelişim-İlişkiler dünyasına geçiş: Bebeklikte
gelişen en önemli sosyal özellikler; Bağlanma, Bağımsızlık, Kendilik
gelişimidir.
Bağlanma, öğrenilmemiş bir sosyal davranıştır, çocuğun sosyal gelişimi açısından
önemlidir. Bakıcı-bebek arasındaki bağlanma, bebeğin bakıcının ilgisini çekmek için
ağlaması, seslenmesi ve izlemesi ile başlar ve 1. yılın sonunda kurulmuş olur. Bağlanma
sırasında bebeğin yabancıları fark etmesi önemlidir. 7. ayda yabancıdan korkmaya ve
bakıcıdan (anneden) ayrılınca ağlamaya başlarlar. Bu, çevresel uyarıcılardaki farklılıkların
anlaşıldığı ve ayırt edildiğini gösteren önemli bir zihinsel gelişim belirtisidir. Ayrılık kaygısı
bu dönemde yabancı kaygısıyla birlikte ortaya çıkan önemli bir yapıdır. Annenin ayrılmasıyla
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beraber, bebek huzursuzluk belirtileri gösterir, bu durumun en tipik göstergesi ağlamasıdır.
Ayrı kalma süresine göre tepkilerde farklılaşma olur. Hastanede yatma gibi uzun süren
ayrılıklar özellikte bebekte örselenme meydana getirir.
Güvenli bağlanma, daha sonraki bağımsızlık mücadelesi için şarttır. Ait olma
duygusuyla beraber, ayrılık duygusunun kazanılması da önemli ve gereklidir. Bağımsızlığın
kazanılması süreci Ayrılma-Bireyselleşme sürecidir (5. ve 30. aylar arasını kapsayan süreç).
İkinci yılın ortalarında kendisinin fiziksel olarak ayrı bir birey olduğunu keşfeden bebek,
bunu çevresine göstermek ve paylaşmak ister. Ör; anne veya babayı yerinden kaldırarak bir
şey yaptırmak ister. 2 yaşında bireysellik güçlenir, ebeveynlerin isteklerine direnir,
bağımsızlığını göstermeye çalıştığı için de anneden ayrılmaya razı olur. Kendilik gelişimi için
önemli bir adım; bebeğin kendini ve başkalarını ayrı birer kişi olarak tanımasıdır. 18 aylıktan
itibaren, bebekler aynadaki görüntünün kendilerine ait olduğunu bilirler, diğerlerinden ayrı ve
özgün bir varlık olduklarını fark ederler. Çocukta bağlanma ve sonrasında ayrışma sağlıklı bir
şekilde gerçekleşemez ise olumsuz bağlanma gelişebilir. Tablo 2, olumsuz bağlanma
biçimlerine bağlı özellikleri özetlemektedir.
Tablo 2: Olumsuz bağlanma biçimleri
Bağlanma
biçimi

Özellikler

Rahatlık arayışında olma, tanıdık ve
tanıdık olmayan yetişkinler arasında
Yok/Azalmış ayrım yapmama, ilişkiler görünüşte
yakın gibi ama yüzeysel ve ayrılık
kaygısı yaşanmadan kolayca biter.

Kaçıngan
bağlanma

Ambivalan
bağlanma

Çocukta, seçici bağlanma vardır ama
güvensizdir. Ebeveynlerinden kolayca
ayrılır, yokluklarında kendi başına
oyun oynar.
Ebeveynler döndüğünde, çocuk
kayıtsız, onlardan kaçınabilir hatta
agresif davranabilir.
Çocuk ambivalan; kronik şekilde ilgi
meraklısıdır, kısa bir ayrılık dönemi
sonrasında bile, bağlanma figürüne
darılabilmektedir.

Nedeni/Seyri
Kurumda büyütülme, soğuk
/reddedici ebeveynler sonucu
gelişebilir.
Otizmle ilişkili bozukluklarda
görülebilir.
Çocuğun kişiliğinin doğasından
kaynaklanabilir
Ebeveynler durumu kabullenirse
prognoz olumlu soğuk, reddedici ya
da acımasız davranırsa kötü prognoz
gelişir.
Antisosyal davranışla ilişkili
bozukluklarda görülebilir.
Çocuğun huyu, ebeveynlerin kişiliği
ya da ruhsal durumunun birlikteliği
sonucu oluşabilir
Çocuklukta emosyonel bozuklukların
özellikle okul reddinin öncesinde var
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Çocuk, birleşme anında olağandışı
davranışlar gösterir.
Dezorganize
bağlanma

Uzun süre, tuhaf davranışlar (duruşlar)
sergileyebilir. Donuk, kompulsiv
şekilde göz temasından kaçınma
gözlenir.

Kötüye kullanım ve yoksunluk ile
ilişkili olabilmektedir.

Hibbert ve ark. (2004). Rapid Psychiatry. Blackwell Publishing, Massachusets, Birleşik Devletler (s. 99)

6.1.2. Çocukluk Dönemi
2 yaşından sonra büyüme hızı yavaşlar. Çocuk kaba motor hareketlerin yanı sıra aynı
zamanda ince motor hareketleri de yapar duruma gelmiştir. Algısal-motor koordinasyonu
güçlendiren oyunlar; bedenin gücünü artıran, çocuğun kendini ifadesine yarayan dans ve
drama gelişimi olumlu etkiler. Çocuklarda;
• Bilişsel gelişim: Düşünce ve hareket iç içe geçmiştir. Dil ve algısal imgelerin
kullanımıyla, çocuk geçmiş ve gelecekten de söz eder. Dil ve problem çözme
becerileri giderek artmaktadır. Kendilerince dünyayı anlamaya çalışırlar,
ancak, zihinsel işlemleri henüz kullanamadıkları için düşünceleri sezgiseldir.
Sayı, mekan, neden-sonuç ilişkilerini kavrayamazlar. Benmerkezcidirler
(başkasının bakış açısını önemsememe). Animistik düşünce (cansız nesnelerin
canlı kabulü) vardır. Çizimleri bilişsel gelişimleri hakkında fikir vericidir;
çocukların karalamaları, yaklaşık olarak 3 yaş civarında bir resim izlenimi
vermeye başlar.
• Sosyal-duygusal gelişim: Ebeveynler, kardeşler ve akranlarla etkileşim yaşam
boyu sürecek olan sosyalleşmenin temelini oluşturur. Ebeveyn-çocuk
etkileşiminde çocuk yetiştirme tutumları önemlidir: Sıkı denetimli tutumda
ketlenme/bağımlılık, denetimi az ya da denetimsiz tutumda impulsivite, kabul
edici tutumda yüksek benlik saygısı gelişimi görülmektedir. Kardeş/akran
ilişkileri kişilik gelişiminde önemlidir. Kardeş kıskançlığı en fazla okul öncesi
dönemde olmakta ve ilgi çekme amaçlı gerileyici (regresif) davranışlar
görülebilmektedir (altını ıslatma, parmak emme vb.). Kardeşler arasında,
kavga, saldırganlık olsa bile, kardeş ilişkileri, oyunları sosyalleşme sürecinde
rol oynayan önemli kazanımlardır. 2 yaşından itibaren, empati gelişmeye
başlar ve çocuk, akranlarının da bir iç dünyaları olduğunu anlamaya ve yardım
edici davranışlarda bulunmaya başlar. Kendini uyarıcı davranışlar
(mastürbasyon) görülür, cezalandırıcı veya aşırı sınırlayıcı tutumlar, ileride
suçluluk, kaygı oluşumuna katkıda bulunur. Model alma ve pekiştirme
cinsiyete uygun rol gelişiminde önemlidir.
Çocukların fiziksel ve zihinsel ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte eğitim ve dengeli
beslenme önemlidir. Bu dönemde çocuklar, motor becerilerinin tamamen gelişmesi ve algısalmotor koordinasyon sayesinde spor aktiviteleri yaparlar, yazı yazmayı öğrenirler (ince bir
motor beceridir). 5-7 yaşları arasında sezgisel ve benmerkezci düşüncenin yerini mantık
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almaya başlar. 7 yaşında zihinsel işlemleri kullanabilir, neden-sonuç ilişkilerini
değerlendirebilir. Daha planlıdır, dikkatini daha uzun süre yoğunlaştırabilir. Bilişsel gelişim
açısından, çocuk başarı ve başarısızlıklarına açıklama yapabilecek olgunluğa erişir. Çabaları
ve başarıları arasında gerçekçi ilişkiler kurabilen çocuklar, başarısızlık durumlarında tersi
yüklemelerde bulunmazlar (öğrenilmiş çaresizlikte tersi olur).
İlkokula başlama çocuk için bir dizi kültürel talebin karşılanmasını gerektirir.
Anneden ilk kez ayrılma, daha önce hiç görmediği yetişkinlere güvenme, okul kurallarına
uymak, sınıfta yaşamak, yarışmak, işbirliği yapmak gibi durumlara uyum sağlamak
zorundadır. Bu durumlara bağlı olarak okul fobisi ortaya çıkabilir. Bedensel tepkiler (baş
ağrısı, bulantı, karın ağrısı, kusma) okul fobisine eşlik eder. 5-7 yaşlardaki okul fobisinde,
anneden ayrılma, 11-13 yaşlarındakinde aşırı eleştiren bir öğretmen veya başarıya endeksli bir
aile tutumu baskındır. Çocukluk yıllarında kendilik gelişimi ile ilgili önemli gelişmeler;
kendilerini daha çok yetenek ve yeterlik gibi içsel özelliklerle tanımlama, kendi görüş ve
yeteneklerini başkalarınınkiyle karşılaştırmadır.
Çocukluk dönemi-okul yıllarında, arkadaşlıkta karşılıklı davranma ve güven önem
kazanmaktadır. Akran ilişkilerinde saldırganlığın azaldığı bu dönemde, olumlu sosyal
davranışlar artış gösterir. Popüler olma, saldırganlık veya çekingenlik nedeniyle reddedilme,
hem sevilme hem sevilmeme, pek tercih edilmeme/unutulma gibi farklı karakterize gruplara
dahil olma, çocuğun sosyal davranışları ve becerileri ile belirlenmektedir.
Çocukluk yıllarında kaygı ve stres yaratan önemli durumlar aşağıdaki gibidir:
• Boşanma; demokratik tutuma sahip olan, çocuğu çatışmalardan uzak tutan, iyi
düzeyde uyum ve stresle baş etme becerileri gösteren ana-babaların çocukları
boşanmaya daha az olumsuz tepki vermekte ve yeni yaşama daha iyi uyum
sağlamaktadır. Okul öncesi çocuklar ve küçük yaştaki ilkokul çocukları,
ebeveynlerinin neden ayrıldığını anlamakta zorlanır, kendilerini boşanmadan sorumlu
tutabilirler. Okul öncesi çocuklarda, boşanma nedeniyle yoğun ayrılık kaygısı vardır
ve hep anne-babalarının birleşeceği umudunu taşırlar. İlkokul yıllarındaki
çocuklarda, nedenler hakkında daha gerçekçi düşünme vardır, daha az acı çekerler.
Bazı çocuk ve ergenler ise, ayrılığa olumsuz ve sert tepkiler verebilmektedir. Bazı
çocuklarsa, boşanma sürecinde, kardeşlerine bakma gibi sorumluluklar üstlenebilirler,
olgun davranışlar gösterebilirler. Cinsiyete göre boşanmaya tepkiler değişir: kızlarda,
içsel tepkiler (üzülme, kendini eleştirme), erkeklerde dışsal tepkiler (saldırganlık)
daha fazla görülebilmektedir.
• İstismar; özellikle cinsel istismar açısından, 9-11 yaşlarındaki kızların daha fazla
kurban olduğu ve narin, uyumlu, sessiz ve duygusal gereksinimleri fazla olan
çocukların (kurban profili) daha fazla istismara uğradığı belirtilmektedir.

6.1.3. Ergenlik Dönemi
Bu dönemde, bir dizi biyolojik olay çocuğu yetişkinin ölçülerine ve cinsel olgunluğa
ulaştırmaktadır. Bebeklik dışında hiçbir dönemde bu denli hızlı gelişim görülmemaktedir.
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Ergenliğe girme yaşı, beslenme ve sağlık koşullarına ve kültüre ve coğrafi bölgeye bağlı
olarak değişebilir. Ergenlikte cinsel olgunluğa dair olaylara verilen tepkilerde, cinsellikle
ilgili bilgi düzeyi ve aile desteği etkilidir.
Ergenin fiziksel uyumu ergenliğe geçişte önemlidir:
• Erken olgunlaşan erkekler ve geç olgunlaşan kızlar olumlu beden imgesine sahiptir ve
güvenlidirler.
• Geç olgunlaşan erkekler ve erken olgunlaşan kızlar olumsuz beden imgesine sahiptir
ve duygusal-sosyal zorluk çekerler.
Ergenlikte;
• Bilişsel gelişim: Hipotetik tümdengelimci düşünce egemendir: Bir problem çözme
durumunda neden-sonuç ilişkisini kurabilmek için olası tüm değişkenleri göz önüne
alır. Gerçek ve somut olmayanla (olasılıklarla) ilgilenir. Ergenlerin soyut düşünce
tarzları davranışlarını da etkiler; kendileri ve dünya hakkında fazla düşünme görülür.
Daha tartışmacı, idealist ve eleştiricidirler.
Ergenlerde görülen iki önemli bilişsel çarpıtma;
• Diğerlerinin de kendileriyle ilgilendiklerini düşünürler ve sanki bir sahnede,
herkes kendilerini izliyormuş gibi davranırlar.
• Kendi önemlerini aşırılaştırır, kendilerini özel ve özgün olarak algılarlar,
başkalarının başına gelenlerin kendi başlarına da gelebileceğini düşünemezler.
Bunun sonucunda alkol-uyuşturucu alma, hızlı ve tehlikeli araba kullanma gibi
riskli davranışlara girmekten sakınmazlar.
Yetişkinliğe sağlıklı geçişin en önemli koşulu kimlik kazanmadır. Ergenlik öncesi
dönemlerde alınan sonuçlar yetişkin kimliğe geçişi olumlu/olumsuz yönde etkiler. Toplum
içinde, kendi ideolojisine uygun rol bulan ergenler, kimlik kazanma sürecini tamamlamış olur.
Bunu başaramayan ergenler, kimlik karmaşasına düşer veya olumsuz bir kimlik geliştirebilir.
Ergenlikte kimlik arama sürecinde, ailenin rolü büyüktür. Okulun sağladığı fırsatlar
ergende hem kimlik kazanma hem de mesleki bağlanma açısından önemlidir. Yakın
arkadaşlıklar kendini ve başkalarını anlama, stresle başedebilme ve okul uyumu açısından
önemlidir.

6.2.Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Sorunlar
Ruhsal sorunlar, herhangi bir yaşta meydana gelebilmektedir. Bazıları, bebeklikte bile
tanımlanabilmektedir (ör, gelişimsel bozukluklar). Fakat psikiyatrik bozukluklar, çocuklarda,
yetişkinlerde olduğu gibi, kolayca teşhis edilemez. Çünkü,
• Çocuk ve ergenlerin bilişsel yetenekleri ve sözel becerileri ne olduğunu
tanımlamada yetersiz kalabilir,
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• Sürekli değiştikleri ve geliştikleri için, olağan dışı ya da istenmeyen
semptomları, normal duygu ve duyumlardan ayırt etmelerini sağlayacak stabil,
normal bir kendilik duyuları oluşmamıştır,
• Bir dönem çocuğundaki normal olan davranışlar, diğer bir dönemdeki çocukta
problemleri gösterebilir. Örneğin, bebeğin, annesinden ayrıldığında ağlaması
ve feryat etmesi normaldir ancak, 5 yaşındaki çocuğun anneden ayrıldığında
ağlaması ve aşırı derecede kaygı göstermesi incelenmesi gereken bir
davranıştır.
Çocuk ve ergenin ruhsal incelenmesi nasıl olmalıdır?
Çocuk ve ergenin yaş ve gelişim düzeyi dikkate alınarak, anlaşıldığını hissetmesi
sağlanarak incelenmesi gerekmektedir. Her çocuk/gencin ayrı bir davranış öyküsü olduğu
dikkate alınmalıdır (Çok yapılı bir yapboz).
Çocuk ve ergenin ruhsal durum muayenesinde, çocukla görüşme/gözlemin yanında
ebeveynlerle görüşülmeli, psikolojik testler uygulanmalı ve diğer kaynaklardan da
(okul/ilişkili kurumlar) bilgi toplanmalıdır.

6.2.2.Sınıflandırma ve Görünüm
Bebeklik, çocukluk ya da adölesan döneminde semptomları ilk kez ortaya çıkan
bozukluklar, yaşamın sonraki dönemlerinde görülmeyecek ya da majör depresyon ya da
şizofreni gibi diğer bozukluklara bağlı semptomlar, çocuklukta ya da adölesanlıkta görülmez
anlamına gelmemektedir.
DSM-V’te çocuk ve gençlerde görülen ruhsal bozukluklar aşağıdaki listedeki gibidir:
• Nörogelişimsel Bozukluklar *
• Anlıksal (Entelektüel) Yetiyitimleri
• İletişim Bozuklukları
• Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk (OAKB)
• Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu (DEAHB)
• Özgül Öğrenme Bozukluğu
• Devinsel (Motor) Bozukluklar
• Beslenme ve Yeme Bozuklukları
• Pika
• Geri Çıkarma (Geviş Getirme) Bozukluğu
• Dışa Atım Bozuklukları *
• Enürezis
• Enkoprezis
• Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları *
• Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu
• Aralıklı Patlayıcı Bozukluk
• Davranım Bozukluğu
• Klinik İlgi Odağı Olabilecek Diğer Sorunlar
• İlişki Sorunları
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• Çocuğa Kötü Davranma ve Çocuğu Boşlama Sorunları
• Eğitim Sorunları
*Tanımlanmamış ek kategorisi bulunmaktadır.
Bu bozuklukların klinik görünümlerinin tanımlanması şu şekildedir:
Nörogelişimsel Bozukluklar; gelişim döneminde başlayan bir grup hastalıktır.
Bozukluklar tipik olarak, gelişimin başlarında, çoğunlukla çocuk ilkokula başlamadan önce
ortaya çıkar ve kişisel, sosyal, akademik alanlarda gelişimsel bozukluklarla kendini gösterir.
1.
Anlıksal (Entelektüel) Yetiyitimleri kapsamında sırasıyla görülen bozukluklar
şunlardır:
Anlıksal yetiyitimi, kavramsal, toplumsal ve uygulamalı alanlarda hem anlıksal hem
de uyumsal işlev eksikliklerini kapsar, gelişimsel evre sırasında başlar.
Belirtileri;
• Zeka testleri ile saptanan akıl yürütme, sorun çözme, tasarlama, soyut
düşünme, yargılama, okulda öğrenme ve deneyimlerinden öğrenme gibi anlıksal işlevlerde
eksiklikler
• Kişisel bağımsızlıkta, toplumsal sorumlulukta ve toplumsal uyumda eksiklikler
• Ev, okul, iş ve toplum gibi değişik çevrelerde iletişim, toplumsal katılım ve
bağımsız yaşama gibi günlük yaşamın bir ya da birçok etkinliğinde kısıtlı işlevsellik
Zeka düzeyinde gerilik, kişinin işlev görme becerisini büyük ölçüde etkiler. Gerilik
derecesi, Intelligence Quotient (IQ)’e dayalıdır. IQ ölçüm testinde kullanılan Wechsler
testinde genellikle kabul edilen kesme noktası, ortalamanın 2 altındaki zeka bölümüdür (70
puanın altı). En az 3 ay ara ile iki ayrı IQ testinden 70’in altında puan alınmadıkça tanının
konmaması gerektiği belirtilmektedir.
• Çoğul engellilik görülebilir; işitme kaybı (%10-15), konuşma bozuklukları
(%50), görme bozukluğu (%10), epilepsi (%15-30), serebral palsi (%37-71), ruhsal sorunlar
(%8-60) (Psikoz %3-12, Nevrotik bozukluklar %4-6, Kişilik bozuklukları %25). Ruhsal
sorunların temelinde, toplumun isteklerini yapmada zorlanma, bilişsel yeteneklerin azlığı,
bozuk yargılama önemli rol oynamaktadır.
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Tablo 3. Anlıksal Yetiyitimi Tipleri
Ağır Olmayan
Okul çocuklarında ve
erişkinlerde okumayazma
becerileri,
sayısal
beceriler,
zaman ya da parayla
ilgili
becerilerde
güçlükler
(Kavramsal)
Dilde, iletişim kurma
da, duygularını ve
davranışlarını yaşına
uygun
biçimde
düzenlemekte
ve
yaşıtlarının
toplumsal
dışavurumlarını
algılamakta güçlükler
(Toplumsal)
Kişisel
bakımda
yaşına uygun bir
işlevsellik
gösterebilir
ancak
yine
yaşıtlarıyla
karşılaştırıldığında
karmaşık
günlük
yaşam aktivitelerinde
desteğe gereksinim
(Uygulamalı)

Orta
Okul
öncesi
çocuklarda dil ve
okul
öncesi
becerilerde
yavaş
gelişme,
okul
çocuklarında okuma,
yazma,
sayısal
becerilerde
yaşıtlarına
göre
kısıtlılık
(Kavramsal)
Gelişim
boyunca
toplumsal
ve
iletişimsel anlamda
yaşıtlarından gerilik,
ailesi
ve
arkadaşlarıyla sınırlı
iletişim,
toplumsal
karar
verme
ve
yargılama yetilerinde
sınırlılık
(Toplumsal)
Yemek
yeme,
giyinme, dışkılama
ve kişisel bakım
gereksinimlerini
ancak uzun süreli
eğitimle
ve
anımsatıcılara gerek
duyularak
karşılayabilir. Sınırlı
kavramsal ve iletişim
gerektiren
işlerde
bağımsız çalışabilir,
karmaşık
konular
devreye girdiğinde
desteklenilmeli
(Uygulamalı)

Ağır
Yazılı dili, sayısal
işlemleri,
nicelik,
zaman ve para gibi
kavramları çok az
anlar.
Yaşamları
boyunca
desteğe
ihtiyaç (Kavramsal)
Sözcük dağarcığı ve
dilbilgisi açısından
oldukça
sınırlıdır.
Konuşmaları
gündelik
olaylar
içinde
şimdi
ve
burada
üzerine
odaklı,
tek
tek
sözcüklerden oluşur
(Toplumsal)
Yemek
yeme,
giyinme,
kişisel
bakımını
gerçekleştirme
ve
boşaltım işlemlerinde
yardıma gereksinim
duyar. Uzun süreli
eğitime ve uzun
süreli desteklenmeye
ihtiyaç
(Uygulamalı)

Çok ağır
Kavramsal becerileri
genellikle simgesel
süreçlerden ziyade
fiziksel
süreçleri
kapsar. Nesneleri; iş,
eğlenme, dinlenme
ve kendine bakım
gibi
işlevlerde
kullanabilir. Motor
ya
da
duyusal
bozukluklar
da
eşlikediyorsa
nesnelerin
işlevsel
kullanımı
sınırlı
(Kavramsal)
Yalın
el
kol
hareketlerini
ve
konuşmaları
anlayabilir.
Kendi
istek ve duygularını
çoğunlukla
sözel
olmayan
iletişimle
dışa vurur. Motor ya
da
duyusal
bozukluklar da eşlik
ediyorsa toplumsal
alan
sınırlılığı
(Toplumsal)
Günlük
bakım,
sağlık, güvenlik gibi
alanlarda
kendisi
katılabiliyor olsa da
bütün
yönleriyle
başkalarına bağımlı,
genel
anlamda
desteğe
ihtiyaç
(Uygulamalı)
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Genel Gelişimsel Gecikme, çocuğun işlevselliğinin birçok alanda beklenen
gelişimi gerçekleştiremediğinde, yaş küçüklüğü nedeniyle anlıksal işlevsellik
değerlendirmesi yapılamadığında konan bir tanıdır.
2- İletişim Bozuklukları, iletişim sorunu, gelişimi, akademik başarıyı ya da günlük yaşam
aktivitelerini engelleyecek düzeyde ise, iletişim bozukluğu tanısı sözkonusudur.
Kapsamında aşağıdaki bozukluklar görülmektedir:
Dil Bozukluğu, konuşma, yazı, işaret dili gibi değişik iletişim biçimlerinde dili
kavrama ya da kullanma yetersizlikleriyle ortaya çıkan, dili öğrenme ve kullanma
güçlükleridir.
Belirtileri;
•
Sözcük bilgisi ve kullanımında sözcük dağarcığında azlık
•
Sözcükleri ve sözcük eklerini dil bilgisi kurallarına göre cümle oluşturmak
üzere yan yana getirme yeterliliğinde sınırlılıklar
•
Bir konuyu ya da bir dizi olayı anlatırken ya da bir konuşma sırasında sözcük
dağarcığını kullanma ve cümleleri birbirine bağlamada bozukluklar
•
Etkin iletişimde, toplumsal katılımda, okul ya da iş başarısında işlevsel
kısıtlılık
Konuşma Sesi Bozukluğu, konuşmanın anlaşılabilirliğini bozan ya da iletilerin
sözel olarak aktarılmasını engelleyen, konuşma sesi çıkarmada, etkin iletişimde
kısıtlılıklara neden olarak toplumsal katılımı, okul ya da iş başarısını engelleyen
belirtilerin erken gelişim evresinde ortaya çıktığı bir bozukluktur.
Çocuklukta Başlayan Akıcılık Bozukluğu (Kekeleme), çocuğun yaşı ve dil
becerileri açısından uygun olmayan, zamanla geçmeyen, sık sık ve belirgin bir
biçimde ortaya çıkan konuşmanın olağan akıcılığındaki bozukluklardır.
Belirtileri (en az biri ya da fazlası sık sık ortaya çıkmalı);
•
Ses ya da hece yinelemeleri
•
Ünsüz ve ünlü ses uzatmaları
•
Sözcükler içinde ara vermeler (kırık sözcükler)
•
Konuşma sırasında sesli ya da sessiz ara vermeler, duraksamalar
•
Sorunlu sözcükleri kullanmamak için yerine başka sözcük kullanmak
(dolambaçlı konuşma)
•
Sözcükler çocuğun ağzından büyük bir gerginlikle çıkar
•
Tek heceli tam sözcük yinelemeleri
Toplumsal İletişim Bozukluğu, sözel ve sözel olmayan iletişimin toplumsal
kullanımında ortaya çıkan güçlüklerdir. Etkin iletişimde, toplumsal katılımda,
toplumsal ilişkilerde, okul ya da iş başarısında, işlevsel kısıtlılığa sebep olur.
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Belirtileri;
•
Toplumsal bağlamla uyumsuz selamlama ve bilgi paylaşımı gibi toplumsal
amaçlı iletişimde eksiklikler
•
İçinde bulunulan duruma ya da dinleyen kişinin gereksinimlerine uyumlu
iletişim biçimini değiştirme yeterliğinde bozukluk (çocuğa, büyüğe karşı vb.)
•
Açıkça söylenmeyen ve dolaylı dil anlatımlarını (mecaz) anlamakta güçlükler
•
Sırayla konuşma, yanlış anlaşıldığında yeniden söyleme ve etkileşimi
düzenlemek için sözel ve sözel olmayan simgeleri nasıl kullanacağını bilmede
konuşmanın ve anlatmanın kurallarına uymakta güçlükler.
3- Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk (OAKB), toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da
önemli diğer işlevsellik alanlarında klinik açıdan belirgin bir bozulmaya neden olan, anlıksal
yetiyitimi ya da genel gelişimsel gecikme ile daha iyi açıklanamayan, erken gelişim evresinde
başlayan bir bozukluktur. Tanı her yaşta konabilir olmasına karşın, belirtiler 30 aydan önce
başlar. Tanı için annenin dilinden ilk işaretlerde, konuşmaması, ismine bakmaması,
dinlememesi, anlamaması, durmaması ve hep aynı şeyleri yapması şeklindedir.
Otizm beraberinde, zeka gerilikleri (IQ: 35-50 arasında), bilişsel beceri gelişiminde
anormallikler, hiperaktivite, dikkat süresinde azalma, saldırganlık, impulsivite ve kendine
zarar verici davranışlar görülebilir.
Belirtileri;
•
Olağandışı toplumsal yaklaşım, karşılıklı konuşamama, ilgi ve duyguların
paylaşılamaması, toplumsal etkileşimi başlatamama ya da toplumsal etkileşime
girememe (toplumsal-duygusal karşılıklılık eksikliği)
•
Sözel ya da sözel olmayan iletişim yetersizliği, göz iletişimi ve beden dilinde
olağan dışılıklar ya da jestleri anlama ve kullanma eksiklikleri, yüz ifadesi ve sözel
olmayan iletişimin olmaması
•
Farklı ortamlara göre davranışlarını ayarlama güçlükleri, hayali oyunu
paylaşmada ve arkadaş edinmede güçlük, yaşıtlarına ilgi göstermeme (ilişki kurma,
ilişkileri sürdürme ve ilişkileri anlama eksiklikleri)
Ayrıca, aşağıdakilerden en az ikisinin bulunduğu sınırlı, yineleyici davranış
örüntüleri, ilgi ya da etkinlikler de belirtiler kapsamındadır:
•
Basmakalıp ya da yineleyici motor eylemler, nesne kullanımları ya da konuşma
(Oyuncakları ya da oynar nesneleri sıraya dizme, yankılama (ekolali), kendine özgü
deyişler söyleme, el çırpma hareketi vb.),
•
Aynılık konusunda direnme, sıradanlık dışına esneklik göstermeme (küçük
değişikler karşısında aşırı sıkıntı, geçişlerde güçlükler, katı düşünce örüntüleri, her
gün aynı yoldan gitmek ve aynı yemeği yemek isteme vb.),
•
Törensel sözel/sözel olmayan davranışlar (törensel selamlama davranışları),
•
Yoğunluğu ve odağı olağandışı, ileri derecede kısıtlı, değişkenlik göstermeyen
ilgi alanları (alışılmadık nesnelere aşırı bağlanma ya da bunlarla uğraşıp durma),
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•
Duyusal uyaranlara çok yüksek ya da düşük düzeyde tepki gösterme (ağrı/ısıya
karşı aldırışsızlık, özgül birtakım seslere ya da dokulara karşı ters tepki gösterme,
nesneleri aşırı koklama ya da nesnelere aşırı dokunma, ışıklardan ya da devinimlerden
görsel büyülenme vb).

Tablo 4. OAKB Ağırlık Düzeyleri
Birinci Düzey
İkinci Düzey
Toplumsal
etkileşimi
başlatmakta güçlük çeker
başkalarından gelen ilişki
kurma yaklaşımlarına karşı
sıra dışı ve başarısız
tepkiler verir. Toplumsal
etkileşimlere ilgi azlığı
vardır. Ör; tam cümleler
kuran
ancak
karşılıklı
konuşmayı
pek
beceremeyen,
arkadaşlık
ilişkileri başarısız olan
Davranışlarında
esneklik
göstermeme,
etkinlikler
arasında geçiş yapamama,
düzenleme/tasarlama
sorunları vardır. Desteğe
gereksinim duyarlar.

Sözel ve sözel olmayan
toplumsal
iletişim
becerilerinde
ciddi
eksiklikler vardır. Destek
gördüğünde
bile,
başkalarından gelen ilişki
kurma
yaklaşımlarına
sıradışı ya da çok az tepki
verme görülür. Ör; sade
cümlelerle konuşan, kısıtlı
özel
ilgileriyle
sınırlı
etkileşim içinde olan sözel
olmayan
iletişiminde
yadırganan
özellikler
görülür.
Davranışlarında
esneklik
göstermeme,
değişiklik
karşısında
güçlük,
kısıtlı/yineleyici davranışlar
ve odağını/yaptığı eylemi
değiştirememe
vardır.
Önemli
ölçüde
desteğe
gereksinim duyarlar.

Üçüncü düzey
Sözel ve sözel olmayan
toplumsal
iletişim
becerilerinde
ağır
eksiklikler ve işlevsellikte
ciddi bozukluklar vardır.
Çok
sınırlı
toplumsal
etkileşimi
başlatma
ve
diğerlerinin etkileşim kurma
taleplerine çok az tepki
gösterme
görülür.
Ör;
anlaşılabilen birkaç sözcük
kullanma, çok nadir bir
etkileşim
başlatma,
başlattığında da toplumsal
gerekleri karşılamada sıra
dışı yaklaşımlarda bulunma,
sadece doğrudan toplumsal
yaklaşımlara tepki verme
Davranışlarında
esneklik
göstermeme,
değişikler
karşısında aşırı
güçlük
çekme vardır.
Çok önemli ölçüde desteğe
gereksinim duyarlar.
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Otizm, seyir olarak, süreklilik gösterir, bulguları bebeklikte ayırt etmek zordur. Sosyal
çevreye ilginin başladığı iki yaş civarında fark edilmesi kolaylaşır. Taşınma, göç, ailesel ve
sosyal zorluklarda ve ergenlikte gerilemeler olur. Dil becerisi ve entelektüel düzeyde iyilik
‘olumlu prognoz’ göstergesidir. Özel eğitim alan otizm tanılı çocuklar, ilkokulu bitirebilir,
hatalı da olsa konuşabilir, göz teması kurma ve ortama uygun davranışlar gösterebilir. Zeka
düzeyi iyi olanlar (yüksek fonksiyonlular), bağımsız yaşayabilir ve evlenebilirler (%1-2’si)
5 yaşında hala konuşma yoksa, zeka 50’nin altındaysa ve epilepsi varsa ‘prognoz kötü’
anlamına gelmektedir.
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4- Dikkat Eksikliği/Aşırı Hareketlilik Bozukluğu (DEAHB), 12 yaşından önce; ev, okul ya
da iş yeri gibi iki ya da daha çok ortamda birkaç dikkatsizlik ya da aşırı hareketlilikdürtüsellik örüntüsü ile ortaya çıkan, toplumsal, okulla ya da işle ilgili işlevselliği bozan
süregiden bir bozukluktur.
Belirtiler;
Dikkatsizlik örüntüsüne dair belirtiler; gelişimsel düzeye uygunsuz olarak 6 ya da
fazlası belirti, en az 6 aydır sürmelidir. Belirtiler şu şekildedir:
•
Okul çalışmalarında (derslerde), işte ya da etkinlik sırasında, ayrıntılara özen
göstermeme, dikkatsizce hatalar yapma
•
İş yaparken, oyun oynarken dikkati sürdürme güçlüğü Ör; ders dinlerken,
konuşmalar ya da uzun bir okuma sırasında odaklanma güçlüğü
•
Doğrudan kendisine konuşurken dinlemiyor görünümü (aklı başka yerde
görünme)
•
Verilen yönergeleri izleyememe, verilen görevleri, sıradan günlük işleri ya da
okul/işyeri sorumluluklarını tamamlayamama
(Ör; işe başlar ama kısa sürede odağını yitirme ve dikkatin çabuk dağılması)
•
İşleri ya da etkinlikleri düzenlemede güçlük (Ör; ardışık işleri yönetme
güçlüğü, eşyalarını düzenli tutamama, dağınık ve düzensiz çalışma, zaman
sınırlamasına uyamama, zaman yönetiminde kötü olma
•
Sürekli zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınma, sevmeme
•
İş ya da etkinlik için gerekli araç-gereci kaybetme
•
Dış uyaranlarla dikkatin kolay dağılması
•
Günlük etkinliklerde unutkanlık (Ör; sıradan günlük işleri yapma, faturaları
ödeme, randevulara uyma, ödevlerini tamamlama vb.)
Aşırı hareketlilik ve dürtüsellik örüntüsüne dair belirtiler; gelişimsel düzeye uygunsuz
olarak 6 ya da fazlası belirti, en az 6 aydır sürmelidir.
Oturduğu, durduğu yerde kıpırdanma ya da ellerini/ayaklarını vurma
Sınıf, ofis ya da iş yeri gibi oturması ya da yerinde durması beklenen yer ve
durumlarda oturduğu yerde duramama, kalkma
•
Uygunsuz ortamlarda, ortalıkta koşuşturma ya da bir yerlere tırmanma
•
Boş zaman etkinliklerine sessiz bir biçimde katılamama ya da sessiz bir
biçimde oyun oynayamama
•
Her an hareket halinde olma
•
Başkalarınca yerinde duramayan ya da izlemekte güçlük çekilen kişiler olarak
tanımlanma
•
Genellikle aşırı konuşma ve konuşma sırasında sırasını bekleyememe,
başkalarının sözünü kesip araya girme, sorulan sorular tamamlanmadan yanıtını
verme.
•
Kuyrukta sırasını bekleyememe
•
•
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Dikkat Eksikliği –Hiperaktivite Bozukluğu, seyir olarak, ergenlik ve yetişkinlikte
sürebilir. Aile içi güçlükler/ komorbid bozukluklar prognozda etkilidir. Hiperaktivite yaşla
azalırken, dikkatsizlik/dürtü denetim sorunları kalıcıdır. İlk kaybolan belirti aşırı hareketlilik,
son kaybolan dikkat eksikliğidir.
5- Özgül Öğrenme Bozukluğu, en az altı ay süren, öğrenme ve okul becerilerini kullanma
güçlükleri ile tanımlanan bir bozukluktur. Bu güçlükler kişinin okul/iş başarısını, günlük
yaşamını da ileri derecede bozar. Bu öğrenme güçlükleri okul yıllarında başlar, ancak kişinin
sınırlı yeterliliğini aşmayan gereksinimler devam ettiği sürece saptanamayabilir. Kapsamı,
aşağıdaki gibidir:
Okuma Bozukluğu, sözcük okuma doğruluğu, okuma hızı ve akıcılığı ve
okuduğunu anlamada sorunlar yaşanmaktadır.
Yazılı Anlatım Bozukluğu, harf harf söyleme/yazma doğruluğu, dilbilgisi ve
noktalama doğruluğu ve yazılı anlatımın açıklığı ya da düzeni ile ilişkili sorunlar
yaşanmaktadır.
Sayısal Bozukluk, sayı algısı, aritmetik gerçeklerin ezberlenmesi, doğru ve
akıcı hesaplama ve doğru sayısal uslamlama ile ilişkili sorunlar yaşanmaktadır.
6- Devinsel (Motor) Bozukluklar, akademik başarı ya da günlük yaşam aktivitelerine engel
olacak derecede hareket ve koordinasyon bozukluğu olmasıdır.
Gelişimsel Eşgüdüm Bozukluğu, çocuğun motor becerileri edinme ve
kullanma düzeyinin, yaşı ve bu becerileri öğrenme, kullanma olanağı göz önünde
bulundurulduğunda, beklenenin önemli ölçüde altında olmasıdır. Günlük yaşam
etkinliklerini sürekli bozar, eğitsel, işle ilgili etkinlikleri, oyunlarını etkiler. Sakarlık
(örn; elinden düşürmeler), yavaşlık, motor becerilerde yetersizlik gösterme (makas ya
da çatal-bıçak kullanma, el yazısı yazma, bisiklete binme)
Basmakalıp Devinim Bozukluğu, yineleyici, görünüşte bir amaca yönelik,
anlamsız, el sıkma ya da sallama, vücudunu sallama, başını vurma, kendini ısırma vb.
motor bozukluktur. Bu davranışlar, toplumsal, okulla ilgili ya da diğer etkinlikleri
bozar. Kişinin kendini yaralamasına neden olabilir.
İstençdışı Devinim (Tik) Bozuklukları; Tik, birden ortaya çıkan, hızlı,
yineleyici, düzensiz motor davranışlar ve ses çıkarmalardır. Aşağıdaki şekilde farklı
görünümlerde ortaya çıkmaktadır:
Tourette Bozukluğu, çoklu motor ve bir ya da daha fazla sesle ilgili
istençdışı motor davranışların (tik) olduğu, 18 yaşından önce başlayan
ve en az 1 yıldan daha uzun süren bir bozukluktur. Bu istençdışı motor
hareketlerin sıklığı artıp azalabilir. Madde ya da herhangi bir fizyolojik
duruma bağlı değildir.
Süregiden Devinsel ya da Sesle İlgili İstençdışı Devinim Bozukluğu,
tekil ya da çoğul motor ya da sesle ilgili istençdışı motor davranışlar
olup, Tourette Bozukluğu’ndan farkı, ya sesle ilgili ya da motor
davranışlarla ilgili istençdışı durum olmasıdır. En az bir yıldan beri
vardır. Madde ya da herhangi bir sağlık durumuna (viral ensefalit vb.)
bağlı değildir.
234

Geçici İstençdışı Devinim Bozukluğu, tekil ya da çoğul motor ve/ya da
sesle ilgili istençdışı motor davranışların olduğu, 18 yaşından önce
başlayan ve en az 1 yıldan daha uzun süren bir bozukluktur. Madde ya
da herhangi bir fizyolojik duruma bağlı değildir.
7. Beslenme ve Yeme Bozuklukları, beslenme veya yeme ile ilişkili davranışların kalıcı bir
şekilde bozulması ile karakterizedir. Fiziksel sağlık veya psikososyal işlevleri önemli ölçüde
bozmaktadır.
Pika, gelişim düzeyi ile uyumsuz olarak, besleyici değeri olmayan ve besin
olmayan maddeleri yeme tutumudur. En az 1 ay sürekli devam eder. Bu yeme
davranışının kültürel bir dayanağı yoktur ve toplumsal olarak da kabul edilemez.
Başka bir ruhsal bozukluk kapsamında ortaya çıkarsa (otizm, anlıksal yeti yitimi,
şizofreni vb.), ayrıca bir klinik değerlendirmeyi gerektirecek denli ağırdır.
Geri Çıkarma (Geviş Getirme) Bozukluğu, en az 1 ay süredir devam eden,
herhangi bir mide ya da bağırsak hastalığına bağlı olmayan, kişinin yediği yiyeceği
geri çıkarmasıdır. Başka bir ruhsal bozukluk kapsamında ortaya çıkarsa (anlıksal
yeti yitimi vb.), ayrıca klinik değerlendirmeyi gerektirecek denli ağırdır.
8. Dışa Atım Bozuklukları, idrar veya dışkıların uygunsuz şekilde atılmasını içerir ve
genellikle çocukluk veya ergenlik çağında teşhis edilir.
Enürezis, isteyerek ya da istemsiz olarak yatağa ya da giysilerine idrar
kaçırmadır. Bu davranış ya ardışık en az 3 ay ya da en az haftada 2 kez meydana
gelir. Toplumsal, okul ya da işle ilgili alanlarda işlevselliği önemli ölçüde düşürür.
En az 5 yaşında ortaya çıkar ve herhangi bir ilaca ya da tıbbi duruma (diabet vb.)
bağlı değildir. Farklı zaman dilimlerinde ortaya çıkabilmektedir. Yalnızca gece
uykusu sırasında idrar kaçırma (yalnızca gece-noktürnal). Yalnızca uyanık olduğu
saatlerde idrar kaçırma (yalnızca gündüz -diürnal). Gece gündüz zaman
dilimlerinde idrar kaçırma (gece ve gündüz –noktürnal/diürnal)
Enkoprezis, isteyerek ya da istemsiz olarak uygunsuz yerlere yinelenen dışkı
kaçırmadır. En az 3 ay içinde, her ay en az bir kez meydana gelir. En az 4 yaşında
ortaya çıkar ve herhangi bir ilaca ya da fizyolojiyi etkileyecek başka bir tıbbi
duruma bağlı değildir.
İki şekilde görülebilir;
• Kabızlık ve Taşma Kaçırması ile Giden: Fizik muayenede ya da öyküyle
verilen bilgilerde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
• Kabızlık ve Taşma Kaçırması ile Gitmeyen: Fizik muayenede ya da öyküyle
verilen bilgilerde kabızlık olduğuna ilişkin kanıtlar yoktur.
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9. Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları, duyguların ve
davranışların kontrolünde kendiliğinden sorunların çıkmasını içerir.
Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu, en az 6 ay süren, çocuk ya da gençte,
kardeşi olmayan en az bir kişi ile etkileşimi sırasında öfkeli/kolay kızan bir
duygudurum, tartışmacı/karşı gelen davranış ya da kin besleme örüntüsü vardır.
Kişide ya da yakın çevresindekilerde (ailesi, iş arkadaşları vb.) sıkıntı yaratır
toplumsal, okulla ve işle ilgili işlevsellik alanlarında sorunlara yol açar.
Aralıklı Patlayıcı Bozukluk, saldırgan dürtülerin denetim altında tutulamadığı
yineleyici davranış patlamalarıdır. Patlamaların düzeyi, kışkırtmanın ya da ruhsal
toplumsal tetikleyici etkenlerin oranı ile uyumlu değildir. En az 6 yaşında ortaya
çıkar. Patlamalar somut bir amaca yönelik değil, önceden tasarlanmamıştır.
Saldırganlık patlamaları sonucunda, kişide sıkıntı, iş ve kişilerarası ilişkilerde
sorunlar, maddi-yasal kayıplar görülür.
Davranım Bozukluğu, başkalarının temel haklarının ya da yaşına uygun
başlıca toplumsal değerlerin ya da kuralların hiçe sayıldığı, yineleyici ve sürekli
bir davranış örüntüsüdür. Davranışlar, toplumsal, okulla ya da işle ilgili alanlarda
düşmeye neden olur. Kişi 18 yaşında ya da altındadır.
Belirtiler;
• İnsanlara ve hayvanlara karşı saldırganlık, acımasız davranma
• Sık sık başkalarına gözdağı verme ve korkutma
• Sık sık kavga ve dövüş başlatma
• Başkalarını ağır yaralayabilecek sopa, taş… gibi bir gereç kullanma
• Başkalarının gözü önünde kapkaççılık, zorla para alma, silahlı soygun
davranışında bulunma
• Birini cinsel etkinlikte bulunmaya zorlama
• Eşyaları kırıp dökme
• Başkalarının eşyalarına bile bile zarar verme
• Zarar vermek için yangın çıkarma
• Dolandırıcılık ya da hırsızlık
• Başkalarının evine ya da arabasına zorla girme
• Çıkar sağlamak amacıyla yalan söyleme
• Başkaları görmeden, sıradan olmayan nesneleri çalma (mağazalardan aşırma
vb.)
• Kuralları çiğneme
• Ailesinin yasaklarına karşın, 13 yaşından önce başlayan sık sık geceyi dışarıda
geçirme
• Ailesiyle yaşarken, en az iki gece evden kaçma
• 13 yaşından önce okuldan kaçma davranışı
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10. Klinik İlgi Odağı Olabilecek Diğer Sorunlar, klinik dikkatin odak noktası olabilecek
veya başka şekilde bir hastanın zihinsel bozukluğunun teşhisini, seyrini, prognozunu veya
tedavisini etkileyebilecek diğer koşulları ve sorunları kapsamaktadır.
İlişki Sorunları
Ana- Baba (Birincil Bakım Veren) – Çocuk İlişkisi Sorunu, davranışsal, bilişsel ya da
duygulanımsal alanlardaki işlevselliklerde bozulmalara yol açar. Davranışsal sorunlar;
yetersiz ana-baba egemenliği, denetim ve çocukla ilgilenme, aşırı koruma ve baskı kurma.
Bilişsel sorunlar; karşısındakinin istek ve düşüncelerine olumsuz anlamlar yükleme,
karşısındakine kötü duygular besleme ve ondan soğuma. Duygulanımsal sorunlar; üzüntü,
duygusuzluk, öfke.
Kardeş İlişkisi Sorunu, kardeşler arasında bireyin ya da ailenin işlevselliğini ileri derecede
bozan bir etkileşim örüntüsünün olması ya da kardeşlerin birinde ya da birden çoğunda
etkileşim sorunlarının ortaya çıkmasıdır (kardeşler, tam ya da yarı üvey veya edinilen
kardeşler de olabilir).
Ana-Babadan Ayrı Büyüme, çocuğun devlet bakımı altında, akraba yanında ya da bakım için
başka bir ailenin yanında ve bu sebepten dolayı da ana-babasından ayrı olması sonucu ortaya
çıkar. Yetiştirme yurdunda yaşayan çocukları da kapsar.
Ana-Baba İlişkisindeki Sıkıntılardan Etkilenen Çocuk, ana-baba ilişkisindeki sorunların,
çocuk üzerine olumsuz etkileri ortaya çıkmaya ve klinik açıdan da önemli duruma gelmeye
başladığında tanımlanır.
Çocuğa Kötü Davranma ve Çocuğu Boşlama Sorunları
Çocuğa Bedensel Sömürü, bakım veren ya da çocuğun sorumluğunu taşıyan başka biri
tarafından istenerek uygulanan, küçük yara, berelerden ağır kırıklara ya da ölüme dek uzanan
aralıklarda yumruklama, ısırma, dövme… gibi yollarla çocuğun bedensel yaralanmasına yol
açmak.
Çocuğa Cinsel Sömürü, bakım veren ya da çocuğun sorumluğunu taşıyan başka birinin cinsel
doyum sağlamak için çocuğu herhangi bir cinsel eyleme katmasıdır. Çocuğun cinsel
organlarını okşama, ensest, zor kullanarak cinsel ilişki kurma, açık saçık konuşma gibi
etkinliklerdir.
Çocuğu Boşlama, bakım veren ya da çocuğun sorumluğunu taşıyan başka birinin, çocuğun
temel gereksinimlerini karşılamaktan uzak bir tutumla, gereken ilgiyi göstermeme ve boşlama
davranışıdır. Çocuğu bırakıp gitme, denetim altında tutmama, gerekli ruhsal ve duygusal
gereksinimlerini, fiziksel ve bakım ihtiyaçlarını karşılamama.
Çocuğa Ruhsal Sömürü, bakım veren ya da çocuğun sorumluğunu taşıyan başka biri
tarafından isteyerek, belirgin ruhsal bir kötülüğün dokunmasıyla ya da dokunabilecek
olmasıyla sonuçlanan sözel ya da imgesel eylemlerdir. Çocuğu azarlamak, aşağılamak, küçük
düşürmek, gözünü korkutmak, bağlamak, kapalı bir yere bırakmak, kendine acı vermesi için
zorlamak örnek verilebilir.
Eğitim Sorunları
Okulla İlgili Sorun ya da Eğitim Sorunu, okuma yazma bilememe ya da çok az bilme,
olanaksızlıklardan ötürü okula gidememe, okul başarısı sorunları ya da yeterince başarı
gösterememe, öğretmenlerle, okul yöneticileriyle ya da diğer öğrencilerle anlaşmazlık ev
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eğitim öğrenimle ilişkili diğer sorunlardır.. Okulla ilgili ya da eğitimle ilgili bir sorunun,
klinik ilgi odağı olması veya bireyin tanısı, tedavisi veya seyrinde etkisi olduğunda
kullanılmaktadır.
Çocuk ya da Ergen Toplum Dışı Davranışı, çocuk ya da ergende ruhsal bir bozukluğa bağlı
(aralıklı patlayıcı bozukluk, davranım bozukluğu vb.) olmadan ortaya çıkan toplum dışı
eylemlerdir.

6.2.3.Epidemiyoloji
Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda (2011), “çocuk-ergen ruh sağlığının korunması ve
sağlığın geliştirilmesi” üzerinde önemle durulan konulardan olup, mevcut durumu tanımlayan
çalışma eksikliği bildirilmektedir. Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların toplumdaki
yaygınlığının belirlenmesi, koruyucu önlemler ve tedavi hizmetleri gerektiren alanların
belirlenmesi ve eksikliklerin belirlenmesinde önemli bilgiler sağlayacaktır.
2 yaştan itibaren, tüm yaş grubu çocuk, genç, yetişkin ve yaşlılara uygulanan, ülke
çapında seçilen bir örneklemle yapılan Türkiye Ruh Sağlığı Profili (1998) sonuçlarına göre,
•

Annelerden elde edilen bilgiler; sorun davranış içe yönelimde,
anksiyete/depresyon, sosyal içe dönüklük, dışa yönelimde, saldırgan ve
yıkıcı davranışlar ve uyku sorunları/somatik yakınmalardır. 2-3 yaş
grubunda görülme sıklığı (toplam 635 çocuk), %10,9 ve 4-18 yaş
grubunda (toplam 4488 çocuk ve genç), %11,3’tür. Annelere göre dışa
yönelim ve içe yönelim sorunları arasında oran açısından bir fark yoktur.
Ancak erkeklerin kızlara göre daha fazla sorun davranış gösterdiği
belirtilmiştir.

•

Öğretmenlerden elde edilen bilgiler; 5-18 yaş grubunda (toplam 2340
çocuk ve genç) sorun davranış görülme sıklığı, %11,6’dır. Erkeklerde
kızlara oranla daha fazla sorun davranış olduğu bildirilmiştir. Öğretmenler,
içe yönelim sorunlarının daha fazla olduğunu belirtmiştir.

•

Gençlerden elde edilen bilgiler; 11-18 yaş grubunda (toplam 2206 genç)
sorun davranış görülme sıklığı, %11,9’dur. Cinsiyete göre farklılık
bulunmamıştır. Gençler, annelere ve öğretmenlere göre kendilerinde içe
yönelim sorunlarının daha fazla olduğunu belirtmişlerdir.

•
Ruhsal tedavi hizmetlerine başvuru oranları açısından elde edilen
oranlar oldukça düşüktür: 2-3 yaş grubu çocuğu olan ailelerde ruh sağlığı
hizmetine başvuru: % 0’dır. 4-18 yaş grubunda: % 0,2’dir. 11-18 yaş
grubundaki gençlerin %5’i (110 genç) davranış ya da duygusal sorunlarından
dolayı yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtirken başvuru oranı % 0,3’tür.
Çocukluk ve gençlik dönemi tümüyle değerlendirildiğinde, emosyonel bozukluklar, 912 ve 13-16 yaşlar arasında artış göstermektedir. Uzun süreli stresörler (ebeveynler arası ilişki
sorunları, aşırı kalabalık yaşam ortamları, düşük sosyoekonomik statü, ebeveynlerde
psikiyatrik sorunların olması, ailenin dağılması, çocuk veya gencin kurum bakımına geçmesi,
238

fiziksel, emosyonel, cinsel istismar), çocuk ve gençlerde psikiyatrik bozuklukların yaygınlığını
artırmaktadır.
Bazı hastalıklarda yaygınlık oranları; otizm (1:100-150) dikkat eksikliği aşırı
hareketlilik bozukluğu (%4-8 okul çağı çocuklarında), özgül öğrenme güçlüğü (%15-20 okul
çağı çocuklarında), anlıksal yeti yitimi %1-4 (Eğitimden yararlanma oranı düşük olanların
toplumdaki oranı), tourette bozukluğu (5-6:1000), basit-geçici tikler (%6-20) şeklindedir.
Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunlar için risk oluşturan ve koruyucu faktörler Tablo
6’da sıralanmıştır:
Tablo 5. Risk oluşturan ve koruyucu faktörler
Çevresel
Yoksulluk
Sosyal deprivasyon
Göçmenlik
Irkçılık/zorbalık
Akran grup baskısı
Çevre kirliliği (kurşun vb.)

Çocukla ilişkili
Düşük IQ
Mizaç problemleri
Gelişimsel gecikmeler
İşitme&iletişim güçlükleri
Fiziksel hastalıklar
Düşük benlik saygısı
Erkek olma

Koruyucu faktörler
Olumlu kendilik imajı
Uyumlu mizaç
Tutarlı disiplin yaklaşımları
Yetişkin danışmanlığı ve
teşviki
Yüksek IQ veya özel beceri,
yeteneklerin olması

Hibbert ve ark. (2004). Rapid Psychiatry. Blackwell Publishing, Massachusets, Birleşik Devletler

6.2.4.Etyoloji
Çocukluk ve ergenlik dönemi bozukluklarının kesin olarak etyolojisi netleşmemiştir,
ancak, büyük ölçüde biyolojik, psikolojik, sosyal ve çevresel etkileşimlerin rol oynadığı kabul
edilmektedir:
Tablo 6’de, çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların etyolojisi ile ilişkili biyolojik
durumlar işaretlenmiştir; tablonun hemen altında, ilişkili durumlar açıklanmıştır.
Tablo 6: Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların etyolojisi -biyolojik faktörler
MSS Bağlı Nedenler

Faktörler
Genetik*

Natal
Nedenler**
Nörotransmitter***

Ruhsal Sorunlar

MSS
Yapısal
Nedenler**

Erken Dönem
Hastalıkları
Fiziksel*

Psikiyatrik*

****

*****

X

X

X

X

**

Anlıksal Yetiyitimi

X

İletişim
Bozuklukları

X

OAKB

X

X

X

X

DEAHB

X

X

X

X

Özgül Öğrenme

X

X

X
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Bozukluğu
Tourette Bozukluğu

X

X

X

Beslenme ve Yeme
Bozuklukları
Enürezis

X
X

X

X

Enkoprezis
Karşı Gelme
Bozukluğu
Davranım
Bozukluğu

X

X
X

X

X

*Genetik:

Anlıksal Yetiyitimi- Down sendromu, Klinefelter, Tek Gen anormallikleri,
Tuberosklerozis, Nörofibramatozis, Fenilketonüri
Otozomal-dominant geçişli- Kekemelik- Akrabalarda 2-3 kat daha fazladır
OAKB- Kardeşlerinde otizm oranı 50-100 kat daha fazla olup, dil bozuklukları, öğrenme
güçlükleri ve zeka gerilikleri normal topluma göre daha fazladır.
DEAHB- 1. derece akrabalarında DEAH olanlarda, topluma göre, risk oranı 4-5 kat
fazladır. Tek yumurta ikizlerinden biri hasta ise, diğerinde de olma olasılığı yüksektir.
Tourette Bozukluğu- Monozigot ve dizigot ikizlerle yapılan çalışmalarda, kalıtsal etki
gösterilmiştir. Tourette bozukluğu olan bireylerin akrabalarında, daha fazla
görülmektedir.
Davranım Bozukluğu- Kardeşinde davranım bozukluğu olan çocuklarda ya da antisosyal
kişilik bozukluğu, madde kötüye kullanım, duygudurum bozukluğu, şizofreni, DEAH
tanısı konmuş ebeveynlerin çocuklarında daha fazladır.
Enürezis- Ailesel yatkınlık, monozigotlarda daha fazladır.
**Natal

(prenetal, perinetal, ve postnatal) nedenler:
Anlıksal Yetiyitimi- Maternal hastalıklar (kızamık, sitomegalovirüs vb.), enfeksiyonlar,
fetal-alkol sendromu, gebelik komplikasyonları (kontrolsüz diabet, toksemi vb.), doğum
komplikasyonları (asfiksi vb.), düşük doğum ağırlığı
OAKB- Gebelik ve doğum komplikasyonları, gebelikte kanama, ilaç kullanımı,
enfeksiyöz hastalıklar, hipertansiyon, toksemi, ödem, 36 haftadan önce-42 haftadan sonra
doğum, doğum travmaları, müdahaleli doğumlar, doğumda bebekte solunum problemleri
olması, postnatal nörolojik enfeksiyonlar, konjenital rubella, fenil ketonüri, frajil X otistik
bozukluğa yatkınlıkta olası nedenler
DEAHB- Prematürelik, fetal-alkol sendromu, hamilelikte sigara kullanımı
Öğrenme Bozuklukları- Gebelikte alkol-sigara kullanımı, doğum travmaları
Gelişimsel Eşgüdüm Bozukluğu- Düşük doğum ağırlığı, prematürelik
Tourette B.- Düşük doğum ağırlığı, gebelik komplikasyonları (aşırı kusma- aşırı strese
maruz kalma), fetüste oksijenlenmeyi ve beslenmeyi etkileyen durumlar, stimülan-kokain
kullanımı
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***Nörotransmitter

yetersizlikleri:
OAKB- Serotonin düzeyinde artış, Dopaminerjik artış, Noradrenarjik aktivitede azalma
DEAHB- Serotonin metabolizmasında artış, Dopamin ve norepinefrin işlev bozuklukları
(eksiklikleri)
Tourette Bozukluğu- Dopamin, Serotonin, Dinorfin, gama aminobutirik asit (GABA),
asetilkolin ve norepinefrin düzeylerinde anormallikler
Davranım Bozukluğu- Serotonin, Noradrenalin düzeylerinde değişiklikler
Karşı Gelme Bozukluğu- Dopamin, noradrenalin, serotonin düzeyinde değişiklikler
****MSS

yapısal nedenler:
OAKB- Ventriküler genişleme, glukoz metabolizmasında artış, serebral kortekste
anormallikler, serebral dokuda azalma, beyin sapı anormallikleri, sol hemisferde EEG
anormallikleri
DEAHB- Frontal lopta azalmış metabolizma, frontal kortekste kan perfüzyonunda azalma
Öğrenme Bozukluğu’nda özellikle sol hemisferde kortikal bozukluklar
*****Erken

dönem fiziksel hastalıkları:
Anlıksal Yetiyitimi- Menenjit, ensefalit vb. enfeksiyonlar, ilaç, kurşun, insektisit
zehirlenmeleri, baş yaralanmaları, hiperpreksi, hipotiroidizm
Kekemelik- Dil kısalığı, konuşma yolunda bozukluklar
DEAHB- Travma, efeksiyon, diğer nörolojik bozukluklardan kaynaklanan epilepsi,
serebral palsi, merkezi sinir sistemi anormallikleri, frontol kortikal atrofi
Öğrenme Bozuklukları- Sol hemisferde kortikal bozukluklar sonucu görülebilmektedir.
Tourette Bozukluğu- Kafa travması, ensefalit, bazal gangliada disfonksiyon
Pika- Zeka geriliği olan çocuklarda görülebilmektedir.
Enürezis- Mesane&idrar yolları anatomik bozukluklar, tonüs azlığı, ürogenital
enfeksiyonlar
Enkoprezis- Sfinkter kontrol bozuklukları, konstipasyon, fiziksel, nörolojik, bilişsel
gelişme geriliği, anal/rektal bozukluklar (spina bifida, stenoz, fissür vb.)
******Erken

dönem psikiyatrik bozukluklar:
Anlıksal Yetiyitimi- Uyaran yoksunluğu
DEAHB- Erken çocukluk döneminde malnütrisyon
Gelişimsel Eşgüdüm Bozukluğu- Konuşmada gecikme, hiperaktivite,
bozuklukları
Davranım Bozukluğu- Öğrenme güçlükleri, DEAHB, dikkat sorunları

öğrenme
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Tablo 7: Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların etyolojisi-psikososyal faktörler
Faktörler

Yetersiz
AnneÇocuk
İlişkisi*

Ebeveynler
arası ve
Çocuk Uyum
Sorunları**

Ebeveynde
Ruhsal
Sorunlar***

Travma ve
İhmalİstismar****

Çocukta
Mizaç
Güçlükleri***

Çevresel
Etkenler ve
Yoksulluk**

**

****

Ruhsal Sorunlar
Anlıksal Yetiyitimi

X

İletişim Bozuklukları

X

OAKB

X

DEAHB

X

Özgül Öğrenme
Bozukluğu

X

Kekemelik

X

X

X

X

Beslenme ve Yeme
Bozuklukları

X

Enürezis

X

X

X
X

Enkoprezis
Karşı Gelme
Bozukluğu
Davranım
Bozukluğu
Tourette Bozukluğu

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

anne-çocuk ilişkisi:
OAKB- Çocukla yeterli ve doyumlu duygusal ilişki kurulamaması
DEAHB- Parçalanmış, kaotik bir aileye mensup olma
Öğrenme Bozuklukları- Bozuk aile ilişkileri
Pika- Ebeveyn denetiminin yetersizliği
Geri Çıkarma Bozukluğu- Annenin bebeğe duygusal aktarımının yetersizliği, annenin
uyaran azlığı, yetersiz anne-bebek bağlanması
Enkoprezis- Uzak baba, nevrotik anne, annenin tuvalet eğitiminde çok katı veya
umursamaz oluşu
Enürezis- Ailede ölüm, çocuğa olumsuz tutum, kardeş doğumu, erken&kusurlu tuvalet
eğitimi
Davranım Bozukluğu- Babanın yokluğu, ebeveynlerin sık değişimi, ebeveyn tarafından
reddedilme, kötü aile işlevselliği, rol modeli bulamama, kaotik aileye mensup
reddedilmiş çocuk olma
Karşı Gelme Bozukluğu- Ebeveyn yokluğu
*Yetersiz
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arasındaki uyum problemleri:
Kekemelik- Düzgün konuşma baskısı
Davranım Bozukluğu- Çocuğun taleplerine tutarsız ebeveyn yanıtları, ebeveynin fazla
serbest bırakan tutumu
Karşı Gelme Bozukluğu- Disipline etme ve sınır koymada problemli, katı tutumlu
ebeveynler
**Ebeveyn-çocuk

Ebeveynler arası/aile içi uyuşmazlık, Boşanma, Suç işlemiş ebeveynlerin varlığı,
DEAHB, Davranım Bozuklukları ve İletişim Güçlüğüne sebep olabilmektedir.
***Ebeveynlerde

ruhsal rahatsızlıklar
DEAHB- Ebeveynde, akrabalarda alkol kötüye kullanım, antisosyal kişilik ya da
somatizasyon bozukluğu
Davranım Bozukluğu- Antisosyal kişilik bozukluğu veya alkol kötüye kullanımı olan
ebeveynler, depresif anne
****Travmatik

olaylara maruz kalma:
Kekemelik- Anksiyete ve zorlu yaşam olaylarına maruziyet
Kötüye kullanım (duygusal, fiziksel, cinsel):
Davranım Bozuklukları ve İletişim Güçlüğüne sebep olabilmektedir.
Yoksunluk veya ihmal:
DEAHB- Yetiştirme yurtlarında büyüme
Pika*****Çocukta

mizaç güçlükleri, Akran ilişkilerinde problemler:
Enkoprezis- Tuvalet ve tuvalete gitme ilgili mantık dışı korku ve fanteziler, inatçılık
Karşı Gelme Bozukluğu- (Psikanalitik kurama göre) Anal dönemdeki çatışmaların
çözümlenememesi, (Davranışçı kurama göre) öğrenilmiş bir davranış olup, çocuğun
otorite figürleri üzerinde kontrol sağlama çabası
Davranım Bozukluğu- Benzer problemli akranlardan kabul görme ve diğer akranları ile
sorunlu ilişkiler geliştirme

******Çevresel

etkenler- Toksinlere, virüslere ve diğer zararlı maddelere maruz

kalma:
DEAHB, Anlıksal Yetiyitimi- Çevresel kurşun maruziyeti
Tourette Bozukluğu- Karbonmonoksit zehirlenmesi
Davranım Bozukluğu- Medya ve toplumsal şiddete maruz kalma
Beslenme yetersizliği, yoksulluk:
DEAHB- Boya maddeleri, gıda katkı maddeleri etkisi
Davranım Bozukluğu- Sosyoekonomik dezavantajlar, barınma sorunları, kalabalık
ortamda yaşama zorunluluğu
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6.2.5. Tedavi
Çocuk ve ergen ruhsal bozuklukları tedavisinde psikofarmakolojik yöntemler ve
psikososyal yaklaşımlar kullanılmaktadır. Örneğin, DEAHB’nda çocuğun normal şekilde,
büyümesi/gelişmesi, hiperaktivite ve impulsivitenin azaltılması, dikkatin artırılması için
ilaçlar kullanılır. Böylece, aile ve okul yaşamına katılımı mümkün kılınır. Konsantrasyon ve
dikkatin artırılması, benlik saygısı ve güvenin gelişmesine yol açarak, akademik performansı
yükseltir. OAKB’ta, ilaç tedavisi, çekirdek semptomları iyileştirmez fakat, davranışsal
semptomları (agresyon vb.) yatıştırır.
Psikofarmakolojik yöntemler çocuğun ve ailenin yaşam kalitesini arttırır.
Tablo 8, ilaç tedavisinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktaları göstermektedir.
Tablo 8. Psikofarmakolojik yöntemlerde dikkat edilmesi gerekenler
• İlaç tedavisi, asla tek tedavi yaklaşımı olmamalıdır.
• Tek başına kullanılmasından ziyade, psikososyal yaklaşımlarla birlikte
kullanıldığında daha fazla etkilidir.
• Ailelerin, çocuğa sadece ilacını verip, iyi olmasını beklemelerinin mümkün
olmadığını anlamaları gerekir.

Hastalıklara göre farklı psikofarmakolojik ajanların kullanımı:
Antipsikotik ilaçlar:
Anlıksal Yetiyitimi- Ergenlik ya da ergenlik öncesi dönemde görülen saldırganlık,
taşkınlık gibi davranış bozukluklarına karşı düşük dozda kullanılır.
İletişim Bozuklukları- Gerekli durumlarda kullanılır.
OAKB- Spesifik hedef semptomları (agresivite, öfke patlamaları, kendini yaralama,
hiperaktivite, stereotipik davranışlar vb.) azaltmada kullanılır.
İstençdışı Devinim (Tik) Bozuklukları- Tiklerin şiddetini azaltmada, tipik ve atipik
antipsikotikler kullanılır.
Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu & Davranım Bozukluğu
Dikkat ve dürtü düzenleyici ilaçlar-MSS uyarıcıları:
DEAHB- Davranışı geliştirmede etkileri bilinmiyor. Uyarılma, huzursuzluk ve
heyecanlanma gibi etkilere yol açarlar. Dikkat süresini arttırır, hiperaktif davranışın
kontrolünü sağlar ve öğrenme becerisini geliştirirler. Önemli bir nokta; uykusuzluk,
anoreksiya, kilo kaybı, taşikadri, büyüme ve gelişmede geçici azalma gibi yan etkileri olabilir.
Fiziksel tolerans gelişebilir.
OAKB- Hiperaktiviteyi azaltır.
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Antidepresan ilaçlar:
DEAHB- SNRI veya trisiklik antidepresanlar (dikkatsizlik ve huzursuzlukta)
OAKB-Kendini yaralama durumlarında
-

-

Enürezis- Trisiklik antidepresanlar (Kısa süreli semptomatik tedavide özellikle
imipramin, ayrıca karbamazepin, benzodiazepin ve sentetik vazopressin ve üriner
retansiyon yan etkisi olan antidepresanlar (Tofranil) kullanılır.
Enkoprezis- Psikososyal tedavilerin yanısıra trisiklik antidepresanlar kullanılabilir.

Diğer ilaçlar:
Opioid reseptör antagonistleri: OAKB’ta obsesif davranışları azaltmada kullanılır.
Davranım Bozuklukları: Lityum/duygudurum düzenleyiciler, labil duygu durumda ve
diğerlerine agresyon gösterme durumunda kullanılabilir.
Psikososyal Yaklaşımlar, kapsamında, temel bazı yaklaşım ve terapiler şunlardır:
Davranışçı Yaklaşım: Klasik ve operant koşullanma kavramlarına dayalı, yıkıcı davranış
bozukluklarında yaygın ve etkili bir tedavidir. Uygun davranışlara ödüller verilir. Davranışlar,
yıkıcı ya da uygunsuz olduğunda da, ödüller geri çekilir. Temel prensibi, olumlu
pekiştirmelerin, istenen davranışların tekrarlılığını teşvik etmektir.
Davranışı değiştirme (modifikasyon) teknikleri, -ödül ve sonuçları-, evde kullanmaları için,
ebeveynlere öğretilebilir. Tutarlılık, esastır. Tedavi ortamında, her hasta için, bireysel
davranış modifikasyon programları hazırlanır
Aile Terapisi: Çocuklar, ailelerinden ayrı tedavi edilemez. Çocuğun tedavi planının
oluşturulmasına ve uygulanmasına, ebeveynler dahil edilmelidir. Aile üyeleri arasındaki
problemleri tanımlamada, genogram kullanılabilir.
Grup Terapisi: Çocuk ve adölesanlara, akranlarıyla etkileşim içinde olma fırsatı verir.
Uygun sosyal davranış, akranların olumlu ve olumsuz geri bildirimleriyle öğrenilir.
Diğerlerindeki farklılıkları, tolere ve kabul etme fırsatı sağlar. Aynı fikirde olmamanın kabul
edilmesini sağlar. Güvenli ortamda yeni becerileri öğrenme fırsatı verir.
Müzik terapi grubunda, müzikle, duygularını ifade etme fırsatı verilir.
Resim ve el işi grubu, artistik araçlarla, bireyin kendisini ifade etmesine izin verir.
3-9 yaşları arasındaki çocuklarda, grup oyunları kullanılabilir.
Psikoeğitim grupları, adölesanlarda çok yararlıdır. Grup üyeleri, tartışma konularını
önerirler. Grup lideri, önerilen konuda tartışılmasında öğretmen gibi hizmet eder.
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Hastalıklara göre farklı psikososyal yaklaşımların kullanımı:
Anlıksal Yetiyitimi- Bazı çocuklar, pasif ve bağımı iken, bazıları, agresif ve impulsiftir.
Hafif-orta düzeydeki çocuklar, evlerinde ve toplumda tedavi alabilir. Düzenli aralıklarla
doktor kontrolünden geçer. Ağır ve ileri düzeydeki çocuklar, özelleşmiş bakım kurumlarında
tedavi görmeleri gerekebilir. Özel eğitimler ile okuma-yazma, karışık olmayan iş beceriler
öğrenilebilir. Davranış sağaltımı ile sorunlu davranışları azaltmalarına yönelik çalışılır. Aile
ile sürekli iş birliği içerisinde olunmalıdır.
İletişim Bozuklukları- Davranış modifikasyonu, nefes egzersizleri, gevşeme teknikleri
ve konuşma tedavileri sık kullanılan tedavi yaklaşımlarıdır. Aile ve çocuk sorunu olduğu gibi
kabul etmeye yönlendirilmelidir. Grup tedavi teknikleri çocukta uyarıcı etki yaparak tedavide
kullanılabilir. Konuşma ve dil terapistleri, çocuğun iletişim becerilerini geliştirmek ve evde
konuşma terapisi aktivitelerini sürdürmeleri amacıyla ebeveynleri eğitmek için çalışırlar.
OAKB- Çocuğun uygun şekilde tanılanması ve uygun düzeyde eğitime yerleştirilmesi,
sorunun yönetiminde esastır. Davranışsal semptomları azaltmak, özellikle dil becerilerinin
geliştirilmesiyle, öğrenme ve gelişimi sağlamak amaçlanır.
Eğer hemşireler, otizmli bireylerin bilişsel süreç stillerini anlarsa, otizmli bireyler için,
“Dünyayı tercüme etmeye” ve dünya için, “otizmli kişileri tercüme etmeye” yardımcı
olabilirler. Otizmli çocuklar, ritualistik davranışları, öfke patlamalarını ve agresif davranışları
azaltmada, görev odaklı çalışmaya teşvik eden, davranışçı yaklaşımların uyguladığı
yapılandırılmış eğitim ortamlarında iyi uyum sağlayabilir. Özel eğitim&dil (konuşma) terapisi
uygulanır. Anne-çocuk ilişkisinin düzenlenmesi, empatinin geliştirilmesi, iletişim arzusunun
doğurulması amaçlanır.
DEAHB- Ev&okulla ilgili stratejiler uygulanır.
- Davranışsal stratejiler, çocuğun, uygun davranışları sergilemede ustalaşmasına
yardımcı olmaya yarar.
- Çevresel stratejiler, evde, okulda çocuğun başarılı olmasına yardımcı olur
Semptomların biyolojik temeli, aileye ve öğretmenlere uygun şekilde açıklanmalıdır.
Öğretmenlere, DEAH çocukların problemlerinin doğası ve yönetilmesi konusunda bilgi
verilmelidir. Ebeveynlerin eğitilmesi, tedavinin etkinliğinin sağlanmasında önemlidir.
Çocuğa, tutarlı şekilde ödül ve sonuçlar sunma, çocuğu tutarlı şekilde takdir etme, gerekli
durumlarda mola verme (sakinleşene kadar, nötr bir yerde çocuğun kalmasına fırsat sağlama)
ve sözel iltifatlar verme yararlıdır. Terapötik oyunun kullanılması, Çocuğun duygu ve
düşüncelerini anlamak ve iletişimi sağlamak için oyun tekniklerinden yararlanılır. Koşma vb.
oyunlar, çocuğun enerjiyi dışa vurmasını sağlar. Dramatik oyunlar, anksiyete yaratan
durumlarda kullanılır –ör; çocuğun dr. olması, hasta rolündeki kuklaya bakım vermesi.
Özgül Öğrenme Bozuklukları- Çocuğun bireysel güçlüklerine uygun, gelişim
dönemlerinin gereksinimine göre yapılandırılmış, tümevarımcı bireysel özel eğitim
programları kullanılmaktadır. Çocuğun yetersizlikleri saptanırken güçlü yönleri de belirlenir
ve olumlu başaçıkma yöntemleri geliştirmeleri sağlanır. Aile/davranışçı tedaviler sorunun
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yatıştırılmasında işe yaramaktadır. Ekip çalışması (uğraş terapisti, konuşma terapisti, sosyal
çalışmacı, eğitimciler) gerektirir. Okul temelli yaklaşımlar da kullanılmaktadır. Okulda özel
eğitim sınıflarında akademik gelişim göstermesinde yardım edilir. Etkin tedavide aileye sorun
çözmede danışmanlık yapılmalıdır.
Devinsel (Motor) Bozukluklar- Fizyoterapi ile motor becerilerde artış sağlanır. Grup
terapileri ve eğitim programları yararlıdır. Aileye danışmanlık yapılması olumlu sonuç
almada yararlıdır. Okullarda uyuma dönük fiziksel eğitim ve duyusal entegrasyon programları
düzenlenir. Uyuma dönük fiziksel eğitim programlarında, futbol topuna vurma gibi hareket
oyunları dahil edilmelidir. Duyusal entegrasyon programları, çocuğun zorlandığı alanlarda
gelişimi hedefleyen fizik tedavi programlarıdır. Fiziksel temasa savunmacı yanıt veren (yani,
bir başkasının dokunması halinde rahatsız olma) çocuğa, dokunma ve deri yüzeyine temas
dahil edilmelidir.
İstençdışı Devinim (Tik) Bozuklukları- Bilişsel ve davranışsal eğitimler tikleri
azaltmada önemlidir. Aile ilişkileri ve okul işlevi açısından olumsuz sonuçlar oluşabileceği
için çocuğa, ebeveynlere ve öğretmenlere açıklama yapmak yararlıdır. Ebeveynlerin de
kendine yardım gruplarına katılmaları önerilir. Yorgunluk ve stres semptomlarda artışa yol
açar. Hastaların dinlenmesi ve uygun stres yönetimine teşvik edilmesi gerekir
Pika- Çocuğun iyi tanınması, güvenilir bir ortam sağlanması, yeterli denetimin
sağlanması ve ebeveynlerle çocuk arasındaki ilişkinin doyurucu olmasının sağlanması
önemlidir. Komplikasyon gelişiminde doğrudan tedavi sağlanmalıdır. Ayrıca, ebeveynlere
ebeveynlik becerileri yönünden destek ve rehberlik sunulmalıdır.
Geri Çıkarma (Geviş Getirme Bozukluğu)- Tıbbi komplikasyon görülmediğinde,
psikodinamik ve davranışçı tekniklerin bir arada kullanıldığı bir yaklaşım faydalı olmaktadır.
Enürezis- Çocuk ve aile tedaviye motive edilmedikçe, tedavide başarı alınması düşük
olacaktır, bu sebeple öncelikle bu sağlanmalıdır. Davranış terapisi esasları şu şekildedir:
• Kuru geceleri kaydetmede, basit yıldız şeması kullanılması
• Eğer enürezis inatçıysa, enürezis alarmının kullanılması önerilir.
Sistemde, gece yatak çarşafının altına yerleştirilmiş, bir düdük ve ped vardır. Güncel
cihazlarda, çocuğun pijamasına takılabilen pedler vardır. Her iki sistemde de, çocuk
altını ıslattığında, düdük çalışır ve çocuğun tuvalete gitmesi beklenir.
• Daha büyük ve motive çocuklarda, kuru yatak eğitimi yapılır. Daha
yoğun bir uygulamadır. İlk gece boyunca, saat başı çocuğun uyandırılması ve uygun
tuvalet alışkanlığı uygulaması yapılır.
Enkoprezis- Uygun tuvalet eğitimi yöntemlerinin edinilmesinde, aile danışmanlığı ve
eğitimi gereklidir. Yakın gözlem, aileye destek olma, gerekli programa katılım
göstermelerinde, ebeveynleri motive eder. Çocukla kısa süreli davranış ve bilişsel yönelimli
terapiler işe yaramaktadır. Takvim tutma yararlı yöntemlerdendir. Stresli durumlarda
(fiziksel/cinsel kötüye kullanım vb.), dışkıyı tutmayı becerebilmiş (konstipe) çocuklarda,
tedavinin ana amacı, stresi azaltmaktır. Disfonksiyonel aile sistemleri, zorlayıcı ve kötüye
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kullanım içeren çocuk yetiştirme durumlarına karşı, sosyal hizmetler ve eğitim kurumlarıyla
işbirliği yapılmalıdır.
Karşıt Olma, Karşı Gelme Bozukluğu & Davranım Bozukluğu- Çocuğun gelişim
düzeyine göre tedavi düzenlenmelidir:
• Okul öncesi programlar;
- Normal büyüme&gelişme hakkında ebeveynlerin eğitilmesi,
- Çocuğun uygun stimülasyonu,
- Kriz süresince ebeveynlere destek.
• Okul dönemi programları;
- Çocuk, aile ve okul mutlaka tedavi odağında olmalı,
-Ebeveynlerin eğitimi,
- Akran ilişkilerini geliştirmede, sosyal beceri eğitimleri,
- Akademik performansı artırma girişimleri,
- Çocuğun otorite figürlerinin taleplerine uyma becerisini artırma girişimleri,
- Aile terapisi.
• Adölesanlara yönelik programlar;
- Aileden çok akranlarına yakındır, bu nedenle, bireysel terapiler uygulanmalı,
- Suça karışma&alkol/madde kullanımı, tedavide ele alınmalı,
- Kendi ortamında tutulması önemli,
- Çatışma, öfke yönetimi,
- Sosyal beceri eğitimi.
Kötüye Kullanma ve Boşlama- Kapsamlı bir tedavide çocuğun tüm sosyal ilişkileri
gözden geçirilmelidir. Tüm aile tedavi sürecine dail edilmelidir. Sıklıkla ve bilişsel ve
davranışçı yöntemler kullanılmalıdır. İstismar ile ilişkili örseleyici anılar çalışılarak çocuğun
olumsuz duygusal süreçleri aşmasına yardımcı olunmalıdır.

6.3. Çocuk ve Gençlerde Ruhsal Sorunlarda Hemşirelik Yaklaşımı
6.3.1. Önleme Programları
Çocuk ve ergen ruhsal bozukluklarında önleme programları büyük yarar
sağlamaktadır. Risk tanılama, başlangıcı önleme, çocuk ve ebeveynler için erken
girişimlerin uygulanması programların temel konularıdır. Uygun bir şekilde uyaran ve destek
içeren çevrelerin sağlanmasıyla, çocuk ve ergenlerde bilgi, mantık ve muhakeme alanlarında
önemli gelişmeler sağlanmaktadır. Risk tanılama ve başlangıcı önleme içerisinde kalıtım
danışmanlığı almak önemli girişimler arasındadır.
Ebeveyn eğitimleri verilmesi, primer önlem düzeyinde yararlı girişim programlarıdır.
Böylece, normal büyüme ve gelişim paternlerini öğrenen ebeveynler, çocukları ve onların
performansları hakkında gerçekçi beklentiler geliştirmeyi öğrenebilmektedir.
Bir bütün olarak aile sistemi, çocuk/ergenin problemine dahil olduğu için, işlev
bozukluğunun uygun şekilde yönetilebilmesinde beceri kazanmalarını sağlayacak şekilde,
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tüm üyelerin empatik bir yaklaşımla desteklenmesi ve eğitime alınması gerekmektedir.
Sıklıkla çocuk/ergenin ruhsal probleminin de karıştığı bir kaos ortamında, stabil, tahmin
edilebilir ve sağlıklı çevrenin sağlanması gereklidir.
Aile üyeleri, bozukluğun erken belirtilerini tanımada eğitime alınır ve tedaviye erken
başlanması için cesaretlendirilir. Ebeveynler sadece hasta olan çocuğa değil, kendileri ve
ailedeki diğer çocukların (varsa) sağlıklı ve normal gelişim gösteren özelliklerine
odaklanmak için cesaretlendirilir. Aileye, sosyal destek ağlarını genişletmelerinde (okul,
kendi kendine yardım grupları vb) yardım edilir.

6.3.2. Hemşirelik Bakımı
•

Tanılama

Öncelikle hemşire, çocuğun kronolojik ve gelişimsel aşamasını, kognitif
(bilişsel) düzeyini, değişim kapasitesini, terapötik işbirliği yapabilme becerisini ve çocuğun
tüm alanlarda sahip olduğu becerileri dikkate alarak bir tanılama yapmalıdır. Bu tanılamanın
sonucunda, hemşire-hasta ilişkisinde gereken değişiklikler yapılmalıdır.
Tablo 8. Kapsamlı tanılama görüşmesinde ele alınması gereken noktalar
Mevcut
şikâyetin
öyküsü
Problemin
Başlangıcı,
Doğası,
Sıklığı,
Süresi
Nedenine
Dair
İnançlar
Uygulanan
Tedaviler
Problemden
Etkilenen
Kim
Neden
Şimdi
Yardım
Aranıyor?

Çocuğun
genel
işlevselliği
Ev
Aile
İlişkileri,
Ebeveynler,
Kardeşler
Okul İçi ve
Dışında
Akran
İlişkileri
Akademik
Beceri
ve
Performans
Emosyonlar
Davranış

Kişisel öykü

Hamilelik, Doğum
Sırasında Problemler
Gelişimsel
Köşetaşları (Fiziksel,
Sosyal, Emosyonel)
Bağlanma/Ayrılmada
Herhangi Bir Sorun
Çocuğun
İyiliği
Veya Sağlığı İle
İlgili
Herhangi
Endişe
Okula
Başlamaya
Reaksiyon

Ruhsal
Fiziksel
durum
muayene
muayenesi
Çoğunlukla,
normal dışı
ruhsal
işlevselliği
olduğu
endişesi
duyulan
büyük
çocuklar ve
adölesanlar
için

Aile öyküsü

Ebeveynlerin
Kişisel Öyküsü
Erken
Dönem
Yetişme
Özellikleri
Okula
Gitme,
Akran İlişkileri
Çalışma Durumu
Ailede Fiziksel Ve
Ruhsal Öykü
Aile Oluşumu
Hamilelik Öyküsü
Ailenin
Güçlü
Yanları/Zayıflıkları
(Problem
Çözmede)
Önemli
Yaşam
Olayları,
Stresörler,
Kayıplar
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Tanılamada,
Ailenin gözlenmesinden edinilen bilgi; aile üyeleri arasında etkileşim, yapı, iletişim
biçimleri, ailenin problemi tanımlaması ve profesyonellerle çalışma becerisi, ebeveynliğe
yaklaşım-tutarlılık
Çocuğun gözlenmesinden edinilen bilgi; görünümü, sevk edilmeye dair tutumu,
hareketler, ajitasyon, huzursuzluk, konuşma, iletişim, dil becerisi, diğer aile üyelerine karşı
tutumlar dikkatle gözlenmelidir.
•
Sorunları Belirleme:
Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunlarda olması beklenen hemşirelik tanıları aşağıdaki
gibidir:
Tablo 9. Bazı Psikiyatrik Bozukluklarda Hemşirelik Tanıları
Anlıksal Yetiyitimi

Otizm
Açılımı
Kapsamında
Bozukluk
Yaralanma riski
Self-mutilasyon riski
Öz bakım yetersizliği Sosyal etkileşimde
Sözel
iletişimde bozulma
bozulma
Sözel
iletişimde
Sosyal etkileşimde bozulma
bozulma
Kimlik
algısında
bozulma (kendisi ve
kendisi dışındakileri
ayırt edememe)

Dikkat Eksikliği-Aşırı
Hareketlilik
Bozukluğu
Kendisine
veya
başkalarına yönelik
şiddet
Savunmacı
başa
çıkma
Sosyal etkileşimde
bozulma
Etkisiz başa çıkma
Düşük benlik saygısı
Anksiyete
Tedaviye
uyumsuzluk

Davranım Bozukluğu
Başkalarına yönelik şiddet riski
Sosyal etkileşimde bozulma
Savunmacı başa çıkma
Düşük benlik saygısı

Karşı Gelme Bozukluğu
Tedaviye uyumsuzluk
Savunmacı başa çıkma
Düşük benlik saygısı
Sosyal etkileşimde bozulma

•

İstençdışı Devinim
(Tik) Bozuklukları
Kendisine
veya
başkalarına yönelik
şiddet
Sosyal etkileşimde
bozulma
Düşük benlik saygısı

Girişimler

Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunların uygun ve nitelikli şekilde ele alınmasında,
hemşirenin bilmesi ve yapması gerekenler;
•

Ruhsal problemli çocuk ve ergenler, ebeveynlerin ve bakım verenlerin sabrını test
edebilen, gelişimsel ve davranışsal sınırlılıklara/engellere sahiptir. Bu sınırlılıkları ve
baş etme becerilerini bilmek,
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•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Çocuğun/ergenin ruhsal problemi, semptomları, tedavi ve yönetimi konularında,
ebeveynler ve aile üyelerinin rehberlik ve yönergelere ihtiyaçları vardır. Bu konuda
rehberlik yapabilmek,
Bazı bozukluklar, çocuğun ve diğerlerinin güvenliğini tehlikeye sokan, acil girişimler
gerektiren saldırgan davranışlara neden olabilir. Bu durumlardaki müdahaleleri
bilmek,
Suisid, adölesanlarda ölüme neden olan durumlardan biridir. Çocuk ve adölesanlarda
depresyon belirtilerini tanıma, suisid davranışını önlemeye yardımcı olma girişimlerini
bilmek,
Bir akranın başarılı suisid girişimi, adölesanlarda taklit etme davranışlarına neden
olabilir, bu nedenle, hastanın öyküsünü ve okul yaşamını iyi bilmek,
Yaşa özgü gelişimsel özellikleri ve sınırlılıkları öğrenmek, yaşa uygun davranış
düzenlemesi girişimlerini uygulamak,
Çocuğun kültürel, spiritüel (manevi) ve etnik geçmişine karşı duyarlı olmak,
ebeveynin çocuğun problemine verdiği yanıtlar ve yaklaşımında kültürel, spiritüel ve
etnik geçmişin etkili olabileceğini bilmek,
Hemşire ile çocuk ve aile arasında, güvenli ortam, kişisel güvenlik ve sağlıklı sınırlar
sağlayacak girişimleri öğrenmek,
Kültürel veya eğitim sınırlılıkları nedeniyle, bazı ebeveynlere, çocuğun bozukluğu
hakkında bilgi vermede ekstra zaman veya özel yönergelerin gerekebileceğini bilmek,
Bazı ebeveynlerin çocuklarına zarar verici davranışları ya da riskleri olabilir ve
saldırgan olmayan şekilde yanıtlar vermede, stratejileri öğrenmede ve nasıl yardım
alabilecekleri konusunda eğitim gereksinimleri olabileceğini bilmek,
Çocuk/adöloesan ve ebeveynlere karşı, olgun, assertiv rol modeli sunmak,
Çocuk ve adölesana grup ve sınıf aktiviteleri ile uygun sosyal ve akademik beceriler
yapabilecekleri fırsatlar sağlama,
Çocuğun ve ailenin güçlü yanlarını, kapasitelerini ve olumlu özelliklerini vurgulama,
Çocuk ve adölesanın, saldırganlık ve şiddete başvurmadan öfkelerini ifade
edebilecekleri sözel ve fiziksel aktiviteler öğretmek,
Yıkıcı veya saldırgan davranışlara neden olan stresörleri belirlemek,
Çocuk veya adölesanın değişim çabalarını, yıkıcı/saldırgan davranışlarındaki olumlu
değişikliklerini, diğerlerinin gereksinimlerine saygı duymayı öğrenme çabalarını
takdir etmek,
Çocuğun/ergenin uyuma dönük davranışlar geliştirmesinde tedaviye uyumunu
sağlamak için ilaçların terapötik ve nonterapötik etkilerini bilmek,
Etkili bir tedavi programının uygulanmasında, sağlık ekibiyle ve aileyle birlikte
çalışmak ve işbirliği yapma becerisi kazanmak,
Ebeveynlerin bakış açılarını öğrenmeye/anlamaya çalışmak, çocuk ya da ebeveyn
yönünde taraf almak yerine objektif kalmak,
Alkol ve madde kullanım alışkanlıkları, bunların sokaklardaki mevcudiyeti ve
çocuk/adölesanların sağlık durumları ve davranışları üzerinde bu maddelerin olumsuz
etkileri hakkında bilgi sahibi olmak,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Çocuk/adölesanın yıkıcı ve saldırgan davranışlarını kontrol altına alma gereği
doğduğunda, kurum tespit politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlamak,
Çocuk/adölesan ekibin ya da diğer kişilerin güvenliğini silah ya da diğer zararlı
araçlarla tehdit ederse, acil kaynakları harekete geçirmek,
Çocuk veya adölesanda yaşa uygun davranışları ve uyuma dönük baş etme
stratejilerini güçlendirmek,
Ebeveynlerin tedaviye uyum sağlama çabalarını güçlendirmek,
Taburculuk sonrası çocuk/adölesan ve aileye yardım edecek, toplum
birimlerini/kurumlarını araştırmak,
Mevcut eğitim olanaklarını ve kaynakları araştırmak (internet, kütüphaneler).
Yaşa uygun gelişimsel görevler konusunda ailenin eğitilmesi, çocuktaki bozukluğun
bu önemli görevleri (dönüm noktalarını) nasıl kesintiye uğratacağının açıklanması
Çocuk/ergen ve ailenin bozukluk, semptomları, davranışlar, tedavi ve yönetim
stratejileri konusunda eğitilmesi.

Ayrıca, ebeveynlere;
- Bozuklukların sabırlı bir yaklaşım gerektirdiğini açıklamak,
- Saldırganlık, şiddet içeren davranışlar görülebileceği hakkında bilgi vermek,
- Çocuk/ergenler arasında suicid yaygınlığını açıklamak, depresyon ve suicid belirtileri
konusunda aileyi eğitmek ve acil durumlar için gereken iletişim bilgilerini vermek,
- Çocuk ve ergenin güçlü yanlarının, yeteneklerinin ve olumlu niteliklerinin
güçlendirilmesinin önemini açıklamak,
- Yaşa uygun davranış değiştirme stratejilerini öğretmek,
- Tedavinin yıkıcı davranışların yönetiminde önemli rol oynadığını ve daha uyumlu
davranış geliştirmeye yararlı olacağını açıklamak,
- Zor dönemler konusunda aileyi eğitmek (sabah erken uyanma ve yatma),
- Tedavinin terapötik ve nonterapötik etkileri ve doktora danışma gereklilikleri
konusunda bilgi vermek,
- Kardeşlere, çocuk/ergenin rahatsızlığı hakkında anlayış geliştirmek amacıyla nasıl bir
eğitim ve yaklaşım gerektiği hakkında ebeveynlere açıklama yapmak,
- Kendilerini engellenmiş, kontrolden çıkmış ve çocuk/ergene zarar verecekleri
duygularını hissettiklerinde, uygun kaynaklara ulaşabilmeleri için danışmanlık yapmak,
- Çocuk/ergenin tehlikeli davranışlar gösterme durumunda, acil kaynaklara ulaşma
yollarını öğretmek
- Zorlu/engelleyici durumdan kendilerini belli aralıklarla çıkarmalarını, rahatlamalarını
sağlayacak yöntemleri öğretmek (bir arkadaşı aramak, soluk egzersizleri, fiziksel aktivite
yapmak vb.)
- Madde kullanım şüphesine karşı, ebeveynleri belirtileri tanımaları için eğitmek
- Çocuk/ergende yıkıcı/saldırgan davranışlara yol açan stresörler ve korunma yolları
konusunda bilgi vermek,
- Çocuk/ergenle etkileşimlerde, uygun iletişim becerilerini kullanmaları ve olgun rol
model olmaları konusunda eğitim vermek
- Çocuk/ergenin sevgi, ilgi ve destek ihtiyaçları konusunda bilgi vermek,
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- Ebeveynlerin ve çocuğun birbirleriyle olumlu ilişkiler kurma çabalarını takdir etmek,
- Ruhsal problemli çocuk ve ergenler için yerel destek gruplarının mevcudiyeti
konusunda ebeveynleri bilgilendirmek,
- Ebeveynleri mevcut eğitim ve destek kaynakları konusunda eğitmek (internetten ve
kütüphanelerden ulaşım imkanlarını göstererek).
• Değerlendirme
Erken tedavi ve eğitim/bakım uygulamaları ile çocuk ve gençleri etkileyen birçok
ruhsal bozukluk, iyi bir seyir göstermektedir. Bununla beraber, anlıksal yetiyitimi gibi,
kalıcı bozukluklar kronik seyirli olabilmektedir. Çocuk ya da gencin yaşına, gelişim
dönemine, semptom görünümüne, iyileşme düzeyine, evde-kurumda sağlanan bakım
düzeyine göre iyilik hali bireysellik göstermektedir.
Bireyin;
• Kapasite düzeyine göre, özbakımına katılım
• Emosyonel kontrolünü yapabilme
• Öfke ya da engellenme olmaksızın, okul, ödev ve performanslarını yapabilme
• Sağlıklı bir kendilik ve benlik saygısı gösterme
• Yaşa ve kişilik gelişimine göre uygun yeme alışkanlıkları ve davranışları gösterme
• Kendini ifade edecek ve gereksinimlerini karşılayacak düzeyde bilişsel, iletişim ve dil
becerilerini kullanma
• Gelişim düzeyine uygun interaktif beceriler gösterme
• Cinsiyet kimliği ile uyumlu ve doyumlu olma
• Tedaviye uyumlu olma
• Diğer insanlarla anlamlı etkileşimler kurma
• Akranlarla uygun düzeyde oynama
• Uyuma dönük baş etme ve stres azaltıcı teknikler kullanma
• Diğerlerinin ilgi ve isteklerine uygun yanıt vermesi beklenen iyilik göstergeleridir.
Sonuç olarak, ruhsal açıdan sorun yaşayan çocuk ve ergenlerle çalışmak, hem
zor hem de ödüllendiricidir. Gelişimleri hala devam eden bu bireylerin, hastalık süreçlerinde
kimi zaman beklenen düzelmenin olamayışı, motivasyon kırıcı ve duygusal açıdan zorlayıcı
olabilmektedir. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, hemşireler, çocuk ve gençlerin durumları
üzerinde olumlu etki yaratma potansiyeline ve gücüne sahiptir. Yetişkinlikte dahi
kullanabilecekleri baş edebilme becerilerini geliştirmelerinde hemşireler, bu bireylere yardım
edebilecektir.
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Uygulamalar
1) Çocuk ve gençlerde ruhsal sorunlar konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için
bkz.:
• Öztürk O., Uluşahin A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp
Kitapevi, Ankara.
• Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal
El Kitabı, Beşinci Baskı (DSM V), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev.
Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
• Fortinash KM. Worret PAH. (2012). Psychiatric Mental Health Nursing. 5.
basım. Mosby Publishing, Philadelphia, Birleşik Devletler
• Norman I. Ryrie I. (2004). The Art and Science of Mental Health Nursing (a
textbook of principles and practice). Open University Press, Berkshire, Birleşik
Krallık
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Uygulama Soruları
1)

2)

Ruh sağlığı psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını göz önüne alarak
günümüzde çocuk ve ergen ruh sağlığı kliniklerindeki psikiyatri hemşireliği
uygulamalarını değerlendiriniz
Çocuk ve gençlik dönemi ruhsal sorunlarına yönelik ülkemizdeki riskli ve koruyucu
faktörleri irdeleyiniz, diğer ülkelerle kıyaslayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Gelişimin bir bütün olduğu ve her bir boyutundaki aksaklığın bir diğerini de
etkileyeceğinden hareketle, biyopsikososyal yönden sağlıklı-doyumlu çocuk ve gençlerin
geleceğe de aktarılacağının farkında olmak önemlidir. Multifaktöryel bir oluşum çeşitliliğinin
hüküm sürdüğü çocuk ve genç ruh sağlığı sorunlarının görünümleri de gelişimin farklı
boyutlarının etkilenmesi doğrultusunda oldukça çeşitlidir. Çoklu nedensellik, farklı ve kimi
zaman birbiri ile aynı anda ortaya çıkan görünümlerin tedavi ve bakım sürecinde
multidispliner ekip yaklaşımı da olmazsa olmazdır. Olabildiğince önleme, oluştuktan sonra
ise uygun, nitelikli bakım çocuk ve gençlere sağlanırken, anne ve babalar başta olmak üzere
tüm aile üyelerine durumu kabullenme ve dayanıklılıklarının artırılması konusunda yardım
edilmelidir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi, bebeklerde mizaç farklılığını gösteren bir özellik değildir?
a. Dikkat süresi
b. Enerji düzeyi
c. Tanımadığına yanıt biçimi
d. Uyaranlara hassasiyet
e. Cinsiyet
2. Kardeşi doğunca parmak emmeye yeniden başlayan 5 yaşındaki bir çocuğun bu davranışı
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Model alma
c. Regresyon
b. Ketlenme
d. Pekiştirme
e. Kıskançlık
3. Aşağıdakilerden hangisi çocuk ve gençlerde ruhsal bozuklukların ortaya çıkması için bir
risk faktörü değildir?
a. Tutarlı disiplin kurma girişimleri
b. Benlik saygısında düşüklük
c. Erkek cinsiyeti
d. Akranlar arası baskı
e. Ebeveynlerde ruhsal bozukluk olması
4. Aşağıdakilerden hangisi, Davranım Bozukluğu olan ergene uygun bir psikososyal girişim
değildir?
a. Öfke yönetimi
b. Bireysel terapi
c. Madde kullanımını önleme
d. Aile terapisi
e. Sosyal beceri eğitimi
5. Aşağıdakilerden hangisi bebeğin sosyal gelişimi açısından önemlidir?
a. İstenen bebek olma
c. Kalabalık aile ortamı
b. Kardeşin olması
d. Çekirdek aile ortamı
e.Anne-bebek bağlanması
6. Aşağıdakilerden hangisi, çocuk-ergen psikiyatrik bozukluklarında, hemşirenin yapacağı
tanılamada, ailenin gözlenmesi ile elde edilecek bilgi değildir?
a. Aile içinde kullanılan iletişim biçimleri
b. Ailenin çocuk-ergenle ilgili problemi tanımlaması
c. Çocuk-ergenin ebeveyn ve kardeşlerine karşı tutumları
d. Ailenin sağlık profesyonelleri ile çalışma becerisi
e. Ailenin ebeveynliğe yaklaşım ve tutarlılık
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7.Aşağıdaki çocuk-ergen psikiyatrik bozukluklarından hangisinde davranışçı terapi
uygulanması yararlı değildir?
a. Enürezis
b. İstençdışı devinim bozukluğu
c. Geri çıkarma bozukluğu
d. Özgül öğrenme bozukluğu
e. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu
8. Çocuk ve gençlerde ruhsal bozukluklarda önleme programları temel konuları nelerdir,
açıklayınız?
9. Çocuk ve gençlerde ruh sağlığı tanılama görüşmesinde ele alınması gereken noktaları
açıklayınız
10. Birinci düzey sağlık bakımında, ruh sağlığı sorunları yaşayan, çocuk ve gençler için
hizmetlerin geliştirilmesinde, neler yapılabileceğini tasarlayın.
Cevaplar: 1)e 2)c 3)a 4)d 5)e 6)c 7)e
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7. NÖROBİLİŞSEL BOZUKLUKLAR

*Bu bölüm Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yaşlılığı Etkileyen Ruhsal Sorunlar
7.2. Deliryum
7.3. Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
7.4. Etyolojik Faktöre Göre Yeğin Ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
7.5. Nörobilişsel Bozukluklarda Hemşirelik Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Yaşlılarda görülen ruhsal bozuklukları farklı bakış açılarıyla değerlendiriniz.
Yaşlılarda görülen nörobilişsel bozuklukların temel dinamikleri hakkında bilgi veriniz.
Alzheimer’in etyolojisi hakkında tartışınız.
Nörobilişsel bozukluklarda hemşirelik bakımını süreç doğrultusunda analiz ediniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Nörobilişsel Bozukluklar

Deliryumun temel özelliklerini
ve tedavi sürecini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Nörobilişsel Bozukluklar

Yeğin nörobilişsel
bozukluklarda Alzheimer
hastalığının temel özelliklerini,
tedavi ve bakımını
anlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Nörobilişsel Bozukluklar

Nörobilişsel bozukluklarda
hemşirelik sürecini analiz
edebilmek

Okuyarak/Araştırarak

262

Anahtar Kavramlar
•
•
•
•

Yaşlılık
Ruhsal sorunlar
Alzheimer
Deliryum
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Giriş
Sosyodemografik veriler, son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşlı birey sayısında bir
artış olduğunu göstermektedir. Toplumlarda yaşlanma oranındaki artış ile ilişkili olarak gero
psikiyatrik bozuklarla ilgili tedavi ve bakım konusunda ciddi önlemler alınması
gerekmektedir. Bu bölümde yaşlılarda görülen ruhsal sorunlarda etyolojik faktörler, klinik
semptomlar ve hemşirelik süreci sunulmuştur.
Bir yolun varsa gidilecek sona bırakma,
Bir sözün varsa dilden yüreğe, hiç susma…
Görmen gerekiyorsa birini, git yanına
Okşaman gereken bir yürek varsa esirgeme elini
Hayat çok zalim
An gelir, elini, gözünü, yolunu yüreğini alır senden
O zaman istesen de
Dokunamaz, göremez, gidemez, söyleyemez olursun…
Can Yücel

264

7.1. Yaşlılığı Etkileyen Ruhsal Sorunlar
Yaşlılık, insanın doğumla ölüm arasında geçen çocukluk, ergenlik, gençlik, orta
yaşlılık ve yaşlılık olarak sıralayabileceğimiz yaşam dönemlerinin sonuncusudur. Her canlı
için, yaşam sürecinin son ve kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlılık dönemi 65 yaş ve üzeri olarak
kabul edilir. Son yıllarda tıbbın gelişmesi, bireyin kendine ve yaşamına daha fazla değer
vermesiyle ortalama insan ömrü uzamış, dünyada yaşlı nüfusu artmıştır. Bu dönemde
insanlar, hayatın son dönemiyle ve ölümle yüzleşmek, sevdiklerini kaybetmek, sosyal olarak
güçlü olan rollerinin zayıflaması ve kronik sağlık sorunları gibi birçok sorunla karşılaşırlar.
Yaşlı bireyin yaşadığı bu sorunlara ve değişimlere uyum sağlaması ve hayatını daha kaliteli
devam ettirmesi için psikolojik yönden desteklenmesi gerekir. Ayrıca yaşlıların ruhsal
özelliklerini ve sorunlarını bilmek, bu hastalara daha kolay ve doğru yaklaşımı sağlayacaktır.
Bu nedenle yaşlılarda görülen psikiyatrik hastalıkların özelliklerinin bilinmesi, bu hastalara
daha kolay ve doğru yaklaşımı sağlayacaktır.
Yaşlıları etkileyen ruhsal bozukluklar, DSM 5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental
Disorders – Mental Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı)'de nörobilişsel
bozukluklar adı altında aşağıdaki gibi incelenmektedir.
1. Deliryum,
2. Tanımlanmış Diğer Bir Tür Deliryum
3. Tanımlanmamış Deliryum
4. Yeğin ve Ağır olmayan nörobilişsel bozukluklar
4.1. Alzheimer Hastalığına Bağlı Nörobilişsel Bozukluklar
4.2. Lewy Cisimcikleri Olan Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
4.3. Yeğin ve Ağır Olmayan Vasküler Nörobilişsel Bozukluklar
4.4.Çarpmayla Beyin Yaralanmasına Bağlı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel
Bozukluk
4.5. Maddenin Yol Açtığı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
4.6.HIV Enfeksiyonuna Bağlı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
4.7. Prion Hastalığına Bağlı Yeğin ya da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
4.8. Parkinson Hastalığına Bağlı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
4.9.Huntington Hastalığına Bağlı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
4.10. Çoklu Etkene Bağlı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
4.11.Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar

7.2.Deliryum
Deliryum, herhangi fiziksel, fizyopatolojik sebeplerle beynin kısa sürede yaygın
etkilenmesiyle beyin işlevlerini bozan, başta bilinç ve yönelim bozukluğu ile karakterize olan,
davranışın ileri derecede bozulduğu bir akut organik beyin sendromudur. Tıbbi hastalığı ciddi
düzeyde olan hastalarda sık görülen, morbidite ve mortaliteyi belirgin olarak arttıran,
nöropsikiyatrik bir hastalıktır. 16. yüzyılda bellek ve düşünce bozukluğu “frenesie “terimiyle
tanımlanırken, 17. yüzyılda deliryum bir sendrom değil semptom olarak ele alınmıştır. 18.
yüzyıl terminolojisinde deliryum “delilik”, frenitis ise “ateşli delilik” karşılığı olarak
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kullanılmıştır. Sutton 1817 de alkol duyarlılığı ya da aşırı alkol alımı için deliryum tremens
terimini kullanmıştır. 19. Yüzyıl sonlarında deliryum günümüz tanımlarıyla büyük ölçüde
örtüşen geçici bir bilişsel bozukluk olarak tanımlanmıştır.

7.2.1.Epidemiyoloji
Deliryum sıklıkla hastanede yatan yaşlı bireylerde görülen, ciddi ve yaygın bir
durumdur. Deliryumun birinci basamak sağlık kuruluşlarındaki prevalansı bilinmemektedir.
Acilde yatan hastaların %10’unda, cerrahi kliniklerde yatan hastaların %10-15'inde, terminal
dönem hastaların %40’ında, hastaneye yatırılan hastaların yarısında, tüm hastanelerde yatan
hastaların ise %15-25'inde hastanede kaldıkları süre içinde deliryum gelişmesine rağmen,
sağlık çalışanları tarafından tanınma sıklığı düşük olan bir tablodur. Deliryum geliştiren
hastaların %35-50'si 65 yaş ve üzerindedir. Mortalite oranı, yaşlı hastalarda %15-30
arasındadır. Klinik önemine rağmen özellikle bilişsel değerlendirmenin sık yapılmaması,
dalgalı doğası ve sağlık çalışanlarının deliryumun sadece ajitasyon ve halüsinasyonlarla
kendini gösterdiğini düşünmesi nedeniyle, genelde hastane servislerinde atlanmakta ve tedavi
süreci değişmektedir.

7.2.2.Deliryum İçin DSM-V Tanı Ölçütleri

DSM V için deliryum tanı ölçütleri aşağıdaki gibidir.
• Dikkat (dikkatini yönlendirme, odaklama, sürdürme ve kaydırma yeterliliğinde azalma) ve
ayrımında olma bozukluğu (çevreye yönelimde azalma).
• Bu bozukluk, kısa bir süre içinde gelişir (genellikle saatler, birkaç gün içinde), temel dikkat
ve ayrımında olma düzeyinde bir değişiklik vardır ve ağırlığı gün içinde dalgalanmalar
gösterir.
• Bilişte ek bir bozukluk (örn: bellek bozukluğu, yönelim bozukluğu, dil, görsel-uzamsal
yeterlilik ya da algı).
• A ve C tanı ölçütlerinde sözü edilen bozukluk, daha önceden var olan, yerleşik ya da
gelişmekte olan başka bir nörobilişsel bozuklukla daha iyi açıklanamaz ve koma gibi, ileri
derecede azalmış uyanıklık düzeyi bağlamında ortaya çıkmamaktadır.
• Öykü, fizik muayene ya da laboratuar bulgularında, bu bozukluğun başka bir sağlık
durumunun, madde esrikliği ya da yoksunluğunun (kötüye kullanılabilen bir madde ya da
bir ilaç) ya da bir toksinle karşılaşmanın doğrudan fizyolojiyle ilgili etkilerinden
kaynaklandığına ya da çoğul nedensel etkenlere bağlı olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
• Deliryumun tanısı, klinik olarak hastada gözlem yoluyla yapılır. Tanı için psikometrik
ölçeklerden; Mini Mental State Examination (MMSE), Delirium Rating Scale Revised-98
(DRS-R-98), Cognitive Test for Delirium (CTD), Memorial Delirium Assesment Scale
(MDAS), Trail Making Test (TMT) gibi değerlendirme araçları kullanılabilir.

7.2.3. Etyoloji Ve Risk Faktörleri
Deliryumda esas olarak, beyin metabolizması bozulmakta ve sinir hücreleri yeterli
oksijen ve glikoz alamaz hale gelmektedir. Böylece beyin işlevleri bozulmakta ve komaya
kadar giden bilinç bozuklukları olmaktadır. Klinik uygulamada ise, deliryum, genel fizyolojik
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bir stresörün doğrudan sonucu ile ilişkilidir. Değerlendirme ve tedavinin hedefleri, altta yatan
nedeni bulmak ve düzeltmek yönündedir.
DSM 5’de deliryumun etyolojisi olarak;
• Madde esrikliği deliryumu,
• Madde yoksunluğu deliryumu,
• İlacın yol açtığı deliryum,
• Başka bir sağlık durumuna bağlı deliryum,
• Neden olan çoğul etkene bağlı deliryum olarak belirtilmektedir.
DSM 5’ de belirtildiği gibi deliryumun olası nedenleri çok fazladır, ancak nedenleri
belirlemek her zaman kolay değildir. Deliryum nedenlerini belirlemede sağlık personeline
kolaylık sağlayabilecek “VITAMINS” ve “I WATCH DEATH” gibi kapsamlı iki rehber
bulunmaktadır.
Deliryumun Nedenleri “VITAMINS”
V: Vascular (Vasküler)
Sağ nondominant hemisfer infeksiyonu, hipoksi, iskemik
ensefalopati, hipertansif ensefalopati, komplike migren
I: Infectious (İnfeksiyon)
Herpes simpleks ya da diğer viral ensefalit, pnömoni, bakteriyal
ya da fungal meningoensefalit, HIV ensefaliti, nörosfili.
T: Traumatic (Travma)
Kapalı kafa travması, subdural hematom, ısı şoku, postoperatif
etkenler (postoperatif kardiyotomi), yanık, kafa travması
T: Toxic (Toksik)
Alkol/madde etkileşimi ya da yoksunluğu, toksinler, fiziksel
ajanlar
A:Autoimmune
Sistemik lupus eritomatozus, serebral vaskülit, antitiroid
(Otoimmün):
antikorlar
M: Metabolic (Metabolik):
Hipoglisemi ya da hiperglisemi, hipotiroidi ya da hipertiroidi
Elektrolit dengesizliği (Hiponatremi, hiperkalsemi v.b.)
Beslenme bozuklukları
Wernicke ensefalopati, Vitamin B12 eksikliği gibi.
Organ yetmezlikleri (Hepatik ensefalopati, üremi v.b.)
I: Iatrogenic (İyatrojenik):
Çok sayıda ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri, opioidler,
antikolinerjikler, steroidler, psikotrop ilaçlar
N: Neoplastic (Neoplasm):
Primer beyin tümörü, metastatik beyin hastalığı.
S: Seizures (Nöbetler):
Nöbet sonrası durum, kısmi tam nöbet, nonkonvulsif epilepsi
durumu.
Konsültasyonlarda hastada aşağıdaki özelliklerin varlığında önde gelen psikiyatrik tablodan
bağlantısız bir şekilde öncelikle deliryumdan şüphelenilmelidir:
• İleri yaş (özellikle 80 yaş üstü)
• Ciddi hastalık (özellikle kanser)
• Dehidratasyon
• Ateş veya hipotermi
• Madde bağımlılığı
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•
•
•
•
•

Azotemi
Hipoalbüminemi
Bozuk sodyum düzeyi
Çoğul ilaç kullanımı
Görme veya işitmede bozukluk

Deliryum tablosunun patofizyolojisi henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Beynin hem
kortikal hem de subkortikal bölgeleri tutulmuştur, fakat anatomik olarak yapısal bir defekt
yoktur. Deliryum geliştiren hastalarda beyinde yapısal değil, fonksiyonel bir bozukluk
oluştuğu düşünülmektedir. Esas olarak retiküler aktive edici sistem sorumlu tutulmaktadır.
Tutulan bölgeler; prefrontal, fusiform ve posterior pariyetal korteks, talamus ve bazal
ganglionlardır. Deliryum patofizyolojisinde birden çok nörotransmitterin sorumlu olduğu
düşünülmektedir. Bunlar;
Asetilkolin (antikolinerjik ilaçlar, kolinerjik uyarıda azalma),
Serotonin,
Dopamin artışı,
Gama-amino bütirik asit (GABA) (hepatik ensefalopati, glutamin ve glutamat
yüksekliği),
• b-endorfinde azalma (glukokortikoidler sebep olabilir),
• Histamin (antihastaminikler)’dir.
•
•
•
•

7.2.4. Klinik Belirtiler
Deliryumun klinik özellikleri genellikle aniden gelişir ve hızlı değişkenlikler gösterir.
Bilinçte sislenme, dalgalanma ve yönelim bozukluğu en tipik belirtisidir. Öncelikle hastada
zaman yönelimi bozulur, kişi yönelimi daha geç ve ender olarak bozulur. Hasta şaşkın
görünümlü ve huzursuzdur. Hasta deliryumdayken normal diürnal ritmi bozulmuş ve tersine
dönmüştür. Gündüz letarjik, gece ise uykusuz ve uyarılmış haldedir. Bilgi akışı ve düşünme
süreçleri bozuk ve karışıktır. Deliryumdaki hastanın dikkati kolaylıkla dağılır, odaklanmakta
zorlanır. Genellikle perseveratif şekilde bir önceki soruda takılır, yenisine geçemez. Dikkat
bozukluğu deliryumun önemli bulgularındandır. Hastanın dikkatini odaklamada, sürdürmede
ve başka yere kaydırmada zorluk yaşadığı gözlenir. Söylenenleri takip etmekte ve karşılıklı
konuşmada zorluk yaşarlar ve genellikle daha önce sorulan sorunun cevabını vererek
perseverasyon yaparlar. Kognitif değerlendirme esnasında basit kelime tekrarlamada ve
verilen komutları yerine getirmede bozukluk olduğu görülür. Haftanın günlerini veya ayları
geriye doğru sayamazlar. Kognitif durum tipik olarak saatler ve günler içinde değişir. Hastada
değişen oranlarda hafıza kaybı görülür. Oryantasyon bozukluğu sık görülen bir bulgu olup
daha çok yer ve zaman oryantasyonu bozulur. Konuşma problemleri, dezorganize düşünceler,
fikir uçuşmaları gözlenebilir. Psikomotor ajitasyon veya retardasyon, algıda bozukluk
(ilüzyon, halüsinasyon, paranoid delüzyon), emosyonel labilite, uyku-uyanıklık siklusunda
bozukluklar görülebilir.
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Psikomotor aktivite ve afektif durum bozuklukları sıklıkla oluşur. Hastalar kateterleri,
EKG bağlantılarını ve diğer tüpleri çıkarmaya çalışırlar. Duygulanım semptomları genellikle
dalgalanma gösterir ve bunların arasında hepsi kısa zaman içerisinde gerçekleşen anksiyete,
korku, apati, sinirlilik ve agresif tavırlar, öfori ve disforik belirtiler bulunur. Algılama
bozuklukları genelde görseldir ve genellikle hastayı rahatsız edici tarzdadır. Konuşma dağınık
ve enkoherandır. Anlık ve yakın bellek bozulur. Düzelmeden sonra, bazı hastalarda hastalık
dönemine ilişkin total amnezi gelişir, bazıları ise bulanık hatırlar. Semptomların gün içinde
dalgalanmalı olarak seyretmesi deliryumu demanstan ayıran majör özelliklerden biridir.
Hastayı değerlendirirken hastanın bazal mental durumunu öğrenebilmek amacıyla hasta
yakınlarından bilgi alınmalıdır.
DSM 5’E Göre Deliryumun Değerlendirilmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar;
Akut: Birkaç saat ya da gün süren
Süregiden: Haftalar ya da aylar süren
Çok etkin (Hiperaktif): Kişinin duygudurum değişkenliği, kışkırma (ajitasyon) ve/ya da
sağlık bakımıyla işbirliğine karşı koymanın eşlik edebildiği, ruhsal-devinsel etkinliği çok
etkin (hiperaktif) düzeydedir.
Azetkin (Hipoaktif): Kişinin stupora yaklaşan bir uyuşukluk ve letarjinin eşlik edebildiği
ruhsal-devinsel etkinliği az etkin (hipoaktif) düzeydedir.
Karışık etkinlik düzeyi: Kişinin dikkati ve çevresinin ayrımında olması bozulmuşsa da
ruhsal-devinsel etkinliği olağan düzeydedir. Etkinlik düzeyi hızla dalgalananları da kapsar.

7.2.5.Ayırıcı Tanı
Deliryum sıklıkla depresyon, fonksiyonel psikozlar (şizofreni, hezeyanlı bozukluk
gibi), bipolar bozukluk ve kısa reaktif psikozda, ayırıcı tanı güçlüğü yaratır. Akut başlangıç,
bilinç durumunda bozulma, ruhsal tabloda değişiklikler, yaygın bilişsel bozukluk, uykuuyanıklık ritminin bozulması, yönelim bozukluğu, tablonun gece ağırlaşması, patolojik
refleksler, görsel ve taktil hallüsinasyonlar, diğer fonksiyonel psikiyatrik bozukluklardan
ayırıcı tanıda yardımcıdır.

7.2.6. Prognoz
Deliryum semptomları genellikle 3-5 gün arasında sürer, ancak oldukça fazla
değişiklik gösterir, semptomların ortadan kalkması yavaştır ve bazen 6-8 hafta arasında da
sürebilir. Tanınmayıp tedavi edilmezse; morbidite, mortalite yüksektir ve bazen tedaviye
rağmen kalıcı sekel bırakabilir.
Aynı tıbbi hastalıktan dolayı tedavi gören hastalar arasında, deliryum geçirenlerde
mortalite en az iki kat fazladır. Psikiyatrik konsültasyon ile deliryum tanıları kesinleşen yatan
hastaların, izleyen 3 ay içerisindeki mortalite oranı %33 olarak bildirilmiştir. İyileşme, yaş ve
hastalık süresi ile ters orantılıdır ve yaşlı hastalarda ölüm oranları %15-30’u bulabilir.
Deliryum gelişen geriatrik hastaların ¼ ünün birkaç ay içinde kaybedildiği bildirilmiştir.
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7.2.7. Tedavi
Deliryum tedavisinde 3 hedef vardır:
1. Deliryuma sebep olan durumu belirleyip tedavi etmek
2. Hasta yakınları ve tedavi ekibine bilgi vererek hastanın güvenliğini sağlamak
3. Deliryum belirtilerini tedavi etmektir.
Deliryum tanısı konduğu veya şüphelenildiğinde alttaki nedenler araştırılmalıdır. Tedavi altta
yatan nedene yöneliktir ve iki bölümde ele alınır.
7.2.7.1.Nedene yönelik tedavi: Deliryumun etiyolojisi bulunduğu takdirde, bunun tedavisi
öncelik kazanır ve başarı oranı oldukça yüksektir (örneğin; antikolinerjik toksisiteye bağlı
deliryum tablolarında fizostigmin salisilat 1-2 mg iv/im yapılarak aynı doz 15-30 dakikada
yinelebilir).
7.2.7.2.Genel ve semptomatik tedavi: Buradaki temel ilkeler şöyle sıralanabilir.
• Hasta sessiz, aydınlık bir odada bulunmalı, geceleri odanın ışığı ise tam karanlık değil,
loş olmalıdır.
• Hastanın gün çinde gerekli oldukça oryantasyonu sağlanmalıdır.
• Hasta genellikle kendisi beslenemediğinden gavaj ya da diğer yöntemlerle
beslenmelidir.
• Mesane ve barsak işlevleri konusunda bakım ihmal edilmemelidir.
• Deliryum belirtileri içinde ilaç tedavisi özellikle psikoz ve uykusuzluk için gerekir.
Özellikle ajite hastalarda gereken sedasyon ve uykusuzluk için kısa etkili
benzodiazepinler tercih edilmelidir. Uzun etkili benzodiazepin olan diazepam
konfüzyonu artırabileceği için önerilmemektedir. Psikotik belirtilerin varlığında ise ilk
tercih edilecek ilaç haloperidol olup 2-10 mg i.m. olarak verilip gerekli durumlarda
saat başı yinelebilir. Hastanın belirtileri kontrol altına alındıktan sonra 2/3'ü gece
kalanı gündüz dozu olmak üzere oral kullanıma (1.5x im doz, genellikle 5-50 mg/gün)
geçilir. Belirtilerin hızlı kontrolünün gerektiği durumlarda haloperidol i.v. olarak da
verilebilir. Bu şekilde uygulandığında i.m. ya da oral verilmesine göre daha az
ekstrapramidal yan etki yaptığı izlenmektedir. Farmokolojik tedavi desteğinin gerekli
olduğu durumlarda hemşireler semptomları izlemeli, özellikle ilacın etki ve yan
etkilerini gözlemeli ve grekli durumlarda kontrol altına almalıdır.

7.2.8. Tanımlanmış Diğer Bir Tür Deliryum
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli
diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan, deliryumun belirti
özelliklerinin baskın olduğu, ancak bunların deliryum ve nörobilişsel bozukluklar tanı
kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçütlerini tam karşılamadığında ve
klinisyenlerce deliryum için tanı ölçütlerinin karşılamamanın özel nedeni tartışılmak
istendiğinde bu tanı konulmaktadır. Bu tanının ardından, bu tanıyı düşündüren nedende
belirtilmelidir (Örn: eşikaltı deliryum sendromu).
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7.2.9.Tanımlanmamış Deliryum
Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli
diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olan, deliryumun belirti
özelliklerinin baskın olduğu, ancak bunların deliryum ve nörobilişsel bozukluklar tanı
kümesindeki herhangi birinin tanısı için tanı ölçütlerini tam karşılamadığında bu tanı
konulmaktadır. Klinisyenlerce deliryum için tanı ölçütlerinin karşılamamanın özel
nedenini bilinmek istenmediğinde ve daha özgül bir tanı koymak için yeterli bilgi
olmadığı durumlarda bu tanı konulmaktadır (Örn: acil servis koşullarında).

7.3.Yeğin Ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar
7.3.1. Yeğin ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar İçin DSM V
Tanı Kriterleri
DSM V’e göre yeğin ve ağır olmayan bozukluklar için tanı kriterleri aşağıdaki gibidir.
A.Bir ya da birden çok bilişsel alanda (karmaşık dikkat, yerine getirme işlevi, öğrenme ve
bellek, dil, algısal-devinsel ya da toplumsal biliş), daha önceki yeterlik düzeyine göre belirgin
bilişsel bir gerileme olduğunun kanıtları şöyle temellenir;
1.
Bilişsel işlevlerde belirgin bir gerileme olduğuyla ilgili kişinin, ilgisi olan birinin
ya da klinisyenin kaygı duyuyor olması
2.
Nöropsikoloji ölçümleriyle belgelendirilmesi yeğlenen ya da bunların yokluğunda
nicel bir klinik değerlendirmeyle belgelendirilen, bilişsel yeterlikte önemli ölçüde
bozulma.
B.Bilişsel eksiklikler, gündelik etkinliklerde, kendi başına, bağımsız davranmayı güçleştirir
(en azından, faturalarını ödeme ya da ilaçlarını doğru kullanma gibi karmaşık günlük yaşam
etkinliklerinde yardıma gereksinme).
C.Bilişsel eksiklikler yalnızca deliryum bağlamında ortaya çıkmamaktadır.
D.Bilişsel eksiklikler başka bir ruhsal bozuklukla (örn. yeğin depresyon bozukluğu, şizofreni)
daha iyi açıklanamaz.

7.3.2.Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluklar İçin DSM V Tanı
Kriterleri
A.Bir ya da birden çok bilişsel alanda (karmaşık dikkat, yerine getirme işlevi, öğrenme ve
bellek, dil, algısal-devinsel ya da toplumsal biliş), daha önceki yeterlik düzeyine göre belirgin
olmayan bilişsel bir gerileme olduğunun kanıtları şöyle temellenir;
1. Bilişsel işlevlerde belirgin bir gerileme olduğuyla ilgili kişinin, bilgisi olan
birinin ya da klinisyenin kaygı duyuyor olması
2. Nöropsikoloji ölçümleriyle belgelendirilmesi yeğlenen ya da bunların
yokluğunda nicel bir klinik değerlendirmeyle belgelendirilen, bilişsel yeterlikte
önemli ölçüde bozulma.
B.Bilişsel eksiklikler, gündelik etkinliklerde, kendi başına, bağımsız davranmayı engellemez
(faturalarını ödeme ya da ilaçlarını doğru kullanma gibi günlük yaşamın karmaşık etkinlikleri
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yapılabilir, ancak daha büyük çaba gerektirir, ödünleyici yöntemler bulunur ya da
uyarlamalara gerek olabilir).
C.Bilişsel eksiklikler yalnızca deliryum bağlamında ortaya çıkmamaktadır.
Bilişsel eksiklikler başka bir ruhsal bozuklukla (örn. yeğin depresyon bozukluğu, şizofreni)
daha iyi açıklanamaz.

7.3.3.DSMV’e Göre Yeğin Nörobilişsel Bozuklukların
Değerlendirilmesinde Belirtilmesi Gereken Noktalar

Davranış bozukluklarıyla gitmeyen: Bilişsel bozukluğa klinik açıdan önemli, herhangi bir
davranış bozukluğu eşlik etmiyorsa bu durum belirlenir.
Davranış bozukluklarıyla giden: Bilişsel bozukluğa klinik açıdan önemli, herhangi bir
davranış bozukluğu eşlik ediyorsa, davranış bozuklukları ile giden olarak tanımlanır. örn.
psikoz belirtileri, duygudurum bozukluğu, kışkırma (ajitasyon) apati, ya da diğer davranışsal
belirtiler.
Ağır olmayan: Günlük yaşam etkinliklerinde güçlükler (örn: ev işleri, para yönetimi)
Orta derecede: Temel günlük yaşam etkinliklerinde güçlükler (örn: beslenme, giyinme).
Ağır: Tam bağımlıdır.

7.4. Etyolojik Faktöre Göre Yeğin Ve Ağır Olmayan Nörobilişsel
Bozukluklar
-Alzheimer hastalığı

-Frontotemporal lob yozlaşması

-Lewy cisimciği hastalığı

-Damarsal (vasküler) hastalık

-Çarpmayla beyin yaralanması

-Madde/ilaç kullanımı

-HIV enfeksiyonu

-Prion hastalığı

-Başka bir sağlık durumu

-Neden olucu çoğul etkenler

-Tanımlanmamış

7.4.1.Alzheimer Hastalığına Bağlı Yeğin ya daAğır Olmayan
Nörobilişsel Bozukluklar
1907 yılında, Alois Alzheimer ilk defa bu hastalığı tanımlamış ve daha sonra
hastalık onun adı ile anılmıştır. Dr. Alois Alzheimer’ın 1907’de ilk olgusu Auguste D.’yi
yayınlamasından sonra hastalığa “Alzheimer” adını Dr. Alzheimer’in klinik şefi Dr. Emil
Kraepelin vermiştir. Nörodejeneratif hastalıklar içinde en fazla tıbbi, sosyal ve ekonomik
soruna neden olan hastalık, nörobilişsel bozukluklar arasında en fazla izlenen Alzheimer
hastalığıdır. Alzheimer, bellek kusurunun ön planda olduğu bir hastalıktır. Zihinsel
işlevlerde bozulmaya yol açan, ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Bilişsel işlevlerde, günlük
yaşam etkinliklerini sürdürme becerilerinde azalma, davranışsal değişimler ve psikiyatrik
bozukluklarla karakterize, nörodejeneratif bir hastalıktır. Alzheimer sinsi bir şekilde
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ilerlemekte beyinde oluşan patolojik değişiklikler hastalık belirtilerinin çıkmasından çok
uzun zaman önce gerçekleşmektedir.
Erken semptomlardan biri hafıza kaybıdır. Bu hafıza kaybı, geçmiş hafızanın
korunduğu, hastalığın ilerlemesi ile birlikte sıklıkla telaffuz edilmeye başlanan küçük
unutkanlıkların başlaması şeklindedir. Bozukluğun ilerlemesi ile bilişsel (kognitif)
yeteneklerdeki kayıp, frontal ve temporal lob işlevleri ile ilişkili, dil alanlarında işlev kaybı
(afazi), beceri gerektiren hareketlerde işlev kaybı (apraksi) ve tanıma fonksiyonlarında
bozulmaya doğru uzanım göstermeye başlar.
AH'nın kesin tanısı beynin nöropatolojik incelenmesiyle olabilir.

7.4.1.1 Epidemiyoloji
DSÖ 2002 yılı tahminlerine göre, dünya çapında 24 milyon insanın Alzheimer hastası olduğu
düşünülmektedir. 2000 yılı Amerikan Ulusal Yaş Enstitüsü’ne göre (NIA) gelişmiş ülkelerde
85 yaş üstü nüfusun %50’sinde Alzheimer hastalığı saptanmıştır. 2010’da dünyada 35 milyon
olan Alzheimer oranının 2020’de 44 milyonu bulacağı öngörülüyor. Türkiye’de Alzheimer
hastalığının görülme sıklığı Batılı ülkeler ile benzer oranlardadır. 65 yaş üzerindeki
grubun %2-4’ünde, 85 yaş üzerinde ise %20 oranında görülmektedir. 45 yaşından önce
nadirdir, ancak 26 yaşında bir vaka da bildirilmiştir.

7.4.1.2. Etyoloji
Alzheimer hastalığı çok sayıda etkene bağlı olarak gelişen bir hastalıktır. En güçlü faktör
ilerleyen yaş olup, yaşla ilgili biyolojik süreçlerin hastalığın patogenezinde etkili olabileceği
öne sürülmektedir. Bu risk faktörlerinden yalnızca yaş, ve aile öyküsü kesinleşmiş risk
faktörleridir.
Kabul Edilmiş Risk Faktörleri
Yaş
En güçlü kanıt ilerlemiş yaş için mevcuttur. Hastalığın görülme sıklığı 60 yaşından önce
nadirken, 85 yaş ve üzerindeki yaşlarda yaklaşık %50’ye yükselir.
Aile öyküsü
Alzheimer hastalarının % 25-50’si aile öyküsü vermektedir. Alzheimer hastalığı olan birinin
çocukları, kardeşleri, hastalıktan etkilenmiş bir yakını olmayan birine göre 3-4 kat daha fazla
etkilenir. Erken başlangıçlı AH özellikle daha güçlü ailesel risk taşımaktadır.
Down sendromu
40 yaşına ulaşan tüm Down sendromlular nöropatolojik olarak AD özelliklerini taşırlar. Bu
21’inci kromozomda fazladan bir amiloid prekürsor protein geninin kopyasını bulundurmaya bağlıdır (Down sendromu olanların %90’ında 30 yaşında iken amiloid plaklar,
nörofibriler yumaklar ve kolinerjik eksiklikler vardır).
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Apolipoprotein E (ApoE) polimorfizmi
ApoE lipid transportundan sorumlu ve geni 19’uncu kromozomda bulunan bir plazma
proteinidir. Üç alleli bulunur: e2, e3 ve e4, e4/e4 alllerini taşıyanlarda risk yaklaşık 15 kat
kadar artmaktadır. e4 allelinin taşınmasının AH’nin başlangıç yaşını geriye çektiği de
gösterilmiştir.
Otozomal dominant gen mutasyonları
Otozomal dominant geçişe neden olan üç genetik bölge tanımlanmıştır. Bunlar amiloid
prekürsör protein geninin 21’inci kromozomdaki, presenilin-l geninin 14, kromozomdaki ve
presenilin-2 geninin l’inci kromozomdaki mutasyonlarıdır. Hepsi erken başlangıçlı AH’a
neden olurlar ama tüm AH vakalarının % 1-2’sinden sorumludurlar.
Olası Risk Faktörleri
Depresyon
Özgeçmişinde depresyon öyküsü bulunanlarda AH gelişim riski, depresyon öyküsü
olmayanlara göre daha fazladır. Depresyon bir risk faktörü ise, aradaki bağlantı yüksek
kortizol düzeyi ve HPA eksen aktivitesinin hipokampal atrofi ile ilişkili olması ile
açıklanabilir.
Kafa travması
Çalışmaların çoğu, kafa travmasının AH riskini artırdığını göstermektedir. Bilinç kaybı ile
giden kafa travması ile AH riskini % 80 oranında arttığı gösterilmiştir. Kafa travmasının
hangi yolla AH’ye yol açtığı biyolojik mekanizması kesin bilinmemektedir. Ancak, travmanın
nöronal hasara yol açtığı, bunun Aβ amiloid birikimini artırdığı, bunların da daha sonra
amiloid plaklara dönüştüğü, gerek hayvan gerekse de insan çalışmalarında gösterilmiştir.
Diğer Risk Faktörleri
Cinsiyet
Çoğu çalışmada AH’nin kadınlarda erkeklere göre iki kat fazla görüldüğü gösterilmişse de,
bunun bağımsız bir risk faktörü olduğu söylenemez. Kadınlar tüm toplumlarda erkeklere göre
daha uzun yaşarlar. Buna rağmen insidans çalışmalarında kadınların AH insidansının
erkeklere göre daha yüksek olduğu ve çok geç başlangıçlılarda kadınlarda erkeklere göre daha
yüksek insidans bulunduğunu bildiren metaanalizler bulunmaktadır.
Zeka ve eğitim
Düşük zeka ve eğitim düzeyinde olanların AH yakalanma risklerinin arttığına ilişkin kanıtlar
bulunmaktadır. Eğitim düzeyinin yüksek olmasının hangi mekanizma ile AH’den koruyucu
bir etkiye sahip olduğu bilinmemektedir. Bir görüş AH’ın ortaya çıkma yaşının yüksek zeka
ve eğitim sayesinde ileri atıldığıdır. Diğer bir görüş ise yüksek zekanın AH patolojisinin
ortaya çıkmasını engellediğidir.
Sigara
AH riski sigara içenlerde iki kat artmaktadır. Sigaranın oluşturduğu vasküler değişiklikler göz
önüne alındığında sigaranın risk faktörü yanı daha ağır basmaktadır.
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Aluminyum
1970’lerdeki çalışmalar aluminyumun nörotoksik olduğunu ve AH’lıların beyinlerinde artmış
oranda bulunduğunu göstermişlerdir. Epidemiyolojik çalışmalarda ise yüksek oranda
aluminyum içeren içme suyu kullanan bölgelerde AH sıklığının arttığı gösterilmiştir. Daha
sonraki çalışmalarda bu bulgular tam olarak doğrulanmamıştır.
Homosistein
Homosistein, kardiyak hastalıklar içinde önerilen bir risk faktörü olan plazma proteinidir.
Bazı yaka-kontrol çalışmaları AH’da yüksek oranda homosistein bildirmişlerdir.
Olası Koruyucu Faktörler
Antienflamatuar ilaçlar
Antienflamatuar ilaçların AH’dan koruyucu etki gösterdiklerine ilişkin veri, romatizmalinflamatuvar hastalıklar için anti-inflamatuvar ilaç kullanılan bireyler arasında AH görülme
sıklığının, bu ilaçları kullanmayanlara göre daha az olması gözlemine dayanmaktadır. Bu
durum anti-enflamatuvar ilaçların amiloid plak etrafında gelişen enflamatuvar reaksiyonu
önlemelerine bağlanmaktadır.
Östrojen
Menopoz sonrası östrojen kullanan kadınlarda, kullanmayanlara göre AH gelişim oranı daha
azdır. Hormon replasman terapisinin AH riskini % 30 oranında azalttığı gösterilmiştir. Ancak
iyi eğitim alanların bu tedaviyi daha fazla kullanması, bilişsel kaybı olanların ilaçlarını
unutabilecekleri savları bu çalışmanın değerini düşürmüştür. Son yıllarda yapılan
çalışmalarda ise bu bulgu doğrulanamamıştır.

7.4.1.3.Nöropatolojik ve Nörokimyasal Bulgular
Nörotransmitterlerdeki değişiklikler AH’da fonksiyonel değişikliklerin önemli bir
bölümüdür. Hastaların beyinlerinin makroskopik incelenmesinde tüm beyinde atrofi,
sulkuslarda genişleme, giruslarda küçülme (en belirgin frontotemporal alanlarda ve
parahipokampal girusta) ve doku kaybına bağlı olarak ventrikül genişlemesi gözlenir.
Elektron mikroskopik bulgular arasında hücre içine yerleşmiş nörofi briler yumaklar (NFY),
hücre dışı yerleşimli senil plaklar (SP), granülovaküoler dejenerasyon, nöron ve dolayısıyla
sinaps kaybı ve amiloid anjiopatiler vardır. Nörofi briler yumaklar Alzheimer hastalarında
karakteristik bulgulardan biridir.
Asetilkolin (Ach) özellikle dikkat ve bellek gibi bilişsel işlevler için önemlidir. AH’da
kolinerjik sinapslarda azalma olur. Alzheimer hastalığında belirğin nörotransmitler bozukluk
asetilkolin sentezinde görülür. Bu nörotransmitter öğrenme ve bellek gibi yüksek beyin
fonksiyonlarında önemli rol oynar. Asetilkolin sentezinde kolin asetil transferaz (ChAT)
enzimi sorumludur. Bu enzimin başlıca kaynağı Meynert’in bazal ön beyin bölgesidir. Bu
bölge hastalığın erken evrelerinde tutulur ve önemli derecede asetilkolin sentezini etkiler.
Beynin çeşitli alanlarında, özellikle temporal loblarda daha fazla olmak üzere ChAT belirgin
şekilde azalmıştır.
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Alzheimer hastalığının kesin tanısı ancak nöropatolojik incelemeyle konabilir. Kortikal
hücre ölümü AH’da önemli bir bulgudur. Bu hastalarda frontal ve temporalkortikal
bölgelerdeki hücrelerin yarısından çoğu ölmüş olabilir.

Kognitif değerlendirme testleri
Kısa tarama testleri---MMSE, saat çizme testi
Hafıza testleri---desen akıcılık testleri, kelime hatırlama, sayı sıraları hatırlama, şekil
kopyalama, nöropsikolojik test bataryaları
Global evrelendirme skalaları----CDR, GDS

Nörobilişsel kayıplar:
• Amnezi (hatırlama güçlüğü)
• Agnozi (nesneleri görüp tanıyamama)
• Apraksi ( hareketleri yapamama)
• Afazi (konuşamama)

7.4.1.4.Klinik Belirtileri
Temel olarak 10 belirti, Alzheimer hastalığının habercisi olarak nitelendirilebilir.
•
Günlük yaşamı etkileyecek düzeyde unutkanlık (özellikle yakın tarihli olayları
ve insan isimlerini anımsayamama)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Günlük işleri yerine getirmede güçlük çekme (alışveriş, yemek pişirme ya da
basit bir aleti çalıştırma gibi)
Sözcükleri bulmakta zorlanma
Tarihleri ve bilinen yolları unutma
Basit konularda karar verme güçlüğü (giysi seçimi gibi)
Hesap ya da planlama yapma gibi pratik düşünme becerilerinin azalması
Eşyaları yanlış yerlere koyma (buzdolabına ayakkabı çekeceği koyma gibi)
Ruh hali ve davranışlarda değişiklik (kolayca ağlama ya da sinirlenme gibi)
Kişilik değişiklikleri (çevresindeki insanları suçlama gibi)
Sorumluluktan kaçınma

Haﬁf Alzheimer Hastalığı (2-4 yıl )
• İlerleyici günlük hayatı etkileyen unutkanlık vardır.
• Bellek ve öğrenme bozulmuştur. Kişi gördüğü, duyduğu algıladığı bilgileri kayıt
edemez ve bilgi lazım olunca da hatırlayamaz.
• Kelime bulmada güçlük, konuşma bozuklukları görülür.
• Soruların veya cümlelerin sık tekrarlanması vardır.
• Kişilik değişikliği vardır.
• Eşyaları kaybetme, yerini karıştırma, uygunsuz yerlere koyma görülür.
• Kurallara uyan, düzenli çalışan kişi ileri derecede dağınıktır. Her şeyi yerinde ve
zamanında yapan kişi, sorumluluktan kaçmaya, üzerine aldığı görevleri yerine
getirmemeye başlar.
• Kişinin kendine olan saygısı azalır, yaratıcılık gücü kaybolmuştur. Mali konuları
yürütme, tek başına araba kullanma, yemek yapma gibi işlevlerde bozulma olur.
• Kişiler bu işlevleri yapamamalarını inkar ederek çeşitli bahanelerle kapatmaya
çalışırlar. Dizlerim ağrıyor dışarı çıkamıyorum ki alışverişe gideyim, benim parayla
ilgim yok vb. yanıtlar verebilirler.
• Kendi bakımlarını ve sosyal ilişkilerini yürütürler. İyi eğitimli kişiler bu evredeki
bozuklukları ve kayıpları kolayca saklar ve telafi edebilirler.
Orta Derecede Alzheimer Hastalığı (2-5 yıl )
• Belleğin bozulması belirgindir.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unutkanlıkta artış, sadece yakın olayları değil geçmişteki olayları da hatırlayamaz.
Akrabaları, arkadaşları hatırlayamaz.
Konuşmada belirgin bozulma, uygunsuz kelimeler kullanır.
İletişim kurmakta zorluk yaşar
Temel günlük yaşam aktivitelerinde, öz bakımda bozulmalar olur.
Kişilik bozuklukları oldukça belirgindir.
Davranışsal ve psikiyatrik bozukluklar; ajitasyon, anlamsız gezinmeler olur.
Halüsinasyon gelişebilir.
Bu hastaların gözetim ve yardıma ihtiyaçları vardır. Yalnız bırakılmaması gerekir.
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İleri Derece Alzheimer Hastalığı (süre: 2-4 yıl)
•
•
•
•
•
•
•

İletişim ve konuşma tamamen kaybolmuştur
Yemeklerini kendileri yiyemezler.
İdrar ve gaitalarını tutamazlar.
Tek başına yürümekte zorlanırlar
Hezeyan ve halüsinasyonlar görülebilir.
Daha ileri safhalarda hasta yatalak olup bakıma muhtaç hale gelir.
Genellikle hastalar bu evrede enfeksiyonlar, akciğer embolisi, yatak yaraları ve sepsis
nedeniyle kaybedilirler.

• Hastanın sürekli bakım için bir kuruma yerleştirilmesi gerekir.

7.4.1.5. Alzheimer Hastalığına Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan
Nörobilişsel Bozuklukları İçin Dsm 5 Tanı Kriterleri
A. Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütleri karşılanmaktadır.
B. Bir ya da birden çok bilişsel alanda, gizlice ve sessizce başlayan, yavaş yavaş
ilerleyen bir bozulma vardır ( yeğin nörobilişsel bozuklukta en az iki alan bozulmuş
olmalıdır.
C. Olası ya da olabilir Alzheimer hastalığı için tanı ölçütleri şöyle karşılanmaktadır:
Yeğin nörobilişsel bozukluk için:
Aşağıdakilerden biri varsa olası Alzheimer hastalığı tanısı konur; yoksa olabilir Alzheimer
hastalığı tanısı konmalıdır.
1.Aile öyküsünden ya da kalıtımsal ölçümlerden, neden olucu bir Alzheimer hastalığı
kalıtımsal değişinimi (genetik mutasyonu) kanıtı.
2.Aşağıdakilerden her üçü de vardır:
a)
Bellek ve öğrenmede ve en az diğer bir bilişsel alanda gerileme olduğunun açık
kanıtı (ayrıntılı öyküye ya da bir dizi nöropsikoloji ölçümlerine göre).
b) Bilişte, uzun süreli duraksama olmaksızın, sürekli ilerleyen, aşamalı gerileme
c)
Neden olan karışık etkenler olduğuna ilişkin bir kanıt yoktur (başka
nöroyozlaştırıcı hastalık ya da beyin damar hastalığı (serebrovasküler) ya da başka
sinirsel ruhsal ya da genel hastalık ya da bilişsel gerilemeye katkıda bulunabilecek
bir durum).

7.4.1.6.Tedavi
Alzheimer hastalığı, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde ciddi sonuçları olan bir
hastalıktır. Bireysel düzeyde Alzheimer hastalığı doğumda beklenen yaşam süresini anlamlı
şekilde azaltmaktadır. Alzheimer hastalığı yaşlı nüfusta fiziksel yetersizliğin, kurum bakımı
alma ihtiyacının ve yaşam kalitesinde bozulmanın en önemli nedenlerinden biridir.
Günümüzde Alzheimer hastalığını tam olarak tedavi etmek henüz mümkün değildir. İlaç
tedavisi hastalığın ilerleyişini değiştirmemektedir, ancak hastalık belirtilerinin kötüleşmesini
yavaşlatarak, davranış bozukluklarını kontrol etmektedir. Alzheimer’de ilaç tedavisi
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hastaların bilişsel fonksiyonlarını görece iyileştirmek, emosyel ve psikiyatrik değişiklikleri
kontrol altına almak ve hastanın yaşam kalitesini arttırmak için uygulanmaktadır. Hastalarda
görülen davranış değişikliklerinin ve psikiyatrik belirtilerin kontrol altına alınması için
anksiyolitik, antidepresan ve antipsikotik ilaçlardan yararlanılmaktadır.
•
•

•

Semptomatik ilaç tedavileri (uykusuzluk, psikotik ya da depresif belirtiler,
agresyona yönelik)
Hastalığın ilerlemesine yönelik ilaç tedavileri: Donezepil (AriceptR, 5 ve 10mg tbl,
5-10mg/gün), rivastigmin (ExelonR, 1.5, 3, 4.5, 6 mg tbl, 3-12mg/gün) gibi
kolinesteraz inhibitörleri
İlaç dışı yöntemler (bakıcının eğitilmesi, yaşanılan yerin düzenlenmesi, iletişimin
desteklenmesi gibi)

7.4.2.Diğer Nörobilişsel Bozukluklar
Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Frontotemporal Nörobilişsel Bozukluk
Gizlice ve sessizce başlayan, yavaş yavaş ilerleyen, öğrenme, bellek ve algısal-devinsel
işlevin görece korunan, davranışsal belirtilerde değişikliklerin olduğu (apati, perseveratif,
dezinhibasyon), toplumsal bilişte ve/ya da yerine getirme yeterliliğinde, sözcük bulma nesne
adlandırma, dilbilgisi vb. dil yeterliliğinde belirgin gerilemelerin olduğu bir bozukluktur.
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır.
Lewy Cisimcikleri Olan Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Gizlice ve
sessizce başlayan, yavaş yavaş ilerleyen bir gidiş gösterir. Ana tanısal özellikleri; dikkat ve
uyanıklıkta belirgin değişimlerle giden dalgalanan biliş, iyi biçimlenmiş ve ayrıntılı,
yineleyici görsel varsanılar ve bilişsel gerilemenin ortaya çıkmasından sonra başlayan
kendiliğinden oluşan parkinsonizm özellikleridir.
Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Damarsal (Vasküler) Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Neden
olan bir damarsal etken vardır. Öykü fizik muayene ve/ya da nörogörüntülemede nörobilşsel
eksiklikleri açıklamaya yeterli beyin-damar hastalığı olduğunu gösteren kanıtlar vardır.
Çarpmayla (Travmatik) Beyin Yaralanmasına Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan
Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Çarpmayla
beyin yaralanmasında bilinç yitimi, unutkanlık, yönelim bozukluğu ve konfüzyon,
nörogörüntülemede yaralanma görülmektedir.
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Maddenin/İlacın Yol Açtığı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. İlgili
madde kullanma süresi ve ölçüsü ile nörobilişsel bozulma oluşmuştur. Nörobilşsel
eksikliklerin zamansal gidişiyle madde/ilaç kullanımı ve yoksunluğunun zamanlaması
uyumludur.
HIV Enfeksiyonuna Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. HIV
enfeksiyonuna bağlı olarak meydana gelmektedir.
Prion Hastalığına Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Gizlice ve
sessizce başlayan hızlı ilerleyen bir bozukluktur. Miyoklonus ya da ataksi gibi prion
hastalığının devinsel özellileri ya da biyobelirteç kanıtı vardır.
Parkinson Hastalığına Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Parkinson
hastalığı bağlamında ortaya çıkmaktadır. Gizlice ve sessizce başlayan, yavaş yavaş ilerleyen
bir gidiş göstermektedir.
Huntington Hastalığına Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Parkison
hastalığı gibi gizlice ve sessizce başlar ve yavaş yavaş ilerler. Klinik olarak yerleşik
Huntington hastalığı ya da aile öyküsü vardır ya da kalıtımsal ölçümlere göre Huntington
hastalığı çıkma olasılığı vardır.
Başka Bir Sağlık Durumuna Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Birçok
tıbbi hastalıkta psikiyatrik bozukluklar görülebilir. Örneğin multipl sklerozda kişilik
değişiklikleri ya da depresyon; steroid kullanımında mani ya da psikoz; hipotiroidizmde mani,
paranoya, depresyon görülebilir. Başka bir sağlık durumuna bağlı psikiyatrik bir bozukluk
arasında nedensel ilişkinin kurulması, hastalıkların ortaya çıkış zamanı ve seyri arasında ilişki
olması ve bu konudaki literatür desteği ile olasıdır.
Çoğul Etkene Bağlı Yeğin Ya Da Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozukluk
Yeğin ya da ağır olmayan nörobilişsel bozukluk için tanı ölçütlerini karşılamalıdır. Öykü fizik
muayene ya da laboratuar bulgularında, nörobilişsel bozukluğun, madde dışında neden olucu,
birden çok sürecin patafizyolojiyle ilgili sonucu olduğuna ilişkin kanıtlar vardır.
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Tanımlanmamış Nörobilişsel Bozukluk
Bireylerin toplumsal, ailesel ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında belirgin nörobilişsel
bozuklukların olduğu ancak bunların nörobilişsel bozukluklar tanı kümesindeki herhangi
birinin tanısı için tanı ölçütlerini karşılamadığı durumlardır.
Aynı zamanda fiziksel tanılama; kötüye kullanım ve ihmalin belirtilerini değerlendirmek için
bir fırsat sağlar. Her ülkede yaşlının kasıtlı olarak kötüye kullanıldığı ve ihmale uğradığında
bildirilmesi gerektirdiğini söyleyen yasalar vardır.

7.5.Nörobilişsel Bozuklarda Hemşirelik Süreci
7.5.1.Tanılama
Nörobilişsel bozukluğu olan hastaların tanılanması güçtür. Hastanın dışında diğer
kaynaklardan da (çoğunlukla ailedeki bakım verenlerden) bilgi alınmalıdır.
Alzheimer hastalığı veya diğer nörobilişsel bozukluklara sahip olan bir hastada aşağıdaki
nörolojik alanlarda da bozulmalar bulunur:
•
Algılama ve Organizasyon
•

Dikkat Süreci

Konuşma

•
•
•
•
•

Hafıza

•
•
•
•
•

Emosyonel Kontrol

Neden Bulma ve Yargılama

•
•
•
•
•

Duyusal bulguları, kendi ve çevresindeki nesneler
ve kişilerle olan ilişkileri nasıl açıklıyor?
Oturma, ayakta bekleme, transfer gibi hareketleri,
uygun
şekilde
giyinmeyi,
basit
bulmacaları/sorunları çözmeyi nasıl organize
ediyor?
Aktivitelere nasıl başlıyor?
Aktiviteyi nasıl sürdürüyor (Dikkat sürecinde
kısalma veya ilgi kaybı?)
Tamamladığında aktiviteyi nasıl bitiriyor?
Düşüncelerini sözel olarak nasıl ifade ediyor
(yaygın afazi)?
Konuştuğu kelimelerin anlaşılması nasıl (anlaşılır
afazi)?
Yazılan bir şeyi okuma ve anlaması nasıl (aleksi)?
Düşüncelerini yazarak nasıl ifade ediyor (agrafi)?
Meydana gelen olayları hemen hatırlıyor mu (Anlık
bellek)?
Meydana gelen olayları dakikalar içinde hatırlıyor
mu (Yakın bellek)?
Aylar veya yıllar önceki olayları hatırlıyor mu
(Uzun süreli bellek)?
Duruma uygun mu?
Zaman içinde uygun şekilde sürdürülüyor mu?
Önceki davranışları değişmiş mi?
İyi öğütlere uygun kararlar alıyor mu?
Sosyal kurallara uyuyor mu?
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•

Acil durumlara uygun tepkiler veriyor mu?

Aşağıdaki sorular bakım veren ve hasta yakınlarına sorulabilir.
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Belirtiler aniden veya yavaş mı başladı? Saatler, günler, haftalar (Bozukluğun
tipini belirlemek için başlangıç zamanı),
Kişi, yeri zaman oryantasyonu bozuk mu? Sürekli veya aralıklı mı?
Herhangi bir altta yatan tıbbi durum veya madde kullanımı/kötüye kullanım
belirtileri var mı? Hangi maddeden şüphe ediliyor? (Bu durumlar primer durumu
ters bir biçimde etkileyebilir).
Kognitif yetersizlik var mı? Sürekli veya dalgalı mı? (Bu, Alzheimer hastalığının
primer semptomudur),
Psikomotor ajitasyonun olup olmadığı?
Hastanın duygudurumu tutarlı veya oynak mı?
Hastanın bilinç düzeyi ne? Dalgalı mı?
Uyku / uyanıklık biçimi değişmiş mi?
Hasta dikkat ve odaklanmasını sürdürmede yeterli mi?

*Bu sorular hastanın durumunun deliryum, nörobilişsel bozukluk veya depresyon
oluşunu ayırt etmemize yardımcıdır.
Davranışlar: Alzheimer hastalığı ve diğer kognitif bozukluklarda sıklıkla ortaya çıkan
davranışlar aşağıdaki gibi gruplandırılabilir. Bu nedenle hastanın davranışları gözlenmelidir.
Duygudurumla ilgili davranışlar;
• Adımlama, volta atma ve eşyaların altını üstüne getirme anksiyeteyi gösterebilir.
• Azalan veya uygun olmayan sosyalizasyon apatiyi belirtebilir
• Yemek yeme, banyo yapma veya kendine çeki düzen vermeyi kabul etmeme
depresyonu gösterebilir.
• Çalmakla suçlama paranoyayı gösterebilir.
Algısal / Kognitif bozukluklarla sonuçlanan davranışlar;
• Gündüz / gecenin tersine dönmesi.
• Uygunsuz beslenme ( çok hızlı veya çok fazla beslenme, besin değeri olmayan
yiyecekler yeme).
• Düşmeler / kazalar (zararların farkında olmama).
• Delüzyonlar, hallüsinasyonlar, paranoya.
Impuls kaybına bağlı ortaya çıkan davranışlar;
• Uygunsuz seksüel davranış (açık alanlarda masturbasyon, penis veya memelerini
gösterme, seksüel içerikli konuşmalar, aşırı seksüel arzu)
• Uygunsuz sosyal davranış (Açıkta soyunma, sürekli saldırı halinde olma, terbiyesiz
veya agresif olma).
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Nörobilişsel Bozukluklara Yönelik Nanda Tanıları
Hemşirelik tanıları, hemşirelik sürecinin tanılama aşamasında elde edilen bilgilerden
oluşturulur.
Güvenlik ve /veya sağlık riskleri;

İletişim ve diğerleri ile bağlantıda
problemler;

Algılama/kognitif bozukluklar;

Baş etme yeteneklerinde bozulma
(hasta ve /veya aile için);








































Aspirasyon riski,
Vücut ısısında değişme riski,
Konstipasyon,
Diyare,
Sağlığı sürdürmede bozulma,
Ev yönetiminde bozulma,
Yaralanma riski,
Beslenmede değişim,
Ağrı,
Fiziksel hareketlerde bozulma,
Zehirlenme riski,
Korunmada değişim,
Öz-bakım yetersizlikleri (banyo yapma/hijyen,
elbiseleri giyme/ soyunma, beslenme, tuvalete
gitme),
Boğulma riski,
Çiğnemede bozulma,
Travma riski,
Üriner eliminasyonda değişim,
Üriner retansiyon,
Sözel iletişimde bozulma,
Kararlarda çatışma,
Öz-saygıda değişim,
Seksüel disfonksiyon,
Seksüel süreçte değişim.
Anksiyete,
Beden imajında bozulma,
Konfüzyon (akut/kronik),
Aktivite yetersizliği,
Umutsuzluk,
İnkontinans,
Hafızada bozulma,
Başka yere yerleştirme sendromu,
Duyusal/algısal değişimler,
Güçsüzlük,
Uyku sürecinde değişme,
Düşünce sürecinde değişme.
Uyumda bozulma,
Bakımverici rolünde zorlanma,
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Bakımverici rolünde zorlanma riski,
Etkisiz bireysel baş etme,
Etkisiz ailesel baş etme,
Etkisiz inkar,
Aile sürecinde değişim,
Korku,
Yas,
Sosyal izolasyon (hasta ve aile),
Terapötik rejimin etkisiz yönetimi.
Gelişime yönelik bakımverme rolü.

7.5.2. Sonuç Kriterleri Belirleme
Sonuç kriterleri; hemşirelik tanılarından oluşur ve hastanın başarması istenen durumlardır.
Hasta;
• Kapasitesi dahilinde mümkün olan en yüksek fonksiyonel düzeye ulaşacak ve bunu
koruyacak,
• Optimal fiziksel durumunu sürdürecek,
• Kognitif uyarı, sosyalizasyon ve diğer psikososyal gereksinimlerini karşılamak için
terapötik aktivite programına katılacak,
• Mümkün olduğunca bakımına yönelik planlamaya katılacak.
Bakım verenler;
•
•
•

Optimal düzeyde fiziksel ve ruhsal durumunu koruyacak,
Yasal ve finansal planlama, destek gruplar veya bireysel danışmanlık, vaka yönetimi
ve huzur evleri gibi destek hizmetlere yönelik bağlantı kuracak,
Hastalık süreci, pozitif davranış etkileşimleri, ve terapötik aktivitelere yönelik bilgisini
arttıracak.

7.5.3.Planlama
Hemşire, değişik zaman süreçlerinde hasta ve aileyle bağlantı kuracaktır. Akut bakım
hemşireleri, tedavi planını sadece saatler veya günlere yönelik oluşturur, uygular ve acil
problemlerin çözümüne yönelir (örneğin; travmatik kriz, pre veya post-op bakım, sağlık ve
güvenlik gereksinimleri). Evde veya huzur evlerindeki uzun süreli bakım hemşireleri ise daha
çok hastanın daha yüksek düzeyde fonksiyonları elde etmesine ve korumasına, etkili ve
gerçekçi sonuçlar ve uygulamalara yönelik bakım verenlerin eğitimine, evde veya toplumdaki
bakım olanaklarına yönelik danışmanlık hizmetlerine odaklaşır. Bakım planları kalıp şeklinde
değildir, tanılama sürecinde hasta gereksinimine bağlı olarak bakım planları değişir. Hem
akut hem de uzun süreli bakım hemşireleri diğer sağlık bakım ekibiyle işbirliği içinde
olmalıdır.
Tüm tanılar için hedef hastanın premorbid fonksiyon düzeyine dönmesi ya da optimal
düzeyde işlevlerini gerçekleştirmesidir. Hedefler şöyle sıralanabilir;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Hasta güvenliği sağlanacak ve hastanede kaldığı süre içinde yaralanmayacak,
düşmeyecek,
Hastanın güvenliğine uygun çevre düzenlemesi yapılacak,
Hasta kendisine ve invaziv ekipmanlarına zarar vermeyecek,
Hasta hemşire tarafından sık sık oryante edilecek, hastanın odası ya da bölümüne
saat, takvim ve kişisel eşyaları konularak zaman oryantasyonu sağlanacak,
Hastanın bilinç durumu gün içinde değerlendirilerek, değişimler saptanacak, buna
uygun müdahalelerle hastanın hastanede kalış süresi değişmeyecek ya da azaltılacak,
Hastanın öz bakımı sağlanacak ve hasta bakıma optimal düzeyde katılacak,
Hasta banyo yapma, yüz yıkama, diş fırçalama, giyinme aşamalarını uygulayacak,
Hastanın deri bütünlüğü korunacak, bası yaraları oluşmayacak

7.5.4. Uygulama
•

•

•

•
•

•

•
•

•
•

Nörobilişsel bozukluğu olan yaşlıda sadece yakın zamanda çıkmış zihinsel
bozukluklar ve tıbbi sorunların nedenleri üzerinde değil, aynı zamanda hastanın
ekonomik, sosyal ve legal sorunlara da eğilmelidir. Hasta yakınları gönüllü kurum ve
kişilerin yaşlıya nasıl yardım edecekleri konusunda bilgilendirilmelidir.
Hastanın kardiovasküler, renal ve solunum sistemlerine dikkat edilmeli, fiziksel
sağlığın optimal sürdürülmesi sağlanmalıdır. Yeterli beslenme ve dış bakımına dikkat
edilmelidir. Yüksek oranlarda mineraller ve vitaminler içeren preparatlar verilmelidir.
Günlük yaşam aktiviteleri hastanın kendine olan güvenini arttırıcı ve hastanın çevreyi,
en az düzeyde de olsa, kontrol edici özellikler taşımalıdır. Hastanın aktiviteleriyle
kalmış olan yetenekleri ve istekleri uyumlu olmalıdır. Aşırı uğraşlardan ve aşırı
uyaranlardan korunmalıdır.
Hastaya basit seçimler yapması için olanaklar sağlanmalı ve bağımsızlığını mümkün
olduğunca korumasına yardımcı olunmalıdır.
Hastaya otoriter bir tutum içinde yaklaşılmamalıdır. Hiddet belirtileri, çabuk
sinirlenme, saldırganlık gibi davranış tablosu kötüleştiği zaman daha belirgin ortaya
çıkar. Özellikle hastaya bakım verenlerin bu tür davranışları kendilerine yönelmiş
olarak değerlendirmemeleri için bilgi verilmelidir.
Hastaların çeşitli sistemler nedeniyle kullandıkları pek çok ilaç olabilir. Bu ilaçların
tedavi edebildikleri sorunlardan daha fazla sorun yaratabileceği düşünülmeli ve bu
açıdan aldığı ilaçlar sık sık gözden geçirilmelidir.
Hasta yalnız olmadığını ve güven içinde olduğunu hissetmelidir.
Hasta ile iletişimde; öncelikle güven sağlanmalı, sözel bir mesaj içinde 5-6 kelimeden
fazla olmayacak şekilde kısa ve kolay cümlelerle konuşulmalıdır. Yavaş ve anlaşılır
konuşmalar hastayı rahatlatacak ve güven duymasını sağlayacaktır. Hastaya ismi ile
hitap ederek oryantasyonunda hastaya yardımcı olunmalıdır. Konuşma esnasında
hastaya cevaplaması için yeterli süre verilmeli, ne yapmaması değil ne yapması
gerektiği anlatılmalıdır. Hastanın sözel ifadelerinden çok sözel olmayan ifadelerini de
değerlendirmek hastanın duygularının kolay tanınmasını sağlayacaktır.
Hayal kırıklıklarını azaltmak ve hastanın gereksinimlerini karşılamak için hastanın
duyguları anlamaya çalışılmalıdır.
Hastaların anksiyetesini azaltan, zevk aldığı şeyler yapılmalıdır.
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•

•
•

•

•

Hastanın kendisine ya da çevreye zarar verme girişimi olabileceğinden öncelikle hasta
güveliğine dikkat edilmelidir. Hasta sürekli gözlenmeli, ortamda tehlikeli nesneler
bulundurulmamalıdır.
Hastanın duygularını anlamak ve anlaşılır olmak için kelimeler, beden dili ve
hareketlerden yararlanılmalıdır.
Saat, takvim ve aile fotoğrafları kullanılarak hastanın yönelimine yardımcı olunabilir.
Kişiye özgü yeterli aydınlatma ve oda ısısı sağlanmalı, aşırı gürültüden ve gece
saatlerinde hastayı gereksiz yere uyandırmaktan kaçınılmalıdır. Hastaya gerekli
açıklamalar yapılmalı ve yeniden yönelimleri sağlanmalıdır.
Hasta gün içinde mümkün olduğunca onun güvendiği aynı hekim/hemşire tarafından
ve aynı odada takip edilmeli, sağlık çalışanları ve odanın sık değişimlerinden
kaçınılmalıdır. Hastadaki işitme görme sorunları giderilmeye çalışılmalıdır.
Hipoaktif hastalarda hareketliliğin sürdürülmesi, zorunlu olmadıkça enfeksiyon riski
açısından invaziv müdahalelerde bulunulmaması deliryum belirtilerinin alevlenme
riskini azaltmada yararlı olabilir. Fiziksel kısıtlamalar ajitasyonu artırabileceğinden,
sadece diğer yöntemler etkili olmadığı zamanlarda tercih edilmelidir.

7.5.5. Değerlendirme
•

•

Hedeflere yönelik girişimler uygulanmalı ve hastanın kapasitesine göre bakım
sonuçları sıklıkla değerlendirilmelidir. Hasta ve hasta yakınlarının yaşam kalitesi ve
baş etmeleri değerlendirilmelidir.
Hastanın güvenliği, iletişimi, beslenme, uyku, tuvalet alışkanlıkları, tedaviye uyumu,
kaynakların kullanımı sonuçlarının hedeflere uygun olup olmadığı sorgulanmalı ve
bakımda değişiklikler yapılmalıdır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
•

Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım
Sanatı. 1. Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul.

•

Öztürk O., Uluşahin A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp
Kitapevi, Ankara.
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Uygulama Soruları
1) Yaşlı nüfusun son yıllarda arttığı gerçeğinden yola çıkarak yaşlı bireyleri etkileyecek
nörobilişsel sorunları değerlendiriniz.
2) Yaşlı bireylerde görülebilecek nörobilişsel bozuklukların yönetiminde hemşire olarak
sorumluluklarımızı tartışınız.

288

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Yaşlılık, insanın doğumla ölüm arasında geçen çocukluk, ergenlik, gençlik, orta
yaşlılık ve yaşlılık olarak sıralayabileceğimiz yaşam dönemlerinin sonuncusudur. Yaşlılık
döneminde insanlar, birçok psikososyal ve kronik sağlık sorunları ile karşılaşırlar. Yaşlılık
döneminin beraberinde getirdiği en önemli sorun ruhsal sorunlardır. Yaşlılarda görülen
nörobilişsel sorunlardan en önemlisi ise, Deliryum ve Alzheimer’dir. Yaşlı bireyin yaşadığı
bu sorunlara ve değişimlere uyum sağlaması ve hayatını daha kaliteli devam ettirmesi için
psikolojik yönden desteklenmesi gerekir. Bu sorunların özelliklerini ve sorunlarını bilmek, bu
hastalara daha kolay ve doğru yaklaşımı sağlayacaktır.
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Bölüm Soruları
1. Deliryumun etyolojisinde rol oynayan faktörler nelerdir?
2. Hafif tipteki Alzheimer’in klinik belirtileri nelerdir?
3. Etyolojik Faktöre Göre Yeğin Ve Ağır Olmayan Nörobilişsel Bozuklukları sınıflandırınız.
4. Deliryumun yönetiminde genel ve semptomatik tedavi ilkeleri nelerdir?
5. Nörobilişsel bozukluğu olan bireyin hemşirelik sürecinde hangi sorunları ele alırsınız?
6. Aşağdakilerden hangisi nörobilişsel bozukluğu olan bireylere karşı yanlış bir yaklaşımdır?
a) Hastalık süreci hakkında doğru bilgilendirilmeli
b) Bireyin çevreyle ve ailesiyle iletişimi arttırılmalı
c) Hastanın istekleri dikkate alınmalı
d) Açık sade ve anlaşılır bir dille iletişim kurulmalı
e) Dinlerken yaşlının düşüncelerine müdahale edilmeli
7.Aşağıdakilerden hangisi Alzheimerde kabul edilmiş risk faktörlerinden değildir?
a) Yaş
b) Aile öyküsü
c) Down sendromu
d) Apolipoprotein E (ApoE) polimorfizmi
e) Östrojen
8.Aşağıdakilerden hangisi Nörobilişsel Bozukluğu olan bir hastaya yönelik beklenen
hemşirelik sonuçlarından değildir?
a) Hasta en yüksek fonksiyonel düzeye ulaşacak
b) Hasta optimal fiziksel durumunu sürdürecek
c) Hasta bakımını yalnız planlayacak ve yapacak
d) Hasta rehabilitasyon programlarına katılacak
e)Hasta bakımın planlamasına katılacak
9. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer Hastalığının belirtilerinden değildir?
a) Tarihleri ve yolları unutma
d) Eşyaları yanlış yere koyma
b) Daha çok sorumluluk alma
e) Karar vermede zorlanma
c) Ajitasyon gösterme
10. Biraz önce yediği halde yemek yemek istediğini söyleyen Alzheimer tanısı olan hastada;
a) Yakın bellek kaybı vardır
d) Yakın ve uzak bellek kaybı vardır
b) Kısmi bellek kaybı vardır
e) Devamlı bellek kaybı vardır
c) Uzak bellek kaybı vardır

Cevaplar: 6)e, 7)e, 8)c, 9)b, 10)a
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8. MADDE KULLANIMIYLA İLİŞKİLİ BOZUKLUKLAR VE
HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI

*Bu bölüm Prof. Dr. Sevim BUZLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1.Madde Kullanım Bozuklukları
8.2. Madde Kullanım BozukluklarınınDünya’da ve Ülkemizde Yaygınlığı
8.3. Madde Kullanım Bozukluklarının Etiyolojisi
8.3.1. Psikolojik Kuramlar
8.3.2. Davranışsal Kuramlar
8.3.3. Kişilik Etkenleri
8.3.4. Biyolojik Etkenler
8.3.5. Çevresel Etkenler
8.3.6. İyatrojenik Etkenler
8.4. Madde Kullanım Bozukluklarında Tanılama ve İzlem
8.4.1. Madde Kullanım Bozukluklarında DSM – V Tanı Kriterleri
8.4.2. Madde Kullanım Bozukluklarında Tanılama
8.4.3. Madde Kullanım Bozuklukları İçin Belirleyici Tetkikler
8.5. Madde Kullanım Bozuklukları
8.5.1. Alkol İle İlişkili Bozukluklar
8.5.2. Kafein İle İlişkili Bozukluklar
8.5.3. Kenevir (Kanabis) İle İlişkili Bozukluklar
8.5.4. Varsandıran (Halüsinojen) İle İlişkili Bozukluklar
8.5.5. Uçucu (İnhalan) İle İlişkili Bozukluklar
8.5.6. Opiyat İle İlişkili Bozukluklar
8.6.Madde Kullanım Bozukluklarınınlılık Tedavisi
8.6.1. Uyuşturucu Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Koruyucu Düzeyde
Önlemler
8.6.2. Madde Kullanım Bozukluklarını Tanılama
8.7. Madde Kullanım Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı
8.7.1. Tanılama
8.7.2. Hemşirelik Tanıları
8.7.3. Planlama ve Sonuç Kriterleri Oluşturma
8.7.4. Uygulama
8.7.5. Değerlendirme
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Bağımlılık, maddeye bağlı intoksikasyon, yoksunluk belirtileri nedir, tanımlayınız.
Madde kullanım bozukluklarının yaygınlığı hakkında bilgi veriniz.
Madde kullanım nedenlerini tanımlayınız.
Bağımlılık yapan maddeleri sınıflayınız.
Bağımlık yapan maddelerin etkilerini tanımlayınız
Bağımlılık yapan maddelerin intoksikasyonunda klinik belirtiler hakkında bilgi
veriniz.
7) Bağımlılık yapan maddelerin yoksunluk belirtileri hakkında bilgi veriniz.
8) Madde kullanım bozukluklarının tedavi süreci hakkında bilgi veriniz.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Madde bağımlılığı

Bağımlılıktaki kavramları
tanımlayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Madde kullanım yaygınlığı

Ulusal ve uluslararası
yaygınlığı bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Madde kullanımının
etiyolojisi

Madde kullanım nedenlerini
bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Madde bağımlılığının
sınıflandırılması

Bağımlık yapan maddeleri
bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Bağımlılık yapan maddeler,
etkileri, intoksikasyonu ve
yoksunluk belirtileri

Bağımlılık yapan maddelerin
klinik sürecini bilmek

Okuyarak/Araştırarak

Madde kullanımında tedavi
süreci

Madde kullanımında tedavi
sürecini hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak/Araştırarak

Madde
bağımlılığında Bağımlıkta hemşirelik sürecini
hemşirelik süreci
ve hemşirelik uygulamalarını
bilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar

•
•
•
•

Bağımlık
Bağımlılık Yapan Maddeler
Bağımlılığın Tedavisi
Bağımlılıkta Hemşirelik Bakımı
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Giriş
Alkol ve madde kötüye kullanımı; yasal olarak denetim, önleme, müdahale stratejileri,
tedavi ve rehabilitasyon çabalarının etkin bir şekilde devam etmesine rağmen tüm dünyada
önemli bir sağlık sorunudur. Duygudurumu değiştiren belirli maddeler sosyal olarak oldukça
sık kullanılmaktadır. Alkol, kafein ve nikotin gibi maddelerin sağlık üzerine olumsuz etkisi
kanıtlanmasına rağmen, toplumda hala kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Bazı
maddeler ise tıbbi amaçlar için üretilse de toplumda bu maddelerin kişiyi rahatlattığı için
reçete haricinde satışı ve kullanımı sıktır. Aynı zamanda, madde bağımlılığı günümüzde
sağlık çalışanlarının karşı karşıya kaldığı en karmaşık ve tehlikeli sorunlar arasında yer
almaktadır.
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8.1. Madde Kullanım Bozuklukları
Madde Kullanım Bozuklukları; merkezi sinir sistemini etkileyen ve davranış
değişikliği yapan maddelerin tedavi amacı dışında kullanılması sonucu ortaya çıkan bedensel,
ruhsal, toplumsal sorunların yarattığı bir durumdur.
Madde kullanım bozukluklarına yönelik bazı kavramlar ve tanımlar aşağıdaki gibidir.
Alışkanlık (İtiyat) (Habituation) (Ruhsal Bağımlılık): Bir maddenin yarattığı ruhsal
etkiyi yeniden yaşamak için duyulan aşırı ve güçlü bir eğilim ve istek durumudur.
Bağımlılık (Tutkunluk - Tutsaklık) (İptila) (Addiction) (Fizik Bağımlılık):
Kullanılan maddenin kesilmesi ya da alınan miktarın azaltılması sonucu yoksunluk
belirtilerinin ortaya çıkması ve direnç artımının görülmesi durumudur.
Direnç Artımı (Tolerence) (Dayanıklılık) (Tahammül): Kullanılan maddenin
yarattığı ruhsal ya da bedensel etkiyi elde etmek için alınan miktarı arttırma gereksinimidir.
Karşıt Direnç Gelişmesi (Çapraz Direnç) (Cross Tolerence): Aynı gruptan olan bir
maddeye karşı gelişen direncin diğerleri için de geçerli olmasıdır.
Yoksunluk Belirtileri (Withdrawal Syndrome): Kullanılan maddenin alınması ya da
alınan miktarın azaltılması sonucu ortaya çıkan ruhsal ve bedensel belirtilerdir.
Madde İntoksikasyonu: İntoksikasyon (zehirlenme/sarhoşluk) fiziksel ve ruhsal
durumda canlılık ve duygusal coşkunluk ya da uyuşukluk ve sersemlik gibi tanımlanır.
Bireyin bir madde alması ile ortaya çıkar ve alınan maddeye özgü semptomların oluşması ile
geri dönüşlü bir sendrom yaşanır. Davranışsal değişiklikler, maddenin merkezi sinir sistemi
üzerinde fizyolojik etkileri sonucu görülebilinir.
Eş-Bağımlılık: Bağımlı bireyin madde kullanma sebebini çevresine yansıtması
sonucu; etrafındaki bireylerin bağımlıya karşı kendini daha sorumlu hissetmesi ve suçluluk
duyması; bu sebeple de bağımlılık davranışının sürmesine hizmet ederek kişiye eş-bağımlılık
geliştirmesidir.
Madde Kullanım Bozukluklarının DSM-V’e Göre Sınıflandırılması (2013)
1) Alkol İle İlişkili Bozukluklar
2) Kafein İle İlişkili Bozukluklar
3) Kenevir (Kanabis) İle İlişkili Bozukluklar
4) Varsandıranlar (Hallüsinojenler) İle İlişkili Bozukluklar (Fenisiklidin)
5) Uçucular (İnhalanlar) İle İlişkili Bozukluklar
6) Opiyatlar (Opium, Morfin, Kodein, Eroin, Metadon Gibi) İle İlişkili Bozukluklar
7) Dinginleştirici, Uyutucu, Kaygı Giderici İle İlişkili Bozukluklar – Sedatif, Hipnotik,
Anksiyolotikler
8) Uyarıcılar (Kokain, Amfetamin Gibi)
9) Tütün İle İlişkili Bozukluklar
10) Diğer Bilinmeyen Maddeler
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8.2. Madde Kullanım Bozukluklarının Dünya’da ve Ülkemizde
Yaygınlığı
Dünya Sağlık Örgütü’nün (2014) verilerine göre, Dünya Sağlık Örgütü’ne bağlı
ülkelerde dünya genelinde alkol kullananlar arasında ağır içici olanların oranı 15 yaş ve üzeri
grupta %16 civarındadır.
SAMHSA (2015) (SubstanceAbuseandMentalHealth Services Administration)
verilerine göre; 2014 yılında Amerika’da 12-17 yaş arasında ortalama %9,4 (2,3 milyon)
gencin yasadışı uyuşturucu kullandığı rapor edilmektedir. Aynı yaş grubunda %6,1 (1,5
milyon) gencin binge alkol kullanımı oranı olduğu görülmektedir.
Avrupa Uyuşturucu Raporu’na (AUR) (2015) göre esrar kullanımının, çeşitli uyarıcı
maddeler ve afyon türevlerine göre 5 kat daha fazla olduğu görülmektedir. Yetişkin nüfusun
¼’ünün hayatının bir döneminde uyuşturucu madde kullandığı düşünülmektedir. Bu da 80
milyon kişiye denk gelmektedir. Kullanılan maddelere bakıldığında ilk sırada esrar, ikinci
sırada kokain, üçüncü sırada amfetamin dördüncü sırada ise MDMA (3,4–
Methylenedioxymethamphetamine) gelmektedir. Türkiye’de bu oran 1/10’dan daha azdır. 8,8
milyon kişinin 15-24 yaş grubunda olduğu rapor edilmiştir. Maddelere göre ilk kullanım yaş
ortalaması esrarda 16 yaş, kokainde 22 yaş, amfetaminde 20 yaş ve eroinde ise 23 yaştır.
TUBİM (Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi) 2013 yılına
ait raporunda Türkiye genelinde madde kullanımına bakıldığında; 15-24 yaş grubunda %2,9;
22-44 yaş grubunda %2,8; 45-64 yaş grubunda ise %2,8 olduğu görülmektedir. Yaşam boyu
madde kullanımında cinsiyetler arası karşılaştırma yapıldığında erkeklerde %3,5 kadınlarda
ise bu oran %2,6’dır (İlhan, 2013).

8.3. Madde Kullanımının Etiyolojisi
Madde kullanımının nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Çeşitli faktörlerin madde
kullanım bozukluklarına sebep olduğu düşünülmektedir. Bu yüzden tek bir etkenden söz
edilmemektedir. Madde kullanımı psikolojik ve davranışsal kuramlarla, bireysel, kişilik
etkenleri, çevresel ve iyatronojik etkenlerle açıklanmaktadır.

8.3.1. Psikolojik Kuramlar
Aşırı baskın üst benlik ile ruhsal gelişim dönemlerinden oral döneme saplantıdan
bahsedilir. Bu kurama göre bağımlılar utangaç, engellenme eşiği düşük, ürkek, tedirgin ve
cinsel dürtülerini bastırmış kişilerdir.

8.3.2.Davranışsal Kuramlar
Alkol ve madde kullanmanın öğrenilmiş davranış olduğu, sıkıntı ve sorunlarla baş
etme yöntemi olarak kullanıldığı görüşünü ileri sürer. Maddenin yarattığı haz duygusu (D2
reseptörü-dopamin salgılanması) ödül niteliği taşımaktadır ve madde kullanma davranışını
pekiştirebilmektedir.

8.3.3. Kişilik Etkenleri
Madde kullanım bozukluklarında kişilik etkenleri;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bağımlılık,
Aşırı güvensizlik,
Benlik zayıflığı,
Engellenmeye dayanma eşiğinde düşüklük,
Bencillik,
Antisosyal davranışlara eğilim,
Oral saplanma özellikleri,
Bunaltı, panik, çökkünlük ve ağır yılgınlık duygularının sık yaşanması,
Güçsüzlük ve başarısızlığı kapatabilmek için otoriteye karşı gelme,
Yasaları ve kuralları çiğneme eğilimi,
Hedonizme eğilim olarak sıralanabilir.

8.3.4. Biyolojik Etkenler
Madde kullanım bozukluklarında biyolojik etkenler;
• Genetik yatkınlık,
• Nörobiyolojik kaynaklar,
o Düşük MAOIs düzeyi
o Dehidrojenaz eksikliği
o Dopamin fazlası/isteği
• Fiziksel/ruhsal tanılamada komorbidite,
• Öz bakım ihtiyaç/ilgide eksiklik olarak belirtilmektedir.
Stres, genetik yatkınlık, ruhsal bozukluklar ve dürtü kontrol bozukluğu gibi etkenler sinir
sistemini etkilemektedir. Sinir sistemindeki bozukluklar bağımlılığa, bağımlılıkla oluşan sinir
sistemi bozuklukları ruhsal bozukluklara etki etmektedir.

8.3.5. Çevresel Etkenler
Madde kötüye kullanımında çevresel etkenler;
•
•
•

Toplumsal çevre,
Arkadaş grupları (Etki/baskı),
Maddenin kolay elde edilebildiği ortam,
• Madde kullanımının prestij, güç ve üstünlük sağladığı ortamlar,
• Disfonksiyonel aile olarak ifade edilmektedir.

8.3.6. İyatrojenik Etkenler
Madde kullanım bozukluklarının etiyolojisinde; opiumpreperatları, benzodiyazepinler
gibi maddelerin hastaya sık ve kolay verilmesi gibi iyatrojenik etkenler de yer almaktadır.

8.4.Madde Kullanım Bozukluklarında Tanılama ve İzlem
8.4.1. Madde Kullanım Bozukluklarında DSM – V Tanı Kriterleri
12 aylık bir süre içinde, aşağıdakilerden en az ikisi ile kendini gösteren, klinik açıdan
belirgin bir sıkıntıya ya da işlevsellikte düşmeye yol açan, sorunlu bir kullanım örüntüsü:
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1. Çoğu kez istendiğinden daha büyük ölçüde ya da daha uzun süreli olarak madde
alınır.
2. Maddeyi kullanmayı bırakmak ya da denetim altında tutmak için sürekli bir istek ya
da bir sonuç vermeyen çabalar vardır.
3. Madde elde etmek, madde kullanmak ya da yarattığı etkilerden kurtulmak için
gerekli etkinliklere çok zaman ayrılır.
4. Madde kullanmaya içinin gitmesi ya da alkol kullanmak için çok büyük bir istek
duyma ya da kendini zorlanmış hissetme.
5. İşte, okulda ya da evdeki konumunun gereği olan başlıca yükümlülüklerini yerine
getirememe ile sonuçlanan, yineleyici madde kullanımı.
6. Maddenin etkilerinin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da yineleyici
toplumsal ya da kişilerarası sorunlar olmasına karşın madde kullanımını sürdürme.
7. Madde kullanımından ötürü önemli birtakım toplumsal, işle ilgili etkinliklerin ya da
eğlenme-dinlenme etkinliklerinin bırakılması ya da azaltılması.
8. Yineleyici bir biçimde, tehlikeli olabilecek durumlarda madde kullanma.
9. Büyük bir olasılıkla maddenin neden olduğu ya da alevlendirdiği, sürekli ya da
yineleyici bedensel ya da ruhsal bir sorunu olduğu bilgisine karşın madde kullanımı
sürdürülür.
10. Aşağıdakilerden biriyle tanımlandığı üzere, dayanıklılık (tolerans) gelişmiş olması:
a. Esrikliği ya da istenen etkiyi sağlamak için belirgin olarak artan ölçülerde madde
kullanma gereksinimi.
b. Aynı ölçüde madde kullanımının sürdürülmesine karşın belirgin olarak daha az etki
sağlanması.
Yoksunluk belirtisi olan bir madde ise:
11. Aşağıdakilerden biriyle tanımlandığı üzere, yoksunluk gelişmiş olması:
a. Maddeye özgü yoksunluk sendromu
b. Yoksunluk belirtilerinden kurtulmak ya da kaçınmak için madde alma
bozukluğudur (Köroğlu, 2013).

8.4.2. Madde Kullanım Bozukluklarında Tanılama
Madde kullanım bozukluklarının tanılanmasında;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anamnez
Psikiyatrik değerlendirme
Alkolmetre ölçümü
Kanda alkol oranı
Hayati belirtiler
İdrarda madde taraması
Karaciğer fonksiyon testleri
Psikolojik testler
Fiziksel travma öyküsü gibi parametrelerden yararlanılmaktadır.
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8.4.3. Madde Kullanım Bozuklukları İçin Belirleyici Tetkikler
• Alkol: Kanda ve idrarda etil glukronid ile alkol düzeyine bakılır.
• Esrar: İdrarda kannabis düzeyine bakılır. Sürekli kullananlarda 4-6 hafta kadar
idrarda saptanır. İlk kullanımlarda 1-5 gün kadar idrarda tanılanabilir.
• Uçucu maddeler: Akciğer grafisi, karaciğer fonksiyon testleri ve özellikle
alkalenfosfataz düzeyi önemlidir.
• Sedatif-hipnotikler: İdrardaki benzodiazepin düzeyine bakılır (5 güne kadar
saptanabilir).
• Eroin: İdrarda opiyat düzeyine bakılır (3-4 güne kadar saptanabilir).
• Kokain: İdrarda kokain düzeyine bakılarak 48 saat içindeki kullanım saptanabilir.
• Amfetamin: İdrardaki amfetamin düzeyine bakılır, amfetamin türevleri 6-48 saat süre
ile idrarda saptanabilir.
• LSD: 12 saat idrarda kalır.

8.5. Madde Kullanım Bozuklukları
8.5.1. Alkol İle İlişkili Bozukluklar
Alkolizm

Alkolizm; bireyin beden ve ruh sağlığını, aile, sosyal ve iş uyumunu bozacak derecede
sık ve fazla alkol alma, alkol alma isteğini durduramama ile belirli bir bozukluktur. Beş
bölümü vardır.
1.Alfa alkolizm: Bedensel ya da ruhsal bir sıkıntıyı gidermek için aşırı alkol almadır. Burada
ruhsal bağımlılık söz konusudur.
2.Beta alkolizm: Aşırı alkol alma sonucu mide-bağırsak bozuklukları gibi bedensel
belirtilerin ve fiziksel bağımlılığın gelişmesidir.
3.Gamma alkolizm: Fizik bağımlılık gelişmiştir. Organik bozukluklar ve alkol kesildiğinde
yoksunluk belirtileri görülür.
4.Delta alkolizm: Ruhsal ve bedensel belirtiler ağırlaşır.
5.Epsilon alkolizm (Dipsomani): Zaman zaman gelen, engellenmesi ve önlenmesi olanaksız
alkol alma dürtüsüdür. Kişi kendinden geçinceye kadar alkol alır.
Alkolizmin Gelişim Evreleri
1.Birinci Evre (Sosyal İçme Evresi): Bu evre yaşam boyu sürebilir ve kronik alkolizm
oluşmaz. Bu evrelerdekilerin bir kısmı birkaç yıl içinde alkol almayı arttırır ve düzenli alır.
2.İkinci Evre:Birey düzenli olarak alkol almaya başladıktan sonra iş, aile ve sosyal
yaşamında sorunlar başlar. Zaman zaman bırakabilenler/azaltabilenler yıllarca çok büyük
sorun çıkmadan yaşarlar.
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3.Üçüncü Evre: İkinci evredekilerin %25’i zamanla kendilerini üçüncü evrede bulurlar. Bu
evrede fizik bağımlılık gelişmiştir.
Bütün bu evrelerin toplam süresi bireyden bireye büyük değişiklikler gösterir. Fakat
gerçek alkol bağımlılığı durumu 5-30 yılda gelişir.
Alkolizmde entoksikasyona bakıldığında;
Akut Zehirlenme: Geçici bir durumdur. Alınan miktarla ilgilidir. Denge, konuşma, dikkat ve
bellek bozukluğu, atak, tedirgin, saldırgan davranışlar veyargılama bozukluğu görülebilir.
Kan alkol düzeyi,
• 200 mg/100ml. (Zehirlenme)
• 400-500mg/100ml. (Bilinç kapanması)
• 600-800mg/100ml. (ÖLÜM) ile sonuçlanır.
Tehlikeli Kullanma: Kendisine tehlike yaratabileceğini bildiği halde aşırı alkol alma
durumudur.
Zararlı Kullanım: Sağlığına, iş, sosyal ve aile yaşamına zararları görüldüğü halde bireyin sık
sık ya da sürekli alkol alması durumudur.
Alkol alma biçimleri,
• Yüksek dozda alkolün her gün düzenli alınması,
• Yüksek dozda alkolün her hafta sonu düzenli alınması,
• Uzun aralar verdikten sonra birden günlerce, haftalarca ya da aylarca yüksek dozda
alkol alınması şeklindedir.
Alkolü Bırakma Sendromu (Yoksunluk):
Uzun süre alkol alanlarda alkolü bırakınca görülen bir durumdur. Yoksunluk deneyimleyen
bir bireyde;
• Otonom aşırı etkinlik (hiperaktivite),
• El titremesinde artma,
• Uykusuzluk,
• Bulantı ya da kusma,
• Gelip geçici, görsel, dokunsal ya da duysal varsanılar ya da yanılsamalar,
• Ruhsal-devinsel (psikomotor) ajitasyon,
• Bunaltı,
• Jeneralize tonik-klonik kasılmalar gibi belirtiler görülür.
Kronik alkolizme bağlı ruhsal ve fiziksel sorunlar aşağıda verilmiştir.
Deliryum Tremens
Alkolü bırakınca görülen akut beyin sendromudur. 3-4 yıldan fazla aşırı alkol
alanlarda ve 30 yaşından büyüklerde görülür. Alkolü her bırakanda deliryum tremens olmaz.
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Hasta dağınık, telaşlı, şaşkın ve ajitedir. Ellerde ve bedende titremeler vardır.
Konuşma dizartriktir. Bilinç sislenmesi nedeniyle ilişki kuramayabilir. Panik derecesine
varabilen bunaltı, öfkelilik, taşkınlık ya da çökkünlük duygudurumu olabilir. Yönelim
bozuktur. Görme, işitme, dokunma varsanıları bulunur. Bellek ve yargılama bozulur. Düşünce
süreci ve içeriği dağınıktır.Dil, el, kol ve bacaklarda titremeler. Dengesiz yürüme, ateş, yüzde
ve gözde kızarma, terleme, tansiyonda yükselme, sıvı ve elektrolit dengesizliği, nabızda artma
gibi fiziksel belirtiler görülebilir.Alkolü bıraktıktan 2-4 gün sonra görülür. 5-10 günde
belirtiler yatışır. Tedavi görürse iyileşir.Kardiyovaskülerkollaps, enfeksiyon, dehidratasyon
veya panik sonucu yüksekten atlama ile ölüme neden olabilir.
Alkol Hallüsinozisi
10 yıldan uzun süre aşırı alkol kullanan kişilerde alkolü bıraktıktan ya da azalttıktan 23 gün sonra canlı, sürekli görme, işitme varsanıları ve bilincin açık olması ile karakterize bir
bozukluktur. Birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Uzun süren vakalarda düzensiz
sanrılar ve uygun olmayan duygulanım belirtileri görülür.Uzun süreli alkol kullanım öyküsü
ile şizofreniden, bilincin açık olması ile de deliryum tremensten ayrılır.
Korsakoff (Korsakov) Psikozu (Alkol Amnezik Sendromu)
Thiamine eksikliğine bağlı kronik beyin sendromudur. Yakın ve orta geçmişe ait
bellek bozukluğu ve bellek boşluklarını doldurmak için konfabülasyon vardır.Ayrıca
polinevrit, serabellerataksi, tremor, siroz belirtileri bulunabilir. Nadir görülür.
Alkol Bunaması
Alkolü bıraktıktan en az üç hafta sonra da bunama belirtileri devam ediyorsa ve
bunamayı açıklayacak başka bir neden yoksa alkol bunamasından söz edilebilir. Bellek
yıkımı-yargılama bozukluğu, soyut düşünme yetisinde bozulma görülür. Alkol uzun süre
bırakıldığında bunamada belirgin düzelme olabilir.
Alkol Paranoyası
Kronik alkoliklerde ağır kıskançlık ve aldatılma kuşkuları ile belirli bir psikoz
durumudur. Ancak alkolün böyle bir bozukluğu ortaya çıkardığı tartışmalıdır. Ağır bir
paranoid kişilik nedeni ile aşırı alkol kullanma ve bu yüzden de bilinç dışı dürtülerin açığa
çıkarak paranoid psikoza yol açtığı ileri sürülmektedir.
Kronik alkolizme bağlı olarak; ayrıca,
•
•
•
•
•
•
•

Karaciğer sirozu
Gastrit
Akut pankriatit
Alkolik kardiyomiyopati
Hipertansiyon
Fötal alkol sendromu
Ağız, ferenks, larenks, özefagus ve karaciğer kanserlerine rastlanmaktadır.
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Alkol kullanımında görülen en sık baş etme tarzları ise;
• İnkar:Güçlü kanıtların varlığına rağmen, birey problemi küçümser ya da kabul etmez.
• Yansıtma: İçme davranışı için diğerlerini suçlar.
• Mantığa Büründürme: Makul bahaneler açıklayarak kabul edilemez davranışı haklı
göstermeye çalışır.
• Küçümseme: Makul bahaneler açıklayarak kabul edilemez davranışı haklı göstermeye
çalışır.
• Manipülasyon: Kişinin sorundan kaçmak ya da sorunu gizlemek için diğerini
kazanmaya çalışmasıdır.
• Büyüklük düşüncesi: Sarhoşken özellikle belirgin bir sorumsuzluğun ve üstünlük
duygusunun devam etmesidir.
Alkolizmin tedavisinde;
Akut durumların tedavisinde,
• Hasta aydınlık fakat uyaranların az olduğu bir odaya alınmalı, kapısı kapatılmamalı ve
hasta bağlanmamalıdır.
• Hasta, hemşire ve hekim tarafından yakından izlenmelidir.
• Fizik muayene ve laboratuar incelemelerine hemen başlanmalıdır.
• Oral olarak alabiliyorsa proteinli bol besinler ve günde 5-6 litre sıvı verilir. C ve B
kompleks vitaminleri IM ve IV olarak verilir. Eksitasyonu önlemek için trankilizanlar
verilebilir. Kanda K ve Mg eksikliği varsa replasman yapılmalıdır.
• Hastanın kalp, akciğer ve böbrekleri, elektrolitleri, enfeksiyonları, olası düşmeler
nedeni ile yaraları ve kırıkları dikkatle incelenmelidir.
• Enfeksiyon varsa önlem alınmalıdır.
• Hastanın varsanılarından olan korkusunu yatıştırmak için yanında durulmalı, sözle
güvence verilmelidir.
Kronik durumların tedavisinde,
1. Disulfiram (Antabus-Anti-abuse) tedavisi yapılır. Alkolü bıraktıktan 24 saat sonra 1
tb.Antabus, bir hafta sonra ½ tb.ile tedaviye devam edilir. Bu sırada hastaya alkol
almayacağı, aldığı takdirde zehirlenme hatta ölüm ile sonuçlanabileceği açıklanır.
2. Apomorfin tedavisi yapılır. Burada hastanın alkolden tiksinmesi sağlanır.
• Genel sistem muayenesi yapılır.
• Hastaya bulantı, çarpıntı vb. belirtiler açıklanır.
• Hastaya tedaviden önce alkol verilir.
• Açılma döneminde deri altına apomorfin yapılır.
• saat ara ile 24 saat yapılır.
• günün sonunda tiksinme başlar.
3. Hastanın strese dayanma gücünü arttırmaya ve uyum yetilerini güçlendirmeye yönelik
destekleyici, analitik, bireysel ya da grup psikoterapileri yapılır.
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4. Alkolizm bütün dünyada önemli sağlık sorunlarından biridir. Bu nedenle bireysel
tedaviden çok toplumsal korunmaya ağırlık verilmelidir. Bunun için;
• Alkolün elde edilebilirliği kısıtlanmalıdır.
• Alkolün sağlığa etkileri eğitimle topluma iletilmelidir.
• Alkol almayı isteklendiren toplumsal değerler ve koşullar değiştirilmeli, alkole karşı
çıkan inanç ve değerler pekiştirilmelidir.
• Alkol kullanımını arttıracak yaşam koşulları ve toplumsal durumlar düzeltilmelidir.
• Risk grupları saptanarak koruyucu önlemlere yönlendirilmelidir.
• Alkole bağlı suçlar hafifletici neden sayılmamalıdır.
• Yeşilay derneğince bağımlılık ile mücadeleye yönelik etkinlikler düzenlenmelidir.
• Adsız Alkolikler derneklerinin faaliyetleri aktif şekilde devam etmelidir. Bu dernekler;
1935’ten beri hizmet vermekte ve alkoliklerin birbirleriyle dayanışması, alkolsüz
yaşayabilmeleri için birbirlerini desteklemeyi öngören grup toplantıları, eğitici
konferanslar ve yayınlar yapmaktadırlar. Ülkemizde İstanbul’da; İstanbul Tıp
Fakültesi Psikiyatri Kliniğinde, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde ve
Kadıköy’de hizmet vermektedir. Bunun yanı sıra farklı şehirlerde de sosyal dayanışma
grupları vardır.

8.5.2. Kafein İle İlişkili Bozukluklar

Kafeinin insan vücudunda; uyanık ve dinç olma, taşikardi, rahatlık, kas hareketlerinde
yavaşlama, damarlarda daralma, mide asidinde artma vb. etkileri bulunmaktadır.
Kafein esrikliğinde (entoksikasyonu) görülen belirtiler;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Huzursuzluk,
Sinirlilik,
Heyecan,
Uykusuzluk,
Yüz kızarması,
Diürez,
Mide-bağırsak rahatsızlığı,
Kas seğirmesi,
Düşünce ve konuşma dağınıklığı,
Taşikardi ya da aritmi,
İçsel gücün bitip tükenmemesi,
Ruhsal-devinselkışkırmadır (psikomotorajitasyon).

Kafein yoksunluğunda görülen belirtiler ise;

•
•
•
•

Baş ağrısı,
Belirgin bir yorgunluk ya da uyuşukluk,
Disfori ile giden bir duygudurum, çökkün duygudurum ya da kolay kızma,
Odaklanmakta güçlük çekme,
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• Grip benzeri belirtilerdir (bulantı, kusma ya da kaslarda ağrı/sertlik).
8.5.3. Kenevir (Kanabis) İle İlişkili Bozukluklar
Bağımlılık yapma gücü azsa da yaptığı kesindir, fakat bu durum tartışmalıdır. Etkisi
sigara olarak içilirse 2-4 saat, oral olarak alınırsa 5-12 saat sürmektedir.
Kenevir (esrar) alındığında; ses, renk, müzik, resim gibi dış uyaranlara uyanıklık
artmakta, ayrıntıcı bir algılama olmakta, renkler daha parlak ve zengin görünmektedir. Zaman
ve yer algısı değişir. Kısa süreler (5-10 dakika gibi) saatler sürmüş gibi algılanır. Öfori,
bilinçdışı inhibisyonların kalkması, sese karşı aşırı uyanıklık olur. Nadiren yanılsama ve
varsanılar görülebilir. Birey; bir yandan bu değişimlerin gözlemcisidir, bir yandan da bunları
yaşamaktan zevk alıyor gibi görünür.
Esrar alan birey; düşüncelerinin netleştiğini, olayları daha açıkça algılayıp anladığını,
farklı bilinç düzeyine ulaştığını ifade edebilir. Uzun süre esrar kullanımı; kişide yavaşlama,
pasiflik, ilgisizlik, üretim yapamama, istek ve canlılıkta sönme durumu oluşturabilir.
Esrar kullanımında halüsinasyon ve hezeyanlarla karakterize psikotik bir tablo
görülebilir. Çok yüksek dozda konfüzyon ve bilinç kaybı gelişebilir. Yatkın kişilerde şizofreni
ya da paranoid psikozu tetikleyebilir. Kenevir entoksikasyonunda; konjunktivada kan
oturması, yeme isteğinin artması, ağız kuruluğu ve taşikardi görülebilir.
Esrar kullanımında tolerans yavaş gelişebilir. Esrar alınmadığında;
•
•
•
•
•
•

Sinirlilik ya da bunaltı.
Uyku sorunu
Yeme isteğinde azalma ya da kilo verme
Huzursuzluk
Çökkün duygudurum
Belirgin rahatsızlığa neden olan, şu bedensel belirtilerden en az biri: Karın ağrısı,
sarsılma/titremeler, terleme, ateş, ürperme ya da baş ağrısı gibi yoksunluk belirtileri
görülebilir.

8.5.4.Varsandıran (Halüsinojen) İle İlişkili Bozukluklar
Bu grupta;meskalin, psilosibin, harmin, harmalin ve ibogain gibi doğal ve LSD
(LiserjikAsidDietilamid), DMT (Dimetil-tiptamin) gibi yapay olarak elde edilen maddeler
bulunmaktadır.
Bu maddelerle “trip - gezi” adı verilen LSD yaşantıları, özellikle ABD’de öğrenciler
ve gençler arasında oldukça yaygın bir duruma gelmiştir. Bu maddeler bilinç, algılama,
duygudurum ve düşünceyi ileri derecede etkiler. Algı artar ve yoğunlaşır. Normalde
algılanmayacak uyaranlar algılanır. Bazen görme ve işitme algıları birbirine karışır. Rengi
işitme, sesi görme gibi algılar olabilir. Beden, zaman ve yer algısı çok değişir. Dış dünyadan
kopukluk, yanılsamalar ve yalancı varsanılar görülebilir. Eski anıların anımsanması, bilinçdışı
içeriğin açığa çıkması ve regresyon görülebilir.
Ekstazi
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Etkisi hem amfetaminlere hem de halüsinojenlere benzer. Ağız yolu ile alınır. Enerji
içecekleri ve soda eşliğinde kullanılabilir. 20-60 dk içinde etki gösterir, 4-6 saat sürer.
Canlılık, hareketlilik, enerji artışı, karşı cinse karşı yakınlık, güven duygusu ve algı
değişiklikleri görülür.
Ekstazi entoksikasyonunda; hasta stereotipik hareketler sergiler ve yerinde duramaz.
Şüpheler başlar, ardından perseküsyon hezeyanları ve halüsinasyonlar görülebilir. Kardiyak
aritmi, konvülsiyonlar, serebrovasküler ataklar ve kanamalar gibi komplikasyonlar
görülebilir. Bunlara ek olarak;

•
•
•
•
•
•
•
•

Düşey ya da yatay nistagmus,
Hipertansiyon ya da taşikardi,
Uyuşma ya da ağrıya duyarlıkta azalma,
Ataksi,
Dizartri (sözcüklerin yanlış seslendirilmesi ya da söylenmesi),
Kaslarda sertlik,
Kasılmalar ya da koma,
Hiperakuzi (ses aşırı duyarlılık) de görülebilir.

Yoksunluk dönemi ise bir hafta sürer. Çok yoğun boşluk duygusu, yorgunluk,
mutsuzluk, baş ağrısı ve baş dönmesi görülür. Yoğun depresif semptomlar intihara götürebilir.
Bunun haricinde yoksunluğunda;
• Gözbebeklerinde genişleme
• Taşikardi
• Terleme
• Çarpıntı
• Görme bulanıklığı
• Titremeler
• Eşgüdüm bozukluğu görülebilir.

8.5.5. Uçucu (İnhalan) İle İlişkili Bozukluklar
Bu maddeler solunum yoluyla kullanılan gazlar ve yüksek derecede gaz haline gelen
maddelerdir. Uçucu (volatil) maddeler daha çok adölesan döneminde, 12-17 yaş grubunda
kullanılmaktadır. Ucuz, temini kolay ve yasaldır. Sıklıkla kötüye kullanılan maddeler benzin,
yağlı boya, yağ eritici, tiner, yapıştırıcılar, zamk, aerosol sprey, saç spreyi, mobilya cilası,
aseton ve dezenfektanlardır.
Uçucu (volatil) madde kullanma riski yüksek olanlar;
• Çocuk ve adolesanlar, özellikle okulu bırakmış, sosyo-ekonomik olarak geri şehir
alanlarında yaşayanlar
• Azınlıklara mensup çocuk ve adolesanlar
• Uçucu (volatil) madde kullanan meslek mensubu yetişkinler
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• Anestezist, anestezi teknisyeni ve dişçiler
• Mahkumlar
• Başka madde kullanan kişiler olarak sıralanabilir.
Bu maddeler;
• Benzin deposu, teneke kutu ve şişe gibi uçucu (volatil) içeren yerlerden doğrudan
solunarak,
• Plastik torbalardan solunarak,
• Kumaş ya da elbise üzerinden solunarak,
• Aerosol tüpten doğrudan ağız ya da burun boşluğuna püskürtülerek,
• Isıtılıp buharları solunarak olmak üzere başlıca beş şekilde kullanılırlar.
Solunum yoluyla solunarak alınan uçucu (volatil) maddelerin başlangıçta etkisi, alkol
sarhoşluğuna benzer. Neşelenme duygusundan varsanılara kadar değişen ruhsaldeğişiklikler
ortaya çıkabilir. Algılama bozulur. Geçici ataksi meydana gelir. Peltek konuşma ortaya çıkar,
çift görme ve kusma olabilir. Göğüs ağrıları meydana gelebilir. İnhalasyona devam edilirse
koma ve ölüm oluşabilir. Sürekli kullananlarda, kan hastalıkları ve ciddi sinir sistemi
hastalıkları görülmektedir. Entoksikasyonunda ise;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Baş dönmesi,
Nistagmus,
Eşgüdüm bozukluğu,
Sözü ağızda geveleyerek konuşma,
Ayakta düzgün şekilde duramama,
Letarji (uyuşukluk),
Reflekslerde azalma,
Psikomotor yavaşlama,
Titreme,
Genel bir kas güçsüzlüğü,
Görme bulanıklığı ya da çift görme,
Stupor ya da koma,
Öfori gibi belirtiler görülebilir.

8.5.6. Opiyat İle İlişkili Bozukluklar
Opium ve türevleri (morfin, kodein, tebain, papaverin, noskopin) ile yarı sentetik
(eroin, dilavdit); sentetik (metadon, petidin) ve opium benzeri narkotikler bu gruptadır. Eroin
ve morfin sigara biçiminde içilerek, koklanarak, oral olarak, ID ve IV enjekte edilerek alınır.
Fizyolojik etkilerine bakıldığında; MSS’de hem depresan hem de uyarıcı etki yapar.
Bazen bulantı ve kusma olabilir. Güçlü ağrı gidericidirler. Alındıklarında 60 sn. sonra beden
haz duygusuyla kasılır. Dört ya da altı saat süresince iyilik, neşe, tatlı bir gevşeme ve
rahatlama, uyuklama durumu görülür. Dış dünyadan kopulur, besin maddelerine gereksinim
duyulmaz, cinsel isteklerde azalma olur.
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Entoksikasyonunda isekan basıncı düşer, nabız ve solunum yavaşlar. Pupillalar
küçülür, refleksler giderek kaybolur.Maddenin miktarına göre ölümle sonuçlanabilir. Bunun
yanı sıra hastada;Uyuşukluk ya da koma, Sözü ağızda geveleyerek konuşma ve Dikkat ya da
bellek bozukluğu görülebilir. Kısa sürede fiziksel bağımlılık ve tolerans oluşur.
Madde alımından 6-8 saat sonra bırakma sendromu (yoksunluk) ortaya çıkar. Tüm
vücut salgılarında artış vardır. Terleme, esneme, göz yaşarması, burun akıntısı, aksırma, hızlı
solunum, gerginlik, sıkıntı.Daha sonra pupillalarda dilatasyon, anoreksiya, ürperme,
uykusuzluk, karın krampları, kılların dikleşmesi, kaslarda ağır seyirmeler, kusma, diyare, kan
basıncında yükselme, ajitasyon ve zayıflama olur. Bilinç açıktır. Bu süreç 72 saat sonrasına
kadar sürebilir. Belirtiler 7-8 gün sürer.
DSM-V göre yoksunlukta;
• Disforiduygudurumu,
• Bulantı ve kusma,
• Kas sızıları,
• Göz yaşı akması ya da burun akıntısı,
• Gözbebeklerinde büyüme, piloereksiyon (tüylerin dikleşmesi) ya da terleme,
• İshal,
• Esneme,
• Ateş,
• Uykusuzluk görülür.
Gidiş ve sonlanış incelendiğinde; IV kullananlarda Hepatit, AIDS’e yakalanma olasılığı
yüksektir ve zamanla hastaların kol ve bacak damarlarında tıkanmalar, ülserler görülür.
Maddenin sağlanmasındaki yasal ve ekonomik engeller kişiyi sosyal yaşamından ve
değerlerinden çok uzaklaştırabilir ve kişide kişilik yıkımı görülebilir.
Tedavide;
Akut zehirlenmede,
• Hasta komadadır.
• Hava yolu açık tutulmalıdır.
• OpiumantagonistiNalokson yapılmalıdır.
• Nalokson yapılamıyorsa, hastanın solunumunu, dolaşımını korumak, kalbi aşırı
yüklemeyecek kadar sıvı vermek gerekir. Genellikle ölümle sonuçlanır.
Bırakma sendromu tedavisinde ise; opium detoksifikasyon tedavisi yapılır. Bu
tedavide, 30-40 mg. metadon oral olarak verilir. 3-7 gün içinde 5 mg. azaltılarak metadon
kesilir.Türkiye’de metadon olmadığından benzeri bir madde kullanılmaktadır.
Uzun süreli tedavi ise kişinin isteğine, çabasına göre bireysel ya da grup
psikoterapileri, altta yatan ruhsal bozuklukların tedavisinde yararlı olabilir.
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8.5.7. Dinginleştirici, Uyutucu/Kaygı Giderici (Sedatif, Hipnotik,
Anksiyolitik) İle İlişkili Bozuklar

M.S.S. Depresanlarına Bağlı Bozukluklar (Barbitürat ve benzer hipnotikler, metakvalon,
benzodiazepinler, meprobamat vb.)
Fizik bağımlılık yapabilen maddelerdir. Bağımlılık durumunda; hareketler, konuşma
ve düşüncede yavaşlama, bellek zayıflığı, dikkat güçlüğü, duygusal dengesizlik ve temel
kişilik özelliklerinde abartılma görülür.
Akut zehirlenmede; dış uyaranlara tepki azalması, dikkat dağınıklığı, bilişsel yetilerde
bozulma, çift görme, tremor, dizartri, daha sonra uyku, bilinç bulanması, bilinç yitimi, koma
ve ölüm görülebilir.Akut ve ağır zehirlenme durumları; özkıyım girişimlerinde, kaza ile
çocukların almasında görülür. Bu durumda; yaşamsal işlevlerin korunması temel tedavi
ilkesidir.

•
•
•
•
•
•

Entoksikasyonda ise;
Sözü ağızda geveleyerek konuşma,
Eşgüdüm bozukluğu,
Ayakta düzgün duramama,
Nistagmus,
Bilişsel bozukluklar (dikkat, bellek),
Stupor ya da koma görülür.

Bırakma sendromuna bağlı olarak; maddenin alımından 10-16 saat sonra huzursuzluk,
anksiyete, halsizlik, irritabilite, bulantı, kusma, uyku bozukluğu, tremor, hızlı nabız, TA
yükselme, hiperrefleks görülebilir. İki – üç gün sonrasında da deliryum, ateş nöbetleri,
konvülsiyonlar, kardiyovaskülerkollaps görülebilir. Tıbbi tedavi olmazsa ölüm meydana
gelebilir. DSM-V’e göre yoksunlukta;
1. Otonom aşırı etkinlik (hiperaktivite) (terleme ya da 100’ üzeri kalp hızı),
2. El titremesi,
3. Uykusuzluk,
4. Bulantı ya da kusma,
5. Gelip geçici görsel, dokunsal ya da duyusal varsanılar ya da yanılsamalar,
6. Psikomotorajitasyon,
7. Bunaltı,
8. Grandmal kasılmalar görülebilir.
Yoksunluk tedavisinde,bireyin bağımlı olduğu madde ve miktarı saptanır. Bu madde
veya benzer maddeler verilerek ve verilen miktar yavaş yavaş azaltılarak hastanın yoksunluk
sendromuna girmeden bağımlı olduğu maddeden kesilmesi sağlanır.

8.5.8. Uyarıcı İle İlişkili Bozukluklar
Stimülanlara Bağlı Bozukluklar
Kokain
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MSS’yi uyarıcı ve sempatomimetik etkisi vardır.Keyif dönemi 8 saattir. Öfori, güven
ve güçlülük duygusu verir, canlılık ve cinsel uyarılma görülür. Fazla alındığında gerginlik,
sıkıntı, öfkelilik, yorgunluk, baş ağrısı, aşırı uyuma, depresyon, paranoid psikoz belirtileri ve
dokunma sanrıları ortaya çıkar. Yüksek dozlarda alındığında konvülsiyonlara, solunum ya da
kalp durmasına ve ölüme neden olabilir.
Buruna çekilerek, oral olarak, ID enjekte edilerek alınır. Sigara gibi içilerek ya da
buharı içe çekilerek de kullanılabilir. IV yolla tek başına ya da uzun etki için eroinle birlikte
kullanılabilir. Alkol eşliğinde alınması yaygındır. Şiddetli psikolojik bağımlılık yaptığı kabul
edilir.
Entoksikasyonunda; ajitasyon, taşikardi ya da bradikardi, terleme ya da titreme,
bulantı ya da kusma, konfüzyon, konvulsiyon, diskineziler, distoniler ya da koma görülebilir.
Yakın gözlem ve hayati belirtilerin izlenmesi gerekir. Yüksek ateş için soğuk uygulama
yapılır. Sıvı elektrolit dengesi sağlanır.
Yoksunluğunda ise; etkisi geçtikten sonra çok şiddetli bir depresyon, durgunluk,
anksiyete, yorgunluk, iştah artması, hoş olmayan rüyalar, uykusuzluk ya da aşırı uyku,
psikomotorretardasyon ve ajitasyon hali yaşanır. Yoksunluk belirtileri bir hafta sürer.
Bağımlılık potansiyeli yüksektir.
Amfetamin
Uzun süre kullanıldığında ruhsal bağımlılık ve tolerans oluşur. Ancak bu durum
tartışmalıdır.
Akut zehirlenmede; uykusuzluk, huzursuzluk, çarpıntı, kan basıncında yükselme,
iştahsızlık, bulantı, kusma, ağır bunaltı ve panik, istemsiz hareketler, karında kramplar,
konvülsiyonlar, bilinç bulanıklığı, ateş yükselmesi, kardiovaskülerkollaps, koma ve ölüm
görülür.
Kronik zehirlenmede ise; iştahsızlık, sinirlilik, uykusuzluk, saldırganlık, işitme ve
görme sanrıları, perseküsyon ve paranoid psikoz durumu ortaya çıkar.DSM-V’e göre
entoksikasyonunda;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taşikardi ya da bradikardi,
Gözbebeklerinde büyüme,
Kan basınca yükselme ya da düşme,
Terleme ya da ürperme,
Bulantı ya da kusma,
Kilo verdiğinin kanıtı,
Psikomotorajitasyon ya da retardasyon,
Kas güçsüzlüğü, solunumun baskılanması, göğüs ağrısı ya da aritmiler,
Konfüzyon, katılmalar, diskineziler, distoniler ya da koma görülebilir.
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Amfetamine bağlı paranoid psikoz, ilaç bırakıldıktan sonra birkaç gün ya da hafta
içinde yatışması ileparanoid psikozdanayırt edilir.
Bırakma sendromunda; durgunluk, yorgunluk, tedirginlik, sıkıntı, kabuslar, baş ağrısı,
terleme, sıcak-soğuk basmaları ve kaslarda ağrılı kasılmalar olabilir. En tipik belirtisi, ruhsal
çökkünlüklerdir. DSM-V’e göre yoksunluğunda;
•
•
•
•
•

Yorgunluk
Canlı, hoş olmayan düşler
Uykusuzluk ya da aşırı uyku
Yeme isteğinde artma
Psikomotorajitasyon görülebilir.

8.5.9. Tütün İle İlişkili Bozukluklar
Nikotin öfori, kan basıncında artma, oksijen tüketiminde artma, koronerlere gelen kan
miktarında artma, aritmilerde artma ve periferikvazokonstrüksiyonda artmaya neden olur.
Bağımlılık yapıcı bir maddedir. Yoksunluk belirtileri ise;
• Kolay kızma,
• Bunaltı,
• Yeme isteğinde artma,
• Huzursuzluk,
• Çökkün duygudurum,
• Uykusuzluktur.
Nikotinin vücuttaki hemen her organa olumsuz etkisi görülebilir. En sık görülenler
KOAH, kalp hastalıkları veya solunum sistemi hastalıklarıdır.

8.6. Madde Kullanım Bozukluklarının Tedavisi
Madde kullanım bozukluklarının tedavisinde tedavi aşamaları;
1. Tedaviye yönlendirme:Birey kendisi istemedikçe kullandığı maddeyi bıraktırma
mümkün değildir. Önce tedavi motivasyonu sağlanmaya çalışılır.
2. Detoksifikasyon (Arındırma): Tıbbi bir dönemdir. Kullanılan madde bırakıldıktan
sonra ortaya çıkan yoksunluk belirtilerinin giderilmesini hedefler.
3. Bağımlılık terapisi: Bireyin kendini tanıması, anlaması ve değerlendirme yetisini
kazanmasını, madde kullanma nedenlerini ve risk faktörlerini anlamasını, maddelerin
etkisini tanımasını ve nüks önleme becerileri kazanmasını sağlar.
4. Rehabilitasyon: Bağımlılığın getirdiği davranış kalıplarının yerine, yeni davranış
biçimlerinin yerleşmesi ve ilişkilerinin düzenlenerek işlevselliğinin sağlanması
sürecidir.
Tedavi sürecinde hastalarda görülebilecek sorunlar;
• Diğer hastaların ilaçlarını almaya çalışma,
• İlaç dolabından ilaç alma,
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Kliniğe madde sokmaya çalışma,
Klinikten kaçmaya çalışma,
Kendilerine ya da başkalarına zarar verme,
Yoksunluk belirtilerini abartarak sedatif almaya çalışma,
Ekibi manipüle etmeye çalışma,
Tedavi motivasyonu düşen hastaların diğer hastaları madde
yönlendirmesi,
• Hırsızlık, kumar oynama vb. davranış gösterme olarak belirtilebilir.

•
•
•
•
•
•

kullanmaya

8.6.1. Madde Bağımlılığıyla Mücadelede Koruyucu Önlemler
Amaç: Henüz hiç madde kullanmamış kişilerin, madde kullanmasını önlemeye
yönelik yürütülen çalışmalardır.
Madde kullanımında risk grupları ve faktörleri;çocuk ve gençler, erkekler, sağlık
personeli, mahkumlar, madde kullanmayanlar ve aile yapısına ve düzenine ilişkin risk
unsurlarıdır.
Madde bağımlılığında önemli olan başlamanın önlenmesidir. Koruyucu düzeyde
önleme çalışmaları;
• Toplumda maddelerin talebini azaltma,
• Maddenin bulunabilirliğini azaltma,
• Riskli grupları saptama,
• Sorun çözme, girişkenlik eğitimi ve aktivite grupları vb. düzenleme,
• Bilgilendirme,
• Toplumsal destek kaynaklarını arttırma,
• Yanlış mesajları ya da özendirici durumları önlemeyi içermektedir.
Korumaya yönelik yapılan çalışmalar;
• Caydırma-Bilgilendirme
• Eğitim-Kişiliği geliştirme
• Toplumsal çalışmalar-Sosyal beceri geliştirme şeklinde biçimlendirilmiştir. Korumaya
yönelik yapılan önlemlerde en büyük görev anne-babaya düşmektedir.

8.6.2. Madde Kullanım Bozukluklarını Tanılama
1.
2.
•
•
•
•
•
•

Kimyasal yöntemlerle tanılabilir: Örn; idrar, saç teli.
Gözleme dayalı yöntemlerle;
Aniden ortaya çıkan davranış değişikliği,
Sinirlilik, gereksiz tepki, endişe, sıkıntı ya da neşe,
Dalgınlık, dikkatsizlik,
Sabit ve donuk bakış,
Uyuklama, uyku bozuklukları,
Yürümede dengesizlik,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Halsizlik, yorgunluk,
Yüzde solukluk, gözlerde kanlanma,
İsteksizlik,
Ağızda kuruluk, salyada azalma,
Ellerde titreme, terleme,
Arkadaşları dışında yeni arkadaşlar edinme,
Çevre değiştirme,
Sorumluluktan kaçma, aşırı para harcama,
Aile ve yaşanılan çevreden kopma,
Yalnız kalma eğilimi,
Okulda başarısızlık, devamsızlık gibi belirtiler izlenebilir.

8.7. Madde Kullanım Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı
8.7.1.Tanılama

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tanılamada, madde kullanım öyküsüne dair ayrıntılı bir anamnez alınmalıdır.
Maddeyi ilk kullanım öyküsü,
Hangi madde/leri, ne kadar süredir kullandığı,
Ne miktarda ve hangi yolla kullandığı,
Ne sıklıkta, en son ne zaman, ne kadar kullandığı,
Madde bırakma denemeleri ve sonuçları,
Hastanın yaşadığı yoksunluk belirtileri,
Ailede madde kullanım öyküsü,
Eşlik eden başka bir hastalığın var olup olmadığı,
Madde kullanımının yaşamını nasıl etkilediği,
Madde kullanımına bağlı yasal sorunlar yaşayıp yaşamadığı,
Tedavi süreci hakkında bilgiler (hastaneye yatışlar, danışmanlık ve kendine yardım
gruplarına katılımı),
Madde kullanımına eşlik eden tipik duygusal yanıtları (anksiyete, öfke, suçluluk,
depresyon, inkar, rasyonalizasyon, projeksiyon vb. savunma mekanizmaları),
Hastanın madde kullanımının aile üyeleri üzerindeki etkisi: hasta ile ailesinin bağlılığı,
hastanın tedavisine katılımda aile üyelerinin istekliliği, madde kullanımı konusunda
ailenin bilgi durumu vb.

8.7.2.Hemşirelik Tanıları
Madde kullanım bozukluklarında başlıca hemşirelik sorunları;
•
•
•
•

Kullanılan maddenin bırakılmasına bağlı yoksunluk,
Bulantı ve kusmadan dolayı sıvı-elektrolit dengesinde bozulma,
Yetersiz beslenme,
Kullanılan madde yoksunluğu ve çevreyi yanlış algılama nedeniyle konfüzyon ve/veya
dizoryantasyon,
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Konfüzyon ve/veya dizoryantasyondan dolayı kendine zarar verme olasılığı,
Duygusal-algısal değişiklikler: işitsel, görsel ve dokunsal halüsinasyonlar,
Dinlenme ve uyku dengesinde bozulma,
Anksiyetenin artması,
Sorunları için diğerlerini suçlama ve içgörü eksikliğinden dolayı hastalığı inkar,
Stres ve anksiyete ile başa çıkmada yetersizlik,
Madde kötüye kullanımını hastalık olarak görmemesi nedeniyle davranışlarını kabul
etmeme,
• Rollerini yerine getirememe nedeniyle öz saygıda azalma,
• Doyumlu ve etkili kişilerarası ilişkilerde bozukluk,
• Yüzeyel kişilerarası ilişkilerden dolayı yalnızlık duygusu,
• Madde kötüye kullanımının sonuçları hakkında bilgi eksikliği,
• Madde kullanımına yeniden başlama olasılığı olarak sıralanabilir.
Madde kullanım bozukluklarında hasta ve ailesinde en yaygın karşılaşılan hemşirelik
tanıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
•
•
•
•
•
•
•

Tablo 1. NANDA’ya Göre Madde Kullanım Bozukluklarında En Yaygın Karşılaşılan
Hemşirelik Tanıları
Hasta
Beden Gereksiniminden Az Beslenme
Sıvı Elektrolit Dengesinde Bozulma
Uyumda Bozulma
Duyusal Algısal Değişim
Kronik Düşük Benlik Saygısı
Savunucu Başetme
Etkisiz İnkar
Ümitsizlik
Etkisiz Baş Etme
Aile
Etkisiz Ailesel Baş Etme
Aile Sürecinde Değişim

Düşünce Sürecinde Değişim
Yaralanma Riski
Öz Bakımda Yetersizlik
Anksiyete
Bilgi Eksikliği
Güçsüzlük
Rol Performansında Değişim
Sosyal Etkileşimde Bozulma
Manevi Sıkıntı

8.7.3. Planlama ve Sonuç Kriterleri Oluşturma
Hemşirelik tanıları doğrultusunda hasta ve ailesi için aşağıdaki sonuç kriterleri
belirlenebilir.
Madde kullanım bozukluğu olan birey için sonuç kriterleri;
 Hasta bağımlılığı bilecek.
 Maddeden güvenli şekilde arınacak.
 Önerilen tedavi programına (hem hastane hem de toplum programına) katılacak.
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 Maddenin sağlığı, ailesi ve sosyal rolleri üzerindeki etkileri ile ilgili bilgileri sözel
olarak ifade edebilecek.
 Madde kullanmamayı sürdürecek.
 Yaşam stresörleri ile baş etmede madde kullanmaksızın uygun baş etme yöntemleri
kullanacak.
 Adsız Alkolikler, Adsız Narkotikler gibi kendine yardım gruplarına katılımı
sürdürecek.
 Sağlıklı bir yaşam biçimi oluşturacak.
 Yeniden başlama belirtileri ile karşılaştığında yardım arayacak.
Madde kullanım bozukluğu olan bireyin ailesi için sonuç kriterleri ise;
 Aile üyeleri maddenin bireye ve ailenin işlevselliğine etkisi ile ilgili bilgileri ifade
edebilecek.
 Aile destek gruplarından (Alanon, Alateen) veya danışmanlık hizmetlerinden (aile
terapisi) yardım arayacak.
 Aile üyeleri bağımlılık davranışlarından kaçınacak.

8.7.4. Uygulama
Madde kullanım bozukluğu olan birey ve ailesi için belirlenen sonuç kriterleri
doğrultusunda aşağıda yer alan hemşirelik girişimleri uygulanabilir.
Arındırma ve yoksunluk sırasında;
Yaşam bulguları izlemlenmeli,
Arındırma için gerekli tedavi programı uygulanmalı,
Yeterli sıvı ve yiyecek alımı sağlanmalı,
Aldığı-çıkardığı takibi yapılmalı,
Madde kötüye kullanımı hakkında hasta ve ailesine sağlık eğitimi planlanmalıdır. Bu
sağlık eğitiminde;
•
•
•
•

• Madde kötüye kullanım belirtileri ve sonuçları hakkında hasta ve ailesine
bilgilendirme yapılmalı,
• Bağımlılığın gelişim sürecine ilişkin hasta ve aile bilgilendirilmeli,
• Nüks ve haberci belirtiler (öfke ve engellenmede artma, ilişki sorunlarında artma vb.)
hakkında hasta ve ailesine bilgilendirme yapılmalı,
• IV madde kullanımının tehlikeleri (Hepatit B, C, AIDS) hakkında hasta ve ailesine
bilgilendirme yapılmalı,
• Bireyin davranış değişimi için bireysel sorumluluklar alması sağlanmalı,
• Tedavi olanakları hakkında hasta ve ailesine bilgilendirme yapılmalıdır.
Diğer hemşirelik girişimleri ise;
• Hasta ve ailesinin kendine yardım gruplarınakatılımı desteklenmeli,
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• Hastaya madde kullanımı ile ilgili duygularını açıklaması ve ifade etmesi için yardım
edilmeli,
• Gerekli yaşam biçimi değişikliklerini gözden geçirmesinde bireye yardımcı olunmalı,
• Stres yönetimi güçlendirilmeli,
• Hastanın benlik saygısını artırmaya yönelik girişimler uygulanmalıdır. Bu doğrultuda
hastaya; uygun güçlendirmeler verilmeli, saygı gösterilmeli ve hastanın güçlü
yönlerini fark etmesi sağlanmalıdır.

8.7.5. Değerlendirme
Uygulanan hemşirelik bakımının etkinliğinin değerlendirilmesi için örnek sorular
aşağıda verilmiştir.
•
•
•
•
•
•

Hasta madde kullanım sorunlarını kabul ediyor mu?
Hasta önerilen tedavi programına katılıyor mu?
Madde kullanmaksızın yaşamını devam ettiriyor mu?
Uygun baş etme yöntemlerini kullanıyor mu?
Kendine yardım grubuna ve 12 basamak programına katılıyor mu?
Aile üyeleri uygun destek programlarını kullanıyor mu?

Uygulamalar
1)Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
• Güleç, C., Köroğlu, E. (1997). Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara, Hekimler
Yayın Birliği.
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Uygulama Soruları
1) Bağımlılık gelişimini önlemede önceliklerin neler olduğunu tartışınız.
2) Bağımlılarda hemşirelik bakımını hemşirelik süreci doğrultusunda değerlendiriniz.
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“Bu Bölümde Ne Öğrendik?” Özeti
Bağımlılıkla ilgili temel kavramları, DSM V’e göre bağımlılık yapıcı maddelerin
sınıflandırılmasını, etkilerini, intoksikasyonunu, yoksunluk tablolarını ve tedavisini;
bağımlılıkların hemşirelik bakımını koruyucu, tedavi edici ve rehabilitatif önlemler düzeyinde
gerçekleştirmeyi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1. Bir maddenin yarattığı ruhsal etkiyi yeniden yaşamak için duyulan aşırı ve güçlü bir
eğilim ve istek durumu;
a. Dirençtir
b. Yoksunluktur
c. Alışkanlıktır
d. Tutkunluktur
e. Bağımlılıktır
2. Bağımlılıkların stres, genetik yatkınlık, ruhsal bozukluklar, dürtü kontrol bozukluğu gibi
etkenlerin sinir sistemini etkilemesi sonucu geliştiğini ileri süren yaklaşım aşağıdakilerden
hangisidir?
a. Biyolojik yaklaşım
b. Psikolojik yaklaşım
c. Sosyal yaklaşım
d. İyatrojenik yaklaşım
e. Çevresel yaklaşım
3. Zaman zaman gelen, engellenmesi ve önlenmesi olanaksız alkol alma dürtüsü;
a. Alfa alkolizm’dir.
b. Beta alkolizm’dir.
c. Gama alkolizm’dir.
d. Delta alkolizm’dir.
e. Epsilon alkolizm’dir.
4. Aşağıdakilerden hangisi alkol kullanımında görülen baş etme tarzlarından değildir?
a. İnkar
b. Yüceltme
c. Mantığa büründürme
d. Yansıtma
e. Küçümseme
5. Bağımlılık tedavisinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a. Motivasyon
b. Detoksifikasyon
c. Rehabilitasyon
d. Manipülasyon
e. Nüks önleme
6. Bağımlılıkla mücadele neden gereklidir.
7. Bağımlılığı önlemede koruyucu önlemler nelerdir.
8. Bağımlılıklardaki tedavi aşamalarını açıklayınız.
9. Sağlık personelinin bağımlılara yönelik tutumunu nasıl olması gerektiğini açıklayınız.
10. Madde bağımlısı olan hastanın ailesi için hemşirelik bakımı sonuç kriterleri nelerdir.
Cevaplar: 1) c 2) a 3) e 4) b 5) d
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9. KİŞİLİK BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI*

*Bu bölüm Prof. Dr. F. Yasemin Kutlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Kişilik ve Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler
9.2. Kişilik Bozukluklarının Özellikleri ve Sınıflandırılması
9.3. Kişilik Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.
5.

Kişilik ve kişilik gelişimini etkileyen faktörler hakkında bilgi veriniz.
Kişilik bozukluğunun nedenleri hakkında bilgi veriniz.
Kişilik bozukluklarını sınıflandırması hakkında bilgi veriniz.
Kişilik bozukluklarında tedavi süreci hakkında bilgi veriniz.
Kişilik bozukluğunda hemşirelik sürecini değerlendiriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kişilik ve Kişilik Gelişimini
Etkileyen Faktörler

Kişilik ve Kişilik Gelişimini
Etkileyen Faktörleri anlamak

Okuyarak/Araştırarak

Kişilik Bozukluklarının
Özellikleri ve
Sınıflandırılması

Kişilik Bozukluklarının
Özellikleri ve
Sınıflandırılmasını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kişilik Bozukluklarında
Hemşirelik Bakımı

Kişilik Bozukluklarında
Hemşirelik Bakımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

325

Anahtar Kavramlar
•
•
•

Kişilik
Kişilik Bozukluğu
Hemşirelik
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Giriş
Her insan belli durumlarda, önceden kestirilebilen belli tutumlar takınır, olaylar
karşısında belli duygusal tepkiler gösterir ve kendine özgü davranışlar sergiler. Sergilenen bu
davranışlar insanın kişiliğine bağlı olmaktadır. Çok eski çağlardan beri insan kişiliğini tanıma
ve sınıflandırma çabaları olmuştur.
Kişilik kavramı, kişiye özgü, zamanla kalıcı olan ve kişiyi başkalarından ayırteden
uyum özelliklerinin toplamıdır. Kişinin sosyal deneyimleri, gelişimi ve yapısal özelliklerini
içerir. Zamanla kişinin yaşam tarzı ile paralel olan davranış, düşünce ve duygularla ortaya
çıkar.
Normalden sapmış bir kişiliği anlamak için, normal kişilik gelişiminin nasıl olduğunu
bilmek önemlidir. Kişilik, kişisel farkımız veya hoşa giden bir yanımız değildir. Bireysel ve
sosyal çevreye kişinin uyumunu belirleyen tüm bireysel eğilimlerimizdir. Kişilik daima
akışkan bir durumdadır. Durumdan duruma, yıldan yıla, doğumdan ölüme belirgin bir
süreklilik gösterir.
Kişilik problemleri çok çeşitlidir. Ancak hepsini kişilik bozukluğu olarak adlandırmak
mümkün değildir. Kişilik bozukluklarının ortak yanı, dış dünyanın taleplerini ve
sınırlamalarını kabul etme yeteneğinin noksanlığıdır. Bu bozukluklar kişinin davranışlarını,
ailesiyle veya diğer insanlarla ilişkilerini etkiler. Bu durumda kişilik bozuklukları ortaya
çıkar.
Bu bölümde kişilik, kişilik gelişimini etkileyen faktörler, kişilik bozuklukları, tanı,
tedavi yöntemleri ve hemşirelik bakımı ele alınacaktır.
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9.1. Kişilik ve Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler
9.1.1. Kişilik
Kişilik kelimesi Yunanca Persona kelimesinden gelmektedir. Persona; drama
oyuncuları tarafından tiyatroda kullanılan maskeyi tarif etmektedir. Zamanla persona kelimesi
“gerçek insanı”, “gerçek kişiliği” temsil etmeye başlamıştır.
Kşilik, insanın duygu, tutum ve davranışlarının örgütlenmiş, kalıplaşmış, alışkanlık
haline gelmiş olan bütününe denir. Bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden
ayırt edici, tutarlı ve yapılanmış bir ilişki biçimidir (Cüceloğlu, 2015). Burada üzerinde
durulması gereken ayırt edici, tutarlı ve yapılanmış olmasıdır. Kişilik tanımları çok çeşitlilik
göstermekle beraber, kuramcılar şu noktalarda fikir birliğindedir:
• Kişilik, bireyin davranış özelliklerinin sürekli bir organizasyonudur.
• Kişilik, kişinin sahip olduğu bir şeydir, diğer kişilerin yanında/toplumda gösterdiği
davranış özellikleridir.
• Kişilik, kalıtım ve çevrenin kompleks etkileşimlerinden oluşmaktadır (Kuramcılar,
biyolojik faktörlerin mi yoksa psikososyal faktörlerin mi daha önemli olduğu
konusunda fikir birliğine varmamışlardır)
• Çocukluk bireyin davranışsal özelliklerini oluşturma ve organize etmede önemli bir
dönemdir.
• Davranış iç ve dış görünümleriyle, kişiliğin işlevi veya ifadesidir.
Kişilik, yavaş oluşan, aniden değişmeyen davranışsal özellikler bütünüdür. Kişiliğin
yavaş da olsa değişmesi davranışlara bağlıdır. Çünkü kişilik davranışı etkiler ve zamanla
değişmesine neden olur. Yani kişilik, kendi yapısındaki özellikleri ve değişiklikleri ile kişinin
davranışlarına yansır. Bu nedenle davranış ve kişilik birbirinden bağımsız düşünülemez,
aralarında bir bütünlük vardır.
Karakter, kişiye özgü davranışların bütünü olup, insanın bedensel, duygusal ve
zihinsel etkinliğine çevrenin verdiği değerdir. Bireyin karakteri, kişisel özelliklerle içinde
yaşanılan çevrenin değer yargılarından oluşur. Karakter aile, okul, çevre içinde çocukluktan
itibaren gelişmeye ve biçimlenmeye başlar. Çocuklukta başlayan özümleme, benimseme ve
özdeşleşme süreçleri sonunda oluşan ‘vicdanın’ niteliği ve niceliği, aynı zamanda karakterin
de nitelik ve niceliğini belirler. Karakter, çevrenin ve yetiştirilmenin etkisi altında gelişmiş,
öğrenilmiş tutumlardır, dolayısıyla zamanla değiştirilebilecek özellikleri içerir.
Mizaç (Huy), kişiliğin sadece bir yönüdür. Günlük yaşamda kişiye özgü olan, oldukça
sınırlı, belirli duygusal tepkilerin nitelik ve nicelik bakımından değişmesidir. Ör; çabuk
kızmak, sıkılmak, öfkelenmek, neşelenmek gibi. Mizaç, kalıtımla geçen ve yaşam boyunca
çok az oranda değişen yapısal özelliklerdir.
Robert McCrea ve Paul Costa (1983-85) yaptığı çalışmalar sonucunda kişiliğin 5
boyutu olduğunu kabul etmiş ve kişilik özelliklerini “beş faktör modeli” altında
incelemişlerdir. "Beş Faktör Modeli" ne göre kişilik, beş faktör veya özellikten oluşan bir
birleşimden oluşur. Erken yetişkinlikte başlayan faktörler uzun bir süre stabil olur. Bu da
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rahat bir çocukluk dönemi geçirildiyse, büyük olasılıkla çok rahat bir yetişkin olunacağı
anlamına gelir.
Dışa dönüklük: "Dışa dönüklük" derecelendirmesinde yüksek skorda olan biri, diğer
insanlarla birlikte olmaktan hoşlanır ve genellikle mutlu hisseder.
Nevrotizm: Kötü hissetme eğilimidir. Nevrotizm derecelendirmesinde yüksek skorda
olanlar sıklıkla endişeli veya üzgün hissedebilir.
Deneyime açık olma: Deneyime açıklık, dünyayı merak edip yeni fikirlere açık
olmayı içerir.
Uyumluluk: Uyumluluk, birisi için hissedilen şefkat ile ölçülür. Uyumluluk
derecelendirmesi yüksek olanlar genellikle diğer insanlar hakkında endişe duymaktadır
(Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2012; Tatlılıoğlu, 2014).
Öz-disiplin: Bu kişilikteki bireyler çalışkan, dakik, iyi organize olmuş, hırslı ve azimli
insanlardır (Yazgan İnanç ve Yerlikaya, 2012).

9.1.2. Kişilik Gelişimini Etkileyen Faktörler
Kişilik gelişimi, pek çok faktörün etkisiyle şekillenmektedir. Kişilik gelişimini
etkileyen faktörleri 2 alt grupta incelemek mümkündür: Bunlar biyolojik ve çevresel
faktörlerdir.

9.1.2.1. Biyolojik Faktörler
Kalıtım
Kişiliğin temel yapısı, genetiğin etkisiyle oluşur. Genetik, çocuğun temel yapısını
oluşturmaktadır. Yapı, çocuğa miras bırakılan temel huy ve mizaçtır. Bebekler temel mizaç ya
da kişilik özellikleri ile dünyaya gelirler.
Endokrin-İçsalgı bezleri
Kişiliği düzenleyen ve gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Bütün canlılarda
ve insanlarda sinir sistemiyle iç salgı bezleri arasında yakın bir ilişki vardır. İç salgı bezlerinin
bedensel ve ruhsal işlevler üzerinde etkili olabileceği görüşü çok eski çağlara dek
uzanmaktadır. Kişiliğin önemli bir yanını oluşturan mizaç üzerinde duran, mizacın beden
yapısından ve beden kimyasından etkilenebileceğini ileri sürerek kişiliği çeşitli tiplere ayıran
İyon Hekim Hipokrat (MÖ 460-MÖ 370)’tır. Hipokrat, insanın mizacını bedende en çok
bulunan ve kişiliği etkileyen sıvılara göre 4 gruba ayırmıştır:
• Hafif kanlı mizaç (songuine): Bu tipte kan sıvısı etkin rol oynar. Kanlı canlı, neşeli
kişilerdir. Kolay ilişki kurarlar. Eğlence, müzikten hoşlanırlar.
• Ağırkanlı mizaç (Phlegmatic): Bedenlerinde lenf sıvısı etkindir. Yavaş hareket ederler.
Geç ve zor duygulanırlar. Dinlenmeye ve uykuya düşkündürler.
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• Kara sevdalı mizaç (Melankolik): Bedenlerinde kara safranın etkin olduğu mizaçtır.
Duygusaldırlar, derin ve uzak görüşlü kişilerdir.
• Sinirli mizaç (choleric): Bedenlerinde sarı safra etkindir. Çabuk kızan, saldırgan,
ateşli, sert insanlardır.
Eski Yunan hekimleri, sağlığı bu sıvılar arasındaki dengeye, hastalığı da bu sıvılar
arasındaki dengenin bozulmasına bağlamışlardır.
Zeka
Tanımı güç olan zeka genel olarak, ‘bir durum veya olay karşısında bireyin tüm
zihinsel yeteneklerini kullanarak amaca ulaşması’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bir başka
tanıma göre zeka, kalıtım yoluyla doğuştan getirilen ve eğitimle geliştirilen bir kuvvettir.
Zekanın gelişimiyle ilgili genel görüş, 10-12 yaşlarına kadar hızlı, daha sonraları biraz
yavaşlamakla beraber 20 yaşlarına kadar sürdüğü, yetişkin döneminde uzun süre aynı düzeyde
kaldığı, orta yaştan sonra yavaş yavaş düşüş gösterdiği şeklindedir. Bireyden bireye değişiklik
gösteren zekayı kullanabildiği ölçüde birey, hayata uyumunu sağlar. Bu uyum kişilik
gelişiminde önemli bir faktördür.
Beden yapısı
Beden yapısına ilişkin özellikler, kişilik gelişimine ve yapısına belirgin nitelikler
katmaktadır. Beden yapısına göre kişiliği sınıflandıran kuramcılardan biri ve en çok tanınanı
Alman psikiyatrist ‘Ernst Kretschmer (1888-1964)’dir. Kretschmer başın, yüzün ve bedenin
çeşitli ölçülerini alarak insanları fiziksel yapıları bakımından 4’e ayırmıştır:
• Piknik tip: Orta boylu, kısa boyunlu, karın boşluğu geniş, kasları gevşek, yağlanma ve
şişmanlama eğilimi olan kişilerdir.Dışa dönük bir mizaca sahip, canlı ve insancıldırlar.
• Astenik-Leptozom tip: İnce, uzun beden yapılı, iyi gelişmemiş göğüs ve karın
boşlukları olan, küçükbaşlı, ince ve uzun burunlu, küçük çeneli, soluk yüz derili, kalın
saç telli kişilerdir. Soyut konulara ilgi duyan, derin düşünen, duygusal, entelektüel ve
içe dönük kişilerdir.
• Atletik tip: Ortanın üstünde boya sahip, kol ve bacakları uzun, kasları iyi gelişmiş
kişilerdir. Enerjik, hareketli, atılgan hatta saldırgan kişilik özellikleri gösterebilirler.
• Displastik tip: Beden yapısı ve ölçüleri bakımından yukarıdaki tiplere girmeyenlere
denir. Kalıtımsal ya da iç salgı bezlerine bağlı bozukluklar sonucu, aşırı uzun ya da
kısa boylu, şekilsiz beden gelişimi gösteren tiplerdir.
Kretschmer, hasta ve sağlıklı insanlar üzerinde yaptığı araştırmalarla da insanları 2
gruba ayırmıştır:
• Siklotimikler: Çoğunlukla piknik beden yapısına sahip, canlı, neşeli, dışa dönük,
sevecen, insancıl kişilerdir. Kolay ve çabuk duygulanan, uygulamalı ve toplumsal
alanlarda başarılı olabilen kişilerdir.
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• Şizotimikler: İçe dönük, duygularını dışa yansıtmayan, soğukkanlı tiplerdir. Çekingen
ve alıngandırlar. Soyut uğraşlardan hoşlanırlar. Güçlü bir iradeleri vardır. Yalnızlıktan
hoşlanırlar. Sürekli olarak iyi ve doğru yapma çabaları vardır.
Amerikalı psikolog William Herbert Sheldon, (1898 - 1977)’da bireylerin bedensel
yapılarına göre kişilik tiplerinin belirlendiğini savunmuş ve üç tip kişilik tanımlamıştır.
• Mezomorflar, kuvvetli, kasları gelişmiş, kaba, gürültülü ağır bedensel faaliyetlere ilgi
duyan kişilerdir.
• Ektomorflar, ince, uzun beden yapısındadırlar. Sakin, utangaç ve çekingen kişilik
tipidir.
• Endomorflar ise kısa ve tombulca beden yapısındadırlar. Neşeli, yaşamdan memnun,
arkadaş canlısı kişilik tipindedirler.
Farklı bilim adamlarınca yapılan bu sınıflandırmalar, insanların kesin olarak bu
tiplerden birine gireceği anlamına gelmemekte, herkes bu tiplemelerden benzer özelliklere
sahip olabilmektedir.

9.1.2.2. Çevresel Faktörler
Döllenmeden başlayarak insanın içinde yaşadığı çevresel etkenler, diğer insanlarla
etkileşimleri kişilik özellikleri üzerinde etki yapmaktadır.
Doğum öncesi çevre, anne karnındaki her çocuk bu çevreden etkilenmektedir.
Özellikle annenin bedensel ve duygusal durumları çocukların kişiliğini etkilemektedir.
Doğum sonrası çevre, çocuğun doğuştan getirdiği özelliklerinin yoğrularak
biçimlendiği yerdir. Çocuğun yaşamında en etkili sosyalleştirme kurumları aile, okul ve
toplumdur.

9.2. Kişilik Bozuklukları
Bazı kişilik özellikleri o kişinin sosyal ve mesleki olarak uyumunu bozarak sorun
haline gelebilirler. Bu tür durumlara “kişilik bozukluğu (KB)” adı verilir. Kişilik
bozukluğunun tam ve geçerli bir tanımını yapmak güçtür. Psikiyatride tanı tartışmasına en
çok yol açan sorun kişilik bozukluklarıdır. Kişilik bozukluğu tanısında önemli sorunlardan
biri kişilik yapısı ile kişilik bozukluğunun karıştırılmasıdır. Ruhsal bozuklukların dışında
kalan ve uzun süreli uyum bozuklukları gösteren kişilerin her toplumda sık görüldüğü
bilinmektedir.
KB, ruhsal bozukluklar içinde geçerliği en düşük tanı kategorileri arasındadır. KB
oldukça farklı tablolar gösterir. Bunların birer hastalık olup olmadığı konusu bile
tartışmalıdır. Hastalık döneminde tetiği çeken bir etkenin olmaması, kendiliğinden
düzelmenin olmayışı, tablonun hiç değişmeden yıllarca devam etmesi ve hiçbir somatik
tedaviden yararlanmamaları bunların birer hastalık olmadığını düşündüren kanıtlar
arasındadır.
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Tüm bunlara karşın KB, yol açtıkları tıbbi ve psikososyal sorunlar nedeniyle,
psikiyatrik bozukluk olarak kabul edilir. Bu nedenle, öteden beri psikiyatrik bozukluk
sınıflamaları içinde yer almıştır.
Tanı kategorisi olarak düşük geçerliklerine rağmen KB konusu son 30 yılda giderek
daha çok ilgi odağı olmuştur. Bunun başlıca üç nedeni vardır.
1. Sosyo-kültürel ve aile ilişkilerindeki değişikliklere bağlı olarak, KB’nin görülme
sıklığında artış olması,
2. KB’nin aile içi ilişkilerde, sosyal ve mesleki uyumda önemli sorunlara yol açması,
3. KB’nin daha önce pek bir şey yapılamayacağı inancı yaygınken, giderek tedavi
edilebilir olduğunun görülmesidir.
Kişilik bozukluklarında görülen ortak özellikler:
• Benliğe yerleşmiş olan davranış örüntüleri esneklik göstermeden sürdürülür.
• Biliş, duygulanım, dürtü denetimi ya da insan ilişkilerinde belli bir toplum için geçerli
ölçülerden sapar, topluma aykırı davranışlar gösterir.
• Çocukluktan ya da ilk ergenlik çağından beri süregelir.
• Toplum içinde, iş yaşamında belirli bozulmaya yol açar.
• Davranış örüntüleri ve tutumları genellikle benliğe uyumlu (ego syntonic) yani
benimsenmiştir ve değiştirilmek istenmez. Bazen benliğe yabancı olsa da (ego
distonic) değiştirilemez.
• Genellikle çevre ile çatışma ve sürtüşme vardır. Çevresini kendine uydurmaya çalışır
(alloplastik).
• Kişinin bilişsel yetilerinde, temel duygulanım ve düşünce yapısında belirgin bozukluk
vardır.
• Bu durum bir ruhsal bozukluk ya da madde etkisi ile açıklanamaz.
Kişilik bozukluğunun başlangıcı genellikle ergenlik ya da erken erişkinlik
dönemlerine kadar gider. Bazı kişilik bozuklukları kısmen düzelebilir veya bazı belirti ve
bulgular yatışabilir. Bazı kişilik bozukluklarının özellikleri ise çocukluk döneminde de
bulunabilir.
Kişilik bozuklukluğu olan bireylerde bazı temel inanç ve tutumları vardır. Bu
doğrultuda hastalar bazı stratejik davranışlar gösterebilirler.
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Tablo 1. Kişilik bozuklukluğu olan bireylerde görülen bazı temel inanç, tutum ve davranışlar
(Ergün 2014).
Temel İnanç ve Tutumlar

Stratejiler (Davranış)

İnsanlar tehlikelidir

Tetikte Olma

Geniş bir alana ihtiyacım var

İzolasyon

Geleceği görme gücüm var

Bilişsel çarpıtma

Diğerleri ele geçirmek içindir

Saldırma

Borderline

Tamamiyle iyisin/kötüsün

Dürtüsellik, kutuplaştırma

Histrionik

Etkilemeliyim

Dramatik davranışlar

Ben özelim

Büyüklenmecilik

Çekingen

İncinebilirim

Çekinme

Bağımlı

Ben çaresizim

Bağlanma

Hata yapmamak zorundayım

Mükemmeliyetçilik

KB
Paranoid (Kuşkucu)
Şizoid (Şizogibi)
Şizotipal
Antisosyal (Toplumdışı)

Narsistik (Özsever)

Obsessif-Kompulsif

Kişilik bozukluklarının epidemiyolojisi
Epidemiyolojik çalışmalarda, genel toplumda kişilik bozukluğu yaygınlığının %10-13
olduğu belirlenmiştir. Bütün KB göz önüne alındığında kadın ve erkek cinsiyetlerin eşit
olarak etkilendiği bildirilmiştir. KB’nin sıklığı toplum ve kültüre bağlı olarak da
değişmektedir. Kentlerde, hızlı değişen toplumlarda ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük
kesimlerde daha çok görülmektedir. Türkiye’ye özgü epidemiyolojik çalışmalar henüz
yetersiz olmakla birlikte, ülkemizin kentsel yörelerinde batıdaki kadar sık olduğunu
düşündüren bulgular vardır. KB’nin yaygınlığı ile ilgili bazı veriler Tablo’2 de gösterilmiştir.
Tablo 2. Kişilik Bozukluklarının yaygınlığı (Veague ve ark. 2007)
Semptomlar ya da İşaretler

Prevelans

Cinsiyet

Paranoid

Diğerlerine karşı şüpheci

%0,5-2,5

erkek>kadın

Şizoid

Sosyal ilişkilerinde ilgide azalma

<%1

erkek>kadın

Kümeler
A kümesi

333

Şizotipal

Garip düşünceler, büyüsel düşünceler, %3
garip bakış açısı

erkek>kadın

Aşırı duygusal ya da dramatik olmaya %2-3
eğilim

erkek=kadın

B kümesi
Histrionik

Narsistik

Kendi ile aşırı ilgilenen, benliği kendine
özgü olarak gören ve özel bir önemi hak <%1
eden

Hilekar, insanları manipüle eden,
çocuklukta davranım bozuklukları olan
Antisosyal

Genel
popülasyon
%2-3

erkek>kadın

erkek>kadın

%0,4-1 kadın
%5,3-3 erkek

Borderline

Duygulanımları olan, terk edilme
korkusu olan, boş hissetme duyguları
olan, kendine zarar verme davranışı
%1-2
olan ya da suicid girişimleri olan

erkek<kadın

C kümesi
Çekingen

Bağımlı

İlişkilerinde reddedilme
karşı aşırı hassas

duygusuna %0,5-1

Yalnız kalmada zorlanan, ilişkilerin
bitmesinden hoşlanmayan, insanları %2
etrafında tutmak için hoşlanmadığı
şeyler yapan (gönüllü bütün evi
temizlemek gibi)

erkek=kadın

erkek=kadın

Detaylarla, verilen görevlerle, kurallarla
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Obsesifkompulsif

aşırı ilgilenen, rahatlamada
eğlenmede aşırı zorlanan

ya da
%1-1,7

erkek>kadın

Kişilik bozukluklarının etyolojisi
KB, biyo-psiko-sosyo-kültürel nedenselliğin en belirgin görüldüğü tanı kategorisidir.
Biyolojik Faktörler:
Kişilik bozukluklarında merkezi serotonerjik nörotransmiterlerin bozulması sonucu
serotonin aktivetesinde azalmaya bağlı agresyon ve özkıyım düşüncelerinin gözlenmekte
olduğu rapor edilmiştir.
Borderline ve antisosyal (toplumdışı) kişilik bozukluklarında da frontal lopta
anormallikler saptanmıştır. MR sonuçları doğrultusunda antisosyal kişilik bozukluklarında
kontrol grubuna göre prefontallerde %11 oranında gri madde de azalma görülürken, boderline
kişilik bozukluğunda frontal lop volumünde azalma olduğu görülmektedir.
Elektroensefalogramda (EEG) kişilik bozukluğu olan bazı hastalarda elektrik
iletişiminde değişiklikler bulunmuştur. Antisosyal ve borderline tiplerde daha yaygın olarak
yavaş dalga aktivitesi görülmüştür.
Genetik faktörler:
Bazı KB’de kısmi kalıtsal geçiş, tek yumurta ikizlerinde yüksek benzerlik kalıtımın
etkili olduğunu göstermektedir.
Cinsiyete göre görülme sıklığında farklılık olmamasına rağmen belli kişilik
bozukluklarının kadınlarda belli bozuklukların ise erkeklerde görülmesi dikkat çekicidir.
Psiko-sosyal faktörler:
Gelişimde, travmatik yaşantılar, özellikle çocuk istismarı, fizik ve sosyal koşulların
yetersizliği, patolojik aile örüntüleri, aile öyküsünde psikiyatrik bozukluk dikkati çeken
etiyolojik faktörlerdendir.
Psikanalitik kurama göre; yanlış ya da yetersiz ana-baba tutumları, olumsuz aile
koşulları, gibi çevresel etkenler, kişinin belli bir psikoseksüel döneme saplanmasına yol açar.
Bu şekilde, titizlik ya da cimrilik, anal döneme; aşırı bağımlılık ise oral döneme saplanmış
olmaya bağlı olarak gelişir.
Davranışçılar ise; kişilik özelliklerinin gelişimini, daha çok öğrenme kuramı ve
tekrarlayan yaşantılar sonucu ortaya çıkan koşullanmalarla açıklamaktadır.
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KB’nin teorisine ve kliniğine yönelik önemli çalışmaları olan nesne ilişkileri
kuramcısı Otto Kernberg (1928), ruhsal yapının farklı örgütlenme düzeyleri ile
içselleştirilmiş nesne ilişkilerinin yapısal kökenleri arasındaki ilişkiyi inceleyerek, KB’ye ve
kliniğine dinamik bir bakış sağlamıştır. Bu yaklaşımda etiyolojiye, kalıtımsal, yapısal,
biyokimyasal, ailesel, psikodinamik ve psikososyal etmenlerin katkısı göz önünde
tutulmaktadır. Kernberg bu ilişkileri açıklamada “yapısal analiz” terimini kullanmış ve
psikotik, borderline ve nevrotik kişilik örgütlenmesi tanımlamalarını yapmıştır. Kernberg’e
göre, nevrotik kişilik örgütlenmesi içinde semptomatik nevrozlar ve borderline kişilik
patolojileri dışında kalan hastalar yer almaktadır. Borderline kişilik örgütlenmesi içinde, üst
düzeyde; klinik açıdan çoğu histerik, obsesif-kompulsif, depresif kişilikler ve daha organize
mazoşistik kişilikler, orta düzeyde; pasif-agresif, sadomazoşistik, histrionik ve narsistik
kişilikler, alt düzeyde; borderline, düşük düzeyde narsistik, antisosyal kişilikler ve hipomanik,
şizoid, paranoid kişilikler yer almaktadır. Psikotik kişilik örgütlenmesi gösteren hastalarda
ise, birincil süreç düşüncesine yatkınlık vardır. Şizofreni ve şizofreniform bozukluklar, majör
afektif bozukluklar ve paranoid psikozların tümünü içermektedir. Kernberg, özellikle hastanın
kimlik bütünlüğünün derecesine, savunma girişimlerinin tiplerine ve gerçeği değerlendirme
kapasitesine göre kişilik örgütlenmesi ayırımını yaparak, içselleştirilmiş kendilik ve nesne
ilişkilerini ön plana çıkarmakta ve işlevselliği irdeleyen yanıyla belli oranda esnekliğe izin
veren bir yaklaşım sunmaktadır. Kişinin değişik anlarda belirli zorlanmalar ya da destekler
karşısında farklı kişilik örgütlenmesi gösterebileceğini ancak olağan koşullarda temel bir
kişilik örgütlenmesi içinde kalabileceğini belirtir; yani hastayı sadece belirtilerine göre değil,
bütünsel olarak anlamayı, tedavi, bakım ve psikoterapiyi bir süreç olarak görebilmeyi
kolaylaştırır. KB tiplerine göre etyolojik faktörler Tablo’3 te verilmiştir.
Tablo 3. Kişilik bozukluklarının etyolojisi (Uğurlu 2016)
Kişilik Bozukluğu

Etyolojik faktörler

A kümesi
Paranoid

Kalıtım: Şizofreni tanısı almış hastaların akrabalarında görülme riski yüksek
Psikososyal: Ebeveyn tacizi, işkence, yer değiştirmiş ebeveyn agresyonu,
yavaş yavaş sevgi, onay ve umut kaybı. Dünyayı katı, kaba, güvensiz,
korumasız algılama

Kalıtım: Tam olarak kalıtımla açıklanamasa da içe kapanık özellik kalıtsal
geçisin olduğunu düşündürmektedir.
Şizoid

Psikososyal: Erken etkileşimsel modellerden etkilenme olarak
açıklanmaktadır. Çocuklukta kaygılı, soğuk, özellikle empati eksiliği,
beslenmede yetersizlik karakterizedir. İlgisiz ve soğuk ebeveynler tarafından
yetiştirilen çocuk, eğer utanç endişe ve içe dönük olan bir mizaca sahipse
şizoid bir yetişkin olmasına sebep olabilir
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Kalıtım: Şizofreni hastalarının birinci derece biyolojik akrabaları arasında
yaygındır. Bozulmuş bilişsel fonksiyonlar, minimal haz-acı duyarlılıkları ve
azalmış aktivasyonla sonuçlanan anatomik kusur veya nörokimyasal
disfonksiyonlarla ilişkilidir.

Şizotipal

Psikososyal: Bireyin erken aile dinamikleri kişisel sevgi ve yakınlık
konusunda rahatsızlık örüntüsüne bağlı kayıtsızlık, vurdumduymazlık veya
resmi olmayla karakterizedir. Sevgi eksikliği hastalarda itici ve ileriye dönük
olmayan ve ödülsüz sosyal arkadaşlıklara neden olur.

B kümesi
Histrionik

Nörobiyolojik: Çevresel uyaranlara karşı artmış hassasiyet/tepki ve
yükselmiş noradrenerjik aktivite ile ilişkilendirilmektedir.
Kalıtım: Genetik geçiş birinci derece akraba ile ilişkili bulunmuştur.
Psikososyal: Öğrenme modelinin etili olduğu düşünülmektedir.

Narsistik

Kalıtım: Ailelerinde narsistik özelliklere sahip olanlarda görülme sıklığı
yüksektir.
Psikososyal: Derin yetersizlik duyguları ve gerçek hisleri olan boşluk
duygusunu gizleyen güçlü imaj yansıtma, mükemmeliyetçi, talepkar
ebeveyn, ebeveyn davranışını model alma, duygusal ve fiziksel tacize maruz
kalma.

Kalıtım: İkiz ve evlat edinme, aile çalışmaları genetik etmenlerin önemli rol
oynadığını göstermiştir.

Antisosyal

Psikososyal: Anne babasız, sokakta ya da yetiştirme yurtlarında büyümüş ya
da tutarlı ebeveyn eğitimi görmemiş çocuklarda görülme olasılığı daha
yüksektir.

Kalıtım: Depresyon borderline kişilik bozukluğuna sahip hastaların
ailelerinde yaygındır. Serotoninde azalma ile ilişkilendirilmiştir.
Psikososyal: Çocukluk çağı travmaları; ihmal, ayrılma, cinsel/fiziksel
istismar, ailede madde kullanımı ve antisosyal davranışlar etkilidir.
Borderline

Gelişimsel Faktörler: Kişilik Örgütlenmesi ve Nesne İlişkileri Teorisi ile
açıklanmaktadır.
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C kümesi
Çekingen

Belirli bir neden yoktur. Biyolojik, genetik ve psikososyal etkenlerin katkıda
bulunduğu bilinmektedir. Ebeveyn ve akran reddi etkendir.

Bağımlı

Kalıtım: Genetik olarak bebeklikten bağımlı mizaca yatkın olabilir. Tek
yumurta ikizlerinde çift yumurta ikizlerine göre daha yüksek olduğu
görülmektedir.
Psikososyal: Bebekte uyaran ve doyum tek bir kaynaktan sağlanır.
Ebeveynin aşırı korumacı olması, bağımsız davranışlara teşvik edilmemeleri
etkendir.

Obsesif-kompulsif

Psikanalitik: Aşırı kontrollü ebeveyni sahip olma etkendir. Dayatılan
standarda göre yaşamalarını isteme, istenmeyen davranışlarda ceza verme
ebeveynlerde görülen özelliklerdendir. Anal döneme fiksasyon ve ailesel
yatkınlık söz konusu olabilir.

Kişilik Bozukluklarının Sınıflandırılması
KB’nın sınıflandırılması en zor ve tartışmalı konulardan biridir. Burada iki temel
yaklaşım vardır. Bunlardan biri boyutsal yaklaşım diğeri ise kategorik yaklaşımdır.
Boyutsal Yaklaşım: Bu yaklaşım, kişiliğin farklı özelliklerini temsil eden
(içedönüklük-dışadönüklük, karşı koyuculuk-cana yakınlık gibi) çok sayıda boyuttan
oluştuğunu varsayar. Bu yaklaşıma göre, her insan bu boyutların her biri üzerinde farklı bir
noktada bulunur. Yani herkesin farklı bir dışadönüklük, cana yakınlık vb. derecesi vardır.
Kapsamlı faktöriyel analizlerle geliştirilmiş olan “beş faktör” modeline göre kişiliği oluşturan
beş önemli boyut vardır: Açıklık, vicdanlılık, dışa dönüklük, cana yakınlık ve nörotisizm. Bu
modele göre bütün kişilik özellikleri bu boyutların farklı şiddet ve oranlarındaki
karışımlarından meydana gelir.
Boyutsal yaklaşıma göre KB, bu boyutların aşırı uçlarında yer alır. Boyutlar süreklilik
gösterdiği için, KB’nin kendi aralarındaki ve normallik ile yaptığı sınırlar kesin değildir.
Birinden diğerine geçiş yavaş olur. Böylece boyutsal yaklaşım hem KB’de görülen aşırı
değişkenliği, hem de aynı hastada birden çok kişilik bozukluğu görülmesini
açıklayabilmektedir. Boyutsal yaklaşım normal insanlardaki kişilik farklarını incelemekte
yararlı olmasına karşın, tıbbi açıdan kullanışlı değildir. Bu nedenle DSM tarafından
kullanılmamaktadır.
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Kategorik Yaklaşım: Bu yaklaşım, KB’nin diğer ruhsal bozukluklarda olduğu gibi,
birbirlerinden ve normal kişilikten oldukça kesin sınırlarla ayrılmış, farklı kategoriler olarak
ele alır. Kategorik yaklaşım, medikal modele daha uygun olduğu için, DSM ve ICD sınıflama
sistemleri bu yaklaşımı benimsemişlerdir.
DSM V’e göre kişilik bozukluklarının sınıflandırılması (DSM V 2013)
DSM-V’e göre kişilik bozuklukları üç küme altında incelenir.
A kümesi: Tuhaf, garip ve eksantrik
• Paranoid kişilik bozukluğu
• Şizoid kişilik bozukluğu
• Şizotipal kişilik bozukluğu
B kümesi: Dramatik, emosyonel, kararsız,
•
•
•
•

Antisosyal kişilik bozukluğu
Borderline kişilik bozukluğu
Histrionik kişilik bozukluğu
Narsistik kişilik bozukluğu

C kümesi: Endişeli, korkulu
• Çekingen kişilik bozukluğu
• Bağımlı kişilik bozukluğu
• Obsesif-kompulsif kişilik bozukluğu
DSM-V’e göre Kişilik Bozukluğu Tanı Ölçütleri (DSM V 2013)
AKişinin içinde yaşadığı kültürün beklentilerinden belirgin olarak sapan sürekli
davranış ve iç yaşantı örüntüsü. Bu örüntü aşağıdaki alanlardan ikisinde (ya da daha
fazlasında) kendini belli eder.
1. Biliş (kognisyon) (yani kendini, diğer insanları ve olayları algılama ve yorumlama
yolları)
2. Duygulanım (affektivite) (yani duygusal tepkilerin görülme aralığı, yoğunluğu,
değişkenliği ve uygunluğu)
3. Kişilerarası işlevsellik
4. Dürtü kontrolü
B- Bu sürekli örüntü, esneklik göstermez ve çeşitli kişisel ve toplumsal durumları kapsar.
C- Bu sürekli örüntü, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya
da önemli diğer işlevsellik alanlarında düşmeye yol açar.
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D- Bu örüntü kalıcı, uzun süreli ve başlangıcı en azından ergenlik ya da genç erişkinlik
dönemine uzanır.
E- Bu sürekli örüntü, başka bir ruhsal bozukluğunun görünümü ya da başka bir ruhsal bir
bozukluğun bir sonucu olarak ortaya çıkmaz.
F- Bu sürekli örüntü, bir maddenin (örn. Kötüye kullanılabilen bir ilaç ya da tedavi için
kullanılan bir ilaç) ya da genel bir tıbbi durumun (örn. Kafa travması) doğrudan fizyolojik
etkilerine bağlı değildir.
Paranoid (Kuşkucu) Kişilik Bozukluğu
Hastalar kendi duygularını dışsallaştırır, inkar (denial) ve yansıtma (projeksiyon)
savunma mekanizmalarını kullanırlar, kendilerinin kabul edemediği (inkar) düşüncelerini ve
dürtülerini başkalarına yönlendirirler (yansıtma). Aslında mantıksızdırlar fakat davranışlarını
mantığa uydurmaya çalışırlar (rasyonalizasyon). Referans fikirleri vardır. Kıskanç, aşırı
gururludurlar. Eleştiriye tahammülleri yoktur. Daima objektif ve mantıklı olmakla övünürler.
Duygusal bakımdan soğuk, katı ve ciddidirler. Fazla şaka yapmazlar. Başka insanlara sevgi ve
şefkat göstermezler. Ağır stres karşısında kısa psikotik dönemler geçirebilirler. İnsanlara
güvenmedikleri için karşılıklı güvene dayanan ilişkilere girmezler veya düzgün yürütemezler.
Ağır vakalarda sosyal ve mesleki işlevsellikleri bozulabilir. Bu kişilerin uyanık, hırslı ve hiç
pes etmeyen olumlu özellikleri var ise sosyal başarıları olabilir. Eğer inatçı, tartışmacı, katı ve
anlaşmaya yanaşmayan yönleri var ise başarısız olurlar. Ailede herhangi birinin bu tanıya
sahip olması hastalığın ortaya çıkma riski arttırır. Hastalarda madde kullanımı görülebilir.
DSM-V’e göre tanı ölçütleri:
A.
Aşağıdakilerden dördünün (ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkinlik
döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, başkalarının davranışlarını kötü
niyetli olarak yorumlayıp, sürekli bir kuşkuculuk ve güvensizlik gösterme:
1. Yeterli bir temele dayanmaksızın başkalarının kendini sömürdüğünden, aldattığından
ya da kendisine kötülük yaptığından kuşkulanır.
2. Arkadaşlarının ya da iş arkadaşlarının kendisine olan sadakati ya da güvenilirliği
üzerine yersiz kuşkuları vardır.
3. Söylediklerinin kendisine karşı kullanılacağından yersiz yere korktuğu için başkalarına
sır vermek istemez.
4. Sıradan sözlerden veya olaylardan aşağılandığı ya da tehdit edildiği biçimde anlamlar
çıkarır.
5. Sürekli kin besler, yani onur kırıcı davranışları, haksızlıkları ya da saygısızlıkları
bağışlamaz.
6. Ortada bir neden yokken, başkalarının kimi davranışları kişiliğine ya da saygınlığına
bir saldırı olarak algılar ve bunlara ani öfke ya da karşı saldırı ile tepki gösterir.
7. Haksız yere karısının-kocasının ya da cinsel eşinin sadakatsizliği ile ilgili kuşkulara
sık sık kapılır.
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B.
Yalnızca şizofreni, ikiuçlu bir bozukluk ya da psikoz özellikleri gösteren depresyon
bozukluğunun gidişi sırasında ortaya çıkmaz ve başka bir sağlık durumunun fizyolojisi ilgi
etkilerine bağlı değildir.
Şizoid (Şizogibi) Kişilik Bozukluğu
Şizoid kişilik bozukluğu, temel olarak sosyal izolasyon ve toplumsal ortamlarda daha
belirgin hale gelen bir duygusal küntlük ile belirli bir bozukluktur. Bu davranış kalıbı erken
erişkinlikte başlar ve çok değişik koşullar altında kendini gösterir.
Bunlar insan ilişkilerinde yetersiz, içe dönük, affektleri ile dikkat çekerler. Şizoid
kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarından daha tuhaf, izole ve yalnız görünürler.
Başkalarına güvenmede ve güçlü duygularda yetersizdiler. Öfkeyi bastırmada güçlük çekerler,
kriz durumlarında pasiftirler. Şizoid kişilik bozukluğu olan kişiler soğuk ve kısıtlı bir izlenim
verirler. Başkalarıyla duygusal bağlarını sürdürmeye veya belirli küçük ihtiyaçlarını kendi
yaşamlarında elde etmeye çalışabilirler. Popüler modadaki değişiklikleri en son yakalarlar.
Matematik ve astronomi gibi insansız ilgilerde affektif enerjilerini kullanabilirler ve
hayvanlarla çok ilgili olabilirler. Diğer insanlar tarafından soğuk ve tuhaf bulunurlar. Strese
tepki olarak çok kısa psikotik dönemler yaşayabilirler. Eşlik eden depresyon, anksiyete ve
madde kullanımı benzeri bir durum olmadıkça psikiyatriste pek başvurmadıkları için
kliniklerde sık görülmezler. Şizofreni veya şizotipal kişilik bozukluğu olanların akrabalarında
şizoid kişilik bozukluğu prevelansı daha yüksek olabilir.
DSM-V’e göre tanı ölçütleri:
A. Aşağıdakilerden dördünün(ya da daha fazlasının) olması ile belirli, genç erişkin
döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, sürekli toplumsal ilişkilerden
kopma ve başkaları ile birlikte olunan ortamlarda duyguların anlatımında kısıtlılık örüntüsü.
1. Ailesi ile birlikte olmak dâhil, yakın ilişkilere girmek istemez ve bunlardan
hoşlanmaz.
2. Neredeyse her zaman yalnız yapılan etkinlikleri tercih eder.
3. Başka biri ile cinsel deneyim yaşamaya karşı ilgisi ya hiç yoktur ya da çok azdır.
4. Zevk aldığı etkinlikler ya hiç yoktur ya da çok azdır.
5. Birinci derece akrabaları dışında yakın arkadaşları ya da sırdaşları yoktur.
6. Başkalarının övgü ya da eleştirilerine karşı ilgisiz görünür.
7. Duygusal soğukluk, kopukluk ya da tek düze bir duygulanım gösterir.
B. Yalnızca şizofreni,ikiuçlu bir bozukluk, psikoz özellikleri gösteren depresyon bozukluğu
ya da otizm açılımı kapsamında bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmaz ve genel bir tıbbi
durumun fizyolojik etkilerine bağlı değildir.
Şizotipal (Şizotürü) Kişilik Bozukluğu
Bilişsel ve algısal çarpıklar, sosyal ve kişiler arası ilişkilerde yetersizlikler ve davranış
gariplikleri ile ilgili bir bozukluktur. Eskiden “latent şizofreni” tanısı alan vakaları kapsaması
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amacıyla 1987’de DSM’ye katılmış bir kategoridir. ICD-10 bir KB olarak değil psikotik
bozukluk olarak kabul eder.
Tüm bu bilişsel çarpıklıklar sanrı düzeyinde değildir. Garip, modaya uygun olmayan
giyinme gözlenebilir. Ağır stres altında geçici psikotik ataklar gözlenebilir. Şizotipal kişilik
bozukluğu olan hastalar olabildiğine tuhaf veya yabancı kişilerdir. Düşünce ve ilişki kurma
bozulmuştur. Şizofrenik hastalar gibi, şizotipal kişilik bozukluğu olan kişiler kendi
duygularını bilmeyebilir, başkalarının duygularını araştırır. İç dünyaları çok canlı hayali
ilişkilerle ve çocuksu korkularla doludur. Depersonalizayon görülebilir.
Bu tanıya sahip olan kişilerin %30 ile %50’sinde major depresyon tanısı vardır.
Anksiyete ve depresyon tanısı için tedavi görürler. Aile üyelerinde şizofreni olanlarda
görülme riski yüksektir. DSM-V’e göre tanı ölçütleri:
A. Aşağıdakilerden beşinin ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde
başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, bilişsel ya da algısal çarpıklıkların ve alışıla
gelmişin dışında davranışların yanı sıra yakın ilişkilerde birden bire rahatsızlık duyma ve
yakın ilişkilere girebilme becerisinde azalma ile kendini gösteren, toplumsal ve kişiler arası
yetersizliklerin olduğu sürekli bir hastalıktır.
1. Alınma (referans) düşünceleri (sanrıları kapamayan).
2. Davranışları etkileyen ve kültürel değerlere uyumlu olmayan acayip inanışlar ya da
büyüse düşünce (örneğin batıl inançlar, geleceği görme gücü olduğuna inanma,
telepati, altıncı his gibi).
3. Olağandışı algısal yaşantılar, bedensel illüzyonlar
4. Acayip/Aykırı düşünüş biçimi ve konuşma (örneğin belirsiz, basmakalıp, çok ayrıntılı
konuşma)
5. Kuşkuculuk ya da paranoid düşünce
6. Uygunsuz ya da kısıtlı duygulanım
7. Acayip, alışılagelmişin dışında ya da sıra dışı özel davranış, görünüm
8. Birinci derece akrabalar dışında yakın arkadaşların ya da sırdaşların olmaması
9. Yakınlaşma ile azalmayan aşırı toplumsal anksiyete, kendisi hakkında olumsuz
yargılardan çok paranoid korkular bu anksiyeteye eşlik etme eğilimi taşır.
B. Yalnızca şizofreni, ikiuçlu bir bozukluk, psikoz özellikleri gösteren depresyon bozukluğu
ya da otizm açılımı kapsamında bozukluğun gidişi sırasında ortaya çıkmaz ve genel bir tıbbi
durumun fizyolojik etkilerine bağlı değildir.
Antisosyal (Toplumdışı) Kişilik Bozukluğu
Yaygın bir antisosyal davranış ve pişmanlık duymadan başka insanların haklarını
çiğneme ile belirli bir bozukluktur. Psikopat, sosyopat, asosyal, dissosyal gibi terimler de
kullanılmıştır. En sık görülen suçlar; hırsızlık, gasp, saldırganlık, ırza geçme ve diğer suçlar.
Bazen de yalnızca; ahlak, okul, ya da işyeri kurallarını çiğnemekle sınırlı olabilir.
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Anne babasız, sokakta ya da yetiştirme yurtlarında büyümüş, ya da tutarlı ebeveyn
eğitimi görmemiş, çocuklarda görülme olasılığı daha yüksektir. İkiz ve evlat edinme, aile
çalışmaları genetik etmenlerin önemli rol oynadığını göstermiştir. Birinci derece akrabalar
arasında genel nüfustan daha sık görülür.
Cezai ehliyetlerinin tam olduğu kabul edilir. Bir suç işlemeleri halinde (suç sırasında
tabloya bir psikoz ilave olmamışsa) cezalarını tam olarak çekerler. DSM-V’e göre tanı
ölçütleri:
A.
Aşağıdakilerden üçünün ya da daha fazlasının olması ile belirli 15 yaşından beri süre
gelen, başkalarını haklarını saymama ve başkalarının haklarına saldırma örüntüsü.
1. Tutuklanmasını gerektirecek eylemlerde tekrar tekrar bulunmakla belirli, yasalara
hükümlülüklere uymama.
2. Sürekli yalan söyleme, takma isimler kullanma ya da kişisel çıkarı, zevki için
başkalarını aldatma ile belirli dürüst olmayan tutum.
3. Dürtüsellik ya da gelecek için tasarılar yapmama.
4. Yineleyen kavga, dövüşlere katılma ya da başkalarının haklarına el uzatma ile belirli
olan sinirlilik ve saldırganlık.
5. Kendisinin ya da başkalarının güvenliğini umursamama
6. Bir işi sürekli götürememe ya da mali yükümlülüklerini tekrar tekrar yerine
getirememe ile belirli sürekli bir sorumsuzluk.
7. Başkasına zarar vermiş, kötü davranmış ya da başkasından bir şey çalmış olmasına
karşı ilgisiz olma ya da yaptıklarına kendine mantıklı açıklamalar getirme ile belirli
vicdan azabı çekmeme.
B. Kişi en az 18 yaşındadır.
C. 15 yaşından önce başlamış davranım bozukluğunun kanıtları vardır.
D. Antisosyal davranış sadece şizofreni ya da bir iki uçlu bozukluğun gidişi sırasında ortaya
çıkmamaktadır.
Boderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu
Borderline kişilik bozuklukluğu olan hastalar nevroz ve psikoz arasında bulunurlar ve
stabil olmayan duygulanım, duygudurum, davranış, obje ilişkileri ve kendilik imajına
sahiptirler. BKB, daha önceleri ambulatuar şizofreni, sanki (as-if) kişilik, psödonevrotik
kişilik, borderline durumlar, şizoid kişilik yapısı, ciddi ego distorsiyonu, psikotik karakter
terimleriyle tanımlanmıştır. ICD 10’da emosyonel olarak stabil olmayan kişilik bozukluğu
adıyla yer almaktadır.
BKB, sık görülen bir bozukluk olmasına rağmen, klinik uygulamada sıklıkla yanlış ya
da az tanı konan bir bozukluktur. BKB, belirgin rahatsızlığa, sosyal, mesleksel ve rol
işlevselliğinde bozulmaya neden olur. BKB’nin önemli bir özelliği, süreğen olarak kişilerarası
ilişkilerde, affektlerde, kendilik imajında dengesizlikle birlikte belirgin dürtüselliktir.
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Erken travmatik yaşantılar, erken ebeveyn kaybı, ailede madde bağımlılığı, Borderline
KB, Çocukluk çağında istismar, ego ve idin çok iyi ayrışmamasının BKB’ye neden olduğu
söylenmektedir. Psikiyatri kliniklerindeki kişilik bozukluklarının %30-60’ını borderline
kişilik bozuklukları oluşturur. Borderline kişilik bozukluğu olan hastaların birinci derece
yakınlarında, bu bozukluğun görülme oranı genel popülasyona göre yaklaşık 5 kat fazladır.
Aynı zamanda, madde suistimali, antisosyal kişilik bozukluğu ve depresif bozukluklar için de
artmış ailesel risk vardır. Borderline hastalar pek çok acil durumla, sıklıkla da intihar
düşünceleri ile psikiyatri acil servislerine başvururlar.
Borderline kişiliğin bir sendrom olarak özellikleri ise, en iyi olarak John G. Gunderson
tarafından ortaya konmuştur. Buna göre borderline hastaların altı önemli özelliği vardır.
Bunlar:
1. Azalmış başarı (azalmış iş kapasitesi)
2. Dürtüsellik
3. Manipülatif suisidal tehditler
4. İyi sosyalizasyon (sıklıkla yüzeysel bir uyum)
5. Yakın ilişkilerde bozukluklar
6. Hafif veya kısa psikotik epizodlar (Türkçapar ve Işık 2000).
Kişilik bozukluğu ile uğraşan kuramcılardan biri olan Otto Kernberg; bu hastalığı
özgül bir kişilik örgütlenmesi olarak görür ve “Borderline Kişilik Örgütlenmesi” adını verir.
Böylece borderline kişilik örgütlenmesi kavramı ile bu hastalığın tanımlayıcı (deskriptif)
tanısına ve dinamik nedenlerine bir açıklık kazandırır. Kernberg’e göre borderline kişilik
örgütlenmesinin tanı ölçütleri şunlardır:
1. Kimlik dağılması.
2. İlkel savunma düzenekleri
3. Gerçeği değerlendirme yetisindeki bozukluklar ve güçsüz benlik.
Kimlik Dağılması:
Kernberg’e göre kimlik dağılması kendilik (self) ile nesnelerin (objects)
bütünleşmesindeki (integration) bir bozukluktur. Boşluk duygusu, çelişkili davranışlar,
kendiliğin ve başkalarının değişik zamanlarda değişik bir biçimde algılanması bunlara eklenir.
Hastaların psikoterapi görüşmesinde kendilerini ya da başkalarını bütünlüğü olan bir insan
olarak anlatamaması kimlik dağılmasının bir belirtisidir.
İlkel Savunma Düzenekler:
İlkel savunmaların merkezinde bölme (splitting) bulunur. Nesne ilişkileri teorisine
göre yoğun olarak yaşamın ilk iki yılında kullanılır. Bebek kendisine haz veren iyi nesneler
ile hazsızlık yaratan kötü nesneleri psişik yapısında ayrı ayrı bölümlere yerleştirir. Böylece
haz veren iyi nesneler kötü olanların yıkıcılığından korunmuş olur. Gelişim sürdükçe çocuk
ebeveyninin davranışına göre ayırdığı kendisine ait iyi ve kötü nitelikleri de “iyi ve kötü ben”
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olarak ayırır. Yıllar geçtikçe çocuk saf iyi ve saf kötü olmadığını, başta annesi olmak üzere
dışsal nesnelerin iyi ve kötü görünen yanları olduğunu anlar. Böylece bölünme ortadan kalkar
ve iyi-kötü özelliklerin tek bir nesneye ait olduğu kabul edilir. Borderline kişilik bozukluğu ve
narsisitik kişilik örgütlenmesinde bölünme mekanizması erişkin hayatta kullanılmaya devam
edilir. Bu tür hastalar dünyayı siyah-beyaz olarak görür ve kendi benliklerini de bütün ve
devamlılığa sahip tek bir ben gibi görmezler. İdeal nesneler ve ideal ben değerleri ile değersiz
nesneler ve değersiz ben değerleri ayrı bölümlerde tutulmaya devam edilir. Bölme bir yandan
da başka ilkel savunma düzenekleri tarafından desteklenir. İlkel düzeydeki yadsıma (denial,
inkar-bilinç alanına girmesine tahammül edilemeyen duygu,düşünce ve anılar inkar edilerek
hiç yaşanmamış addedilirler), ilkel yüceltme (primitive idealization-gerçekçi olmayan,
tamamen iyi, güçlü ideal nesneler ya da tam tersine gerçekçi olmayan tamamen kötü nesneler
yaratır), yansıtmalı özdeşim (projective identification-iç dünyadaki hisleri kıskanılan/haset
edilen birisine yöneltmek, onu yansıtılan niteliklere sahipmiş gibi hayal ettikten sonra onunla
özdeşleşmektir), tüm güçlülük ve değersizleştirme (omnipotans ve devalüasyon-aşırı
yüceltilmiş kendilik ve nesneleri küçümseme) bölmeyi destekleyen savunma düzeneklerinin
başlıca olanlarıdır.
Gerçeği Değerlendirme Yetisindeki Bozukluklar ve Güçsüz Benlik:
Gerçeği değerlendirme yetisi bozukluklar gösterir, ancak borderline hastalar iç
uyaranları dış uyaranlardan, kendilerini başkalarından ayırabilirler. Yabancılaştırdıkları ve
değiştikleri duygusu ortaya çıksa da gerçekle ilişkileri kopmaz.Bu nitelikleri ile psikozlardan
ayrılırlar.Bazen psikoz belirtileri gösterseler de bunlar kısa süreli ve geçicidir.Gerçeği
değerlendirme yetisi bozukluklarına güçsüz bir benlik eşlik eder. Yetersiz dürtü kontrolü,
engellenmelere dayanma gücündeki yetersizlik ve ilkel savunmaların varlığı güçsüz bir
benliğin belirtileridir. DSM-V’e göre tanı ölçütleri:
Aşağıdakilerden beşinin ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik
dönemde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan kişiler arası ilişkilerde benlik
algısında ve duygulanımda tutarsızlık ve belirgin dürtüselliğin olduğu sürekli bir örüntüdür.
1. Gerçek veya hayali bir tehlikeden kaçınmak için çılgınca çaba gösterme (intihar
özkıyım hariç)
2. Gözünde aşırı büyütme ve yerin dibine batırma uçları arasında gidip gelen ilişkisinin
olmasıdır.
3. Kimlik karmaşası: Belirgin ve sürekli tutarsız bir benlik algısı ya da kendilik uyumu
4. Kendine zarar verme olasılığı yüksek en az iki alanda dürtüsellik
5. İntihar davranışı (yineleyici)
6. Duygu durumla belirgin affektif değişim kolay kızma, yoğun dönemsel disfori)
7. Kendini sürekli olarak boşlukta hissetme
8. Öfke ya da öfkesini kontrol altında tutamama
9. Stresle ilişkili gelip geçici paranoid düşünceler ya da dissosiyatif semptomlar

345

Histrionik Kişilik Bozukluğu
1980’den önce “histerik kişilik” terimi kullanılmaktaydı. İlgi ve dikkatin hep kendi
üzerlerinde olmasını isteyen aşırı duygusal insanlardır. Sürekli çevresindekilerin yaptıklarını
onaylamasını, kendisini övmesini, güzel bulmasını ve beğenmesini isterler. Cinsel açıdan bir
bölümü soğuk, bir bölümü normaldir. Bir bölümü ise borderline hastalar gibi gelişi güzel
cinsel ilişki kurarlar. DSM-V’e göre tanı ölçütleri:
Aşağıdakilerden beşinin ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik
döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, aşarı bir duygusallık ve
ilgilenilme arayışı gösteren bir rahatsızlıktır.
1. İlgi odağı olmadığı durumlarda rahatsız olur.
2. Başkaları ile olan etkileşimi çoğu zaman uygunsuz bir biçimde cinsel yönden ayartıcı
ya da baştan çıkartıcı davranışlarla belirlidir.
3. Hızlı değişen ve yüzeysel kalan duygular sergiler.
4. İlgiyi üzerine çekmek için sürekli olarak fizik görünümünü kullanır.
5. Aşırı bir düzeyde başkalarını etkilemeye yönelik ve ayrıntıdan yoksun bir konuşma
biçimi vardır.
6. Gösteriş yapar, yapmacık davranır ve duygularını aşırı bir abartma ile gösterir.
7. Telkine yatkındır, yani başkalarından ya da olaylardan kolay etkilenir, kolay etki
altında kalırlar.
8. İlişkilerin olduğundan daha yakın olması gerektiğine inanır.
Narsistik (Özsever) Kişilik Bozukluğu
Yaygın bir üstünlük duygusudur, özel muamele görmeyi hak ettiklerini düşünür.
Mesleki yaşamında okulda ya da yarışmalarda çok büyük başarılar elde etme peşindedir.
Eleştiriye çok duyarlıdırlar. İnsanların kendi hakkındaki düşüncelerine oldukça önem verirler.
Eleştiriye öfke ile tepki gösterebilirler. Psikiyatrik tedavi için başvuran hastalar arasında bu
oran %1-3 kadardır. Genelde depresyon nedeniyle başvuruları olur. DSM-V’e göre tanı
ölçütleri:
Aşağıdakilerden beşinin ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik
döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, üstünlük duygusu (düşlem ya da
davranışlarda), beğenilme ihtiyacı empati yapamamanın olduğu sürekli bir örüntüdür.
1. Büyüklenir (Örn. Başarılarını ve yeteneklerini abartma, üstün olarak görülme
beklentisi)
2. Sınırsız başarı, güç, zeka, güzellik ya da kusursuz sevgi düşlemleri ile meşguldür.
3. Özel ve eşi bulunmaz biri olduğuna, ancak başka özel ya da toplumsal durumu üstün
kişilerin kendisini anlayabileceğine ya da ancak arkadaşlık etmesi gerektiğine inanır.
4. Çok beğenilmek ister.
5. Hak kazandığı duygusu vardır.
6. Kişiler arası ilişkilerinde kendi çıkarı için başkalarını kullanır.
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7. Empati yapmaz.
8. Çoğu zaman başkalarını kıskanır ya da başkalarının kendisini kıskandığına inanır.
9. Başkalarına saygısız davranır ya da tutumlar sergiler.
Çekingen Kişilik Bozukluğu
Bu kişiler genelde reddedilmeye karşı aşırı derecede duyarlıdır. Sosyal ortamlarda
aşırı derecede rahatsızlık, ürkeklik, kritize edilmekten korkmak ve insanlarla birlikte olmayı
gerektiren sosyal aktivitelerden kaçınmak bu hastalığın temel özellikleri arasında sayılabilir.
Başkalarının gözünde küçük düşmekten, aptalca bir söz sarf etmekten, hata yapmaktan ve
başkalarının önünde kızarıp ağlamaktan korkarlar. Başkalarının kendilerini onaylamayan
tavırları karşısında büyük stres yaşarlar. Bu insanlar, aile çevresi dışında yakın hiç bir
arkadaşa sahip olmayabilir (her ne kadar isteseler ve başarısızlıkları için kendilerini suçlasalar
bile). Agorafobi ve depresyonla arasında genetik bir bağ olduğu düşünülmektedir. DSM-V’e
göre tanı ölçütleri:
Aşağıdakilerden 4 ya da daha fazla olması ile belirli, genç erişkinlik döneminde
başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, toplumsal çekingenlik, yetersizlik
duygularının ve olumsuz değerlendirilmeye aşırı duyarlılığın olduğu sürekli bir örüntü:
1. Eleştirilecek, beğenilmeyecek ya da dışlanacak olma korkusuyla çok fazla kişilerarası
ilişki gerektiren mesleki etkinliklerden kaçınır.
2. Sevildiğinden emin olmadıkça insanlarla ilişkiye girmek istemez.
3. Mahcup düşeceği ya da alay konusu olacağı korkusuyla yakın ilişkilerde tutukluk
gösterir.
4. Toplumsal durumlarda eleştirileceği ya da dışlanacağı üzerine düşünceleriyle uğraşıp
dururlar.
5. Yetersizlik duyguları yüzünden yeni kişilerle aynı ortamlarda bulunduğu durumlarda
çekingen davranırlar.
6. Kendisini toplumsal yönden beceriksiz, kişisel olarak albenisi olmayan biri olarak ya
da başkalarından aşağı görür.
7. Mahcup düşebileceği korkusuyla kişisel girişimlerde bulunmak ya da yeni etkinliklere
katılmak istemez.
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
Bağımlı kişilik bozukluğu olan kişiler başkalarının ihtiyaçlarının yanında kendi
ihtiyaçlarını ikinci plana atarlar. Yaşamlarının temel alanları için başkalarına öncelik verirler,
kendilerine güvenleri yoktur ve kısa bir dönemden fazla yalnız kaldıkları zaman şiddetli
rahatsızlık hissederler. Karamsarlık, kendine güvensizlik, pasiflik, cinsel ve kızgınlık
duygularını gösterme korkusu bağımlı kişilik bozukluğu olan hastanın davranış özellikleridir.
Özgürlüklerinden ve girişimciliklerinden tamamen vazgeçerler. Yakınlarında ulaşabilecekleri
güçlü bir insan olduğu sürece günlük işleyişlerini sürdürürler. Kendilerini çaresiz hissederler,
yanlarında yeterli biri olduğu sürece hayatlarını sürdüreceğini düşünürler. Reddedilme ve terk
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edilme korkuları vardır. Mümkün olduğu kadar yakın ilişki kurar ve karşılarındakini sürekli
mutlu ederek bu ilişkiyi sürdürürler.
Bağımlı kişilik bozukluğu erken dönemde kendini gösterir. Kronik fiziksel hastalık
etiyolojisinde rol oynayabilir. En sık rastlanan kişilik bozukluğudur. Majör depresif
bozukluk (MDB), Anksiyete bozukluğu, Sosyal fobi eşlik edebilir. DSM-V’e göre tanı
ölçütleri:
Aşağıdakilerden beşinin ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik
döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, boyun eğici ve yapışkan
davranışa ve ayrılma korkusuna yol açacak biçimde, aşırı kendine bakılma gereksinmesidir.
1. Başkalarından çok miktarda öğüt ve destek almazsa gündelik kararlarını vermekte
güçlük çeker.
2. Yaşamının çoğu önemli alanında sorumluluk almak için başkalarına ihtiyaç duyar.
3. Kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla aynı görüşü paylaşmadığını söylemekte
zorluk yaşar.
4. Kendi başına iş yapma zorluğu vardır.
5. Başkalarının bakım ve desteğini sağlamak için hoş olmayan şeyleri yapmayı isteyecek
kadar aşırıya gider.
6. Kendisine bakamayacağına ilişkin aşırı korku nedeniyle tek başına kaldığında
kendisini çaresiz hisseder.
7. Yakın bir ilişkisi sonlandığında destek kaynağı olarak derhal başka bir ilişki arayışı
içine girer.
8. Gerçekçi olmayan, kendine bakmak zorunda bırakılacağı korkuları ile meşguldür.
Obsesif Kompulsif (Takıntılı - Zorlantılı) Kişilik Bozukluğu
Genç erişkin dönemde başlayan ve çok değişik koşullar altında ortaya çıkan, aşırı
mükemmeliyetçilik, düzenlilik kendini ve başkalarını denetleme isteği söz konusudur. Sanki
amacı iş bitirmek değil, düzeni ve sırayı korumaktır. Çekingen, paranoid ve pasif-agresif
kişilik özellikleri ile birlikte bulunabilir. Kendilerini yetersiz ve çaresiz olarak algılarlar.
Diğerlerini fazla rahat, sorumsuz, sadece kendileriyle uğraşan, yetersiz kişiler olarak görürler.
Kendilerinden ve diğer insanlardan beklentileri çok fazladır. Herhangi bir durumun
ayrıntılarına inmekle hata yapma olasılığını azaltmanın mümkün olduğunu düşünürler.
Kontrolü elde tutmak isterler. Mükemmeliyetçi standartları yüzünden pişmanlıklara, hayal
kırıklıklarına, kendilerini ve diğerlerini cezalandırmaya açıktırlar. Standardın altında
performans beklentisi yüzünden anksiyete, gerçek ve ciddi başarısızlıklar karşısında da
depresyon yaşarlar. Anal döneme fiksasyon ve ailesel yatkınlık söz konusu olabilir.
Psikiyatrik hastalar arasında %3-10 arasında olduğu tahmin edilmektedir. MDB,
Anksiyete bozukluğu, eşlik edebilir. DSM-V’e göre tanı ölçütleri:
Aşağıdakilerden dördünün ya da daha fazlasının olması ile belirli, genç erişkinlik
döneminde başlayan ve değişik koşullar altında ortaya çıkan, esneklik, açıklık ve verimlilik
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pahasına düzenlilik, mükemmeliyetçilik, zihinsel ve kişiler arası kontrol koyma üzerine aşırı
kafa yorma şeklidir.
1. Yapılan etkinliğin asıl amacını unutturacak derecede ayrıntılar, kurallar, listeler,
sıralama, organize etme ya da program yapma ile uğraşıp durur.
2. İşin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmeliyetçilik gösterir.
3. Boş zamanlarını değerlendirme etkinliklerinde ve arkadaşlıklarından yoksun kalacak
derecede kendisini işe ya da üretkenliğe adar.
4. Ahlak, doğruluk ya da değerler gibi konularda vicdanının sesini aşırı dinler ve
esneklik göstermez.
5. Özel bir değeri olmasa bile eskimiş şeyleri elden çıkaramaz.
6. Başkaları, tam olarak kendisinin yaptığı gibi yapmayı kabul etmedikçe başkalarına
görev vermek ya da başkalarıyla çalışmak istemez.
7. Para harcamak konusunda hem kendisine hem de başkalarına karşı cimri davranır.
Başa gelebilecek korkunç durumlar için biriktirilmesi gereken bir nesne olarak görür.
8. Katı ve inatçıdır.
Kişilik Bozukluğunda Tedavi
Tedavide dinamik psikoterapi, bazen de davranışçı psikoterapi uygulanabilir. İlaç tedavisi
semptomatik olarak kullanılır. Kişilik bozuklukları tek başına veya başka psikiyatrik
bozukluklarla birlikte olabilir.
Farmakoterapi:
Anksiyete, öfke, depresyon gibi kapasitenin dışında kalan semptomları tedavi etmede
psikotrop ilaçlar kullanılır. Kişilik bozukluklarının ilaç tedavi seçenekleri Tablo 4’te
gösterilmiştir.
Tablo 4. Kişilik bozukluklarında ilaç tedavisi seçenekleri (Veague ve ark. 2007).
Kişilik Bozukluğu

Farmakoterapi

Paranoid

Düşük dozda antipsikotik

Şizoid

Düşük dozda antipsikotik

Şizotipal

Düşük dozda antipsikotik

Antisosyal

Agresif nöbetleri kontrol etmek için EEG bozukluğu varsa
Karbamazepin gibi antiepiletikler
Dikkat eksikliği, Hiperaktivite bozukluğu varsa Meltilfenidat gibi
psikostimülanlar
Lityum karbonat ve propranodol kullanımı antisosyal kişilik
bozukluğu olan hastalarda şiddet epizodları için faydalıdır. Madde
bağımlılığı için yüksek risk taşıdıklarından tedavisinde dikkatli
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olunmalıdır.
Borderline

Semptoma yönelik
Antipsikotik: Yaşadıkları piskotik durumların tedavisinde
Selektif Serotonin Gerialım İnhibitörü ve Monoamin Oksidaz
İnhibitörü impulsif davranışlar ve kendine yönelik yıkıcı davranışları
azaltmada kullanılır.

Histrionik

Kısa süreli semptomatik

Narsistik

Farmaterapiden çok psikanalitik psikoterapi

Çekingen

Çekingen kişilik bozukluğunda antisiyolitiklerin kullanımı bazen
kaçınma davranışına etki etmektedir. Antidepresanlarda kullanılır.

Bağımlı

Anksiyete ve depresyonu tedavi etme amaçlı antidepresan ve
anksiyolotik

Obsesif kompulsif

Anksiyolotik

Psikoterapiler:
Kişilerarası psikoterapi, psikoanalitik psikoterapi, ortam ve grup terapisi, bilişsel
davranışçı terapi, diyalektif davranış terapisi kullanılmaktadır.
Ek Tedavi Modelleri:
Mesleki terapi, sanat terapisi, müzik terapi, bireysel terapi.
Gunderson’un borderline kişilik bozukluğu için önerdiği terapi:
Boderline kişilik bozukluklarında çeşitli terapi yöntemleri kullanılır. Gunderson
BKB’de dört dönemden oluşan bir terapi önermektedir. Bu terapinin aşamaları şunlardır:
Bağların kurulması: Bu aşama, ücret, randevuların ayarlanması, tedavi süresini anlamı
olan konuları konuşmak için kullanmak, randevu dışı görüşmeler gibi tedavinin düzenlenmesi
ile ilgilidir. Bu aşamadaki teknikler destekleyici tutum, hastanın tekrarlayıcı ve anlamaya
ilişkin olarak engelleyici hareketlerini yüzleştirme ya da yorumlarla açıklığa kavuşturulması
oluşturur.
Olumsuzluk ve Kontrol etme: Tedavinin bu aşamasında terapinin dışında ve çevresinde
olan hareketler, terapist ile ilişkiye, “şimdi ve burada” getirilirler. Hasta öfkesinin nesneye
yönelik olduğunun daha çok bilincindedir. Gereksinimlerini terapiste göstermek ve doyurmak
ister. Daha önceki dönemde ortaya çıkan eyleme vuruk davranışlar şimdi, sessizlik, tehdit
etmeler, baştan çıkarmalar biçiminde devam etmektedir. İlk dönemde terapistin tutumundaki
en önemli nokta var olma ve verdiği sözü tutma iken bu dönemde kararlılık ve öç almamadır.
350

Ayrılma ve Özdeşim: Hastanın terapistine ilişkin duygusal dalgalanmaları, bu dönemde
yeniden ortaya çıkar. Ayrılma ve früstrüasyona ilişkin öç alma duyguları ve eyleme vuruk
davranışlar yeniden görülür. Hasta ayrılmaya ilişkin kaygısının daha çok farkındadır ve daha
önceki kayıpları ile bunun bağlantısını kurmaktadır. Öfke azalırken kaygı ve konfüzyonda
artma görülür.
Sonlandırma ve Bırakma: Terapist ayrılmada iyi anne gibi davranır. Hastanın
uzaklaşma ve bağımsızlaşma girişimlerini engelleyici olmamalıdır.
BKB tedavisinde kullanılan diğer terapi yöntemleri;
Destekleyici terapi: Çeşitli kriz müdahaleleri, danışmanlık, rehabilitasyon çalışmaları
yer alır. Tedavinin temel amacı regresif (gerileme) tepkileri dengelemek, mümkün olduğunca
istikrarlı ve işlevsel bir yaşam düzeyi oluşturmaktır. Bu tür tedavide sınırlamalar getirerek
dürtüleri engelleme, savunmaları güçlendirme, olumlu aktarımı sürekli kılmaya çalışma gibi
psikanalizde kullanılmayan teknikler kullanılır.
Ekspresifterapi: Psikodinamikler ve aktarım analiz edilir. Aktarım analizi özellikle
terapinin başında olumsuz aktarımı engellemeye yöneliktir. Hastada yüksek güdüleme
gerektiren bu teknikte serbest çağırışım önemli rol oynar. Gelişimsel yorumlar terapinin ileri
aşamalarına bırakılır.

9.3. Kişilik Bozukluğunda Hemşirelik Süreci
Kişilik Bozukluğunda Veri Toplama Süreci
Kişilik bozukluğu gösteren kişiler tanı ve tedavi açısından psikiyatrinin en zorlayıcı ve
istikrarsız hastaları olarak görülür. Bu hastalarla çalışırken özelleşmiş hemşirelik girişimleri
ve psikoterapötik teknikler geliştirmek gereklidir.
Süreci Yönetirken; bireyin değerlendirmesi, bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
Hemşirelik tanılaması yapılırken genel psikiyatrik hemşirelik tanılaması dışında kişilik
bozukluğuna özgü sorularda sorulmalıdır. Veri toplama sürecinde sorulacak sorular Tablo
5’te gösterilmiştir.

Tablo 5. Kişilik bozukluğu olan hastaların tanılama soruları
Paranoid kişilik bozukluğunda:
 Hastada diğerlerine karşı güvensiz ve şüphecilik var mı?
 Savunma mekanizması olarak yansıtmayı kullanıyor mu?
Şizoid ve şizotipal kişilik bozukluğunda:
 Hastada sosyal çekilme ve duygusal soğukluk var mı?
 Hastada kendine özgü garip konuşma ve davranış var mı?
 Seksüel açıdan başkalarına çok ilgi gösteriyor mu?
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Borderline kişilik bozukluğunda:
 Hastada stabil olmayan duygu durumu ve dürtüsel davranış var mı?
 Kendine zarar verme riski var mı?
 Düşük benlik saygısı var mı?
 Yalnız kalmaktan korkuyor mu?
 Diğerlerini her zaman iyi ya da kötü diye ayırıyor mu?
 Başkalarına karşı manüpilatif davranış var mı?
Histrionik Kişilik Bozukluğu
 Abartılı dramatik davranışları var mı?
 Sıklıkla aniden sinirlenip, öfkeleniyor mu?
 Seksüel açıdan aşırı teşhirciliği var mı?
 İlişkilerinde bağlanma sorunu yaşıyor mu?
Narsistik kişilik bozukluğu
 Kendini üstün görüp, aşırı derecede beğeniyor mu?
 İlgiyi üzerine çekmek istiyor mu?
 Savunma düzeneği olarak rasyonalizasyonu kullanıyor mu?
Antisosyal Kişilik Bozukluğu
 Kontrolü elinde tutmaya çalışıyor mu?
 Manipülatif davranışları var mı?
 Diğerlerinin duygularına saygı göstermede yetersiz mi?
 Hastada yalan söyleme, aldatma ve suça yönelik davranışlar var mı?
 İlişki kurmak, söz vermek ve partnerine ilgi göstermekte yetersiz mi?
 Aniden olan arzu ve istekleri var mı?
Çekingen Kişilik Bozukluğu
 Diğerlerinin davranışlarına karşı aşırı hassas mı?
 Reddedilmekten ve hata yapmaktan korkuyor mu?
 Sosyal olarak diğerlerinden uzaklaşma var mı?
 Yalnız kalmaktan korkuyor mu?
Bağımlı Kişilik Bozukluğu
 Özgüven ve özsaygısı düşük mü?
 İlişkilerinde bağımlı mı?
 Karar vermede zorlanıyor mu?
 Kendi başına kişisel becerilerini yapabiliyor mu?
Obsesif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu






Hasta mükemmellikle uğraşıyor mu?
İlişkilerinde kontrol odaklı davranıyor mu?
Yargılayıcı düşünceleri var mı?
Ayrıntılar için çok fazla zaman harcıyor mu?
Kesin, katı, değişmeyen düşünce ve yargıları var mı?
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Kişilik Bozukluğunda Olası Hemşirelik Tanıları
Hemşirelik tanısı hastanın sağlık durumunu bütüncü tanılama üzerine temellendirilir.
Hemşirelik tanısı sorunun özelliklerinin ve soruna eşlik eden faktörlerin tanımlandığı bir
durumdur ve bakım planının pekiştirilmesinde rehberdir. Kişilik bozukluğu olan hastalarla
çalışan hemşirelerin en sık karşılaştığı hemşirelik tanıları ve dikkat etmesi gereken durumlar
Tablo 5, 6,7’de verilmiştir.
Tablo 5. A Kümesi kişilik bozukluğu olan bireylerde hemşirenin en sık karşılaştığı hemşirelik
tanıları ve hemşirenin dikkat etmesi gerekenler (Ergün 2014).
KB

Paranoid

Şizoid

Şizotipal

Hemşirenin Dikkat Etmesi Gerekenler

Hemşirelik Tanısı

Düşünce Sürecinde Bozulma
Etkisiz bireysel baş etme
Bireyle konuşurken sakin olunmalı
Kendine zarar verme riski
Güven ilişkisi kurulmalı
Başkalarına zarar verme riski
Yerine getirilmeyecek sözler verilmemeli
Gereksinimden az beslenme riski
Basit,
anlaşılır
ve
kısa
ifadelerle Korku
konuşulmalı
Sosyal etkileşimde bozulma
Yalnızlık riski
Anksiyete
Sosyal izolasyon
Arkadaşça ve sevimli yaklaşımlardan
Rol performansında etkisizlik
kaçınılmalı
Sosyal etkileşimde bozulma
İletişimin başında bireyi sosyalleştirmek için
Sağlığını etkisiz yönetme
çalışılmamalı
Öz bakımda yetersizlik
Sosyal etkileşimden kaçması
Etkisiz baş etme
yargılanmamalı
Yalnızlık riski
Tartışmadan kaçınılmalı
Düşünce sürecinde bozulma
Sosyal ortamdan uzaklaşma ve uzak durma
Sosyal izolasyon
gereksinimine saygı duyulmalı
Sosyal etkileşimde bozulma
Temel güvene dayalı terapötik etkileşim
Yalnızlık
kurulmalı
Anksiyete
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Tablo 6. B Kümesi kişilik bozukluğu olan bireylerde hemşirenin en sık karşılaştığı hemşirelik
tanıları ve hemşirenin dikkat etmesi gerekenler (Ergün 2014).
KB

Antisosyal

Borderline

Histrionik

Narsistik

Hemşirenin Dikkat Etmesi Gerekenler
Bireyin uygunsuz, kabul edilmeyen
davranışları tanılanmalı
Uygusuz davranışlarının bireye ve çevresine
yapacağı etkiler üzerinde konuşulmalı
Birey ve aileye problem çözme becerisi
üzerinde eğitim verilmeli
Duygularını kontrol etme ve olumlu baş
etme davranışı kazandırılmalı
Rol performansını geliştirmek için rolleri
tanılanmalı
Alkol ve madde kullanımından kaçınılması
sağlanmalı
Sosyal becerilerini geliştirilmeli
Birey ve ailesine sosyal beceri eğitimi
verilmeli
Bireyin ilişkilerinde gerçekçi beklentileri
olması desteklenmeli
Bireye zaman yönetimi eğitimi verilmeli
Aktivitelerini yazarak planlanması
sağlanmalı
Girişkenlik eğitimi verilmeli
Bilişsel şemaların gelişimi için danışmanlık
verilmeli
Sosyal etkileşimlerine yönelik geri bildirim
alma
Geribildirime yönelik alternatif
davranışların geliştirilmesi
Aşırı duygu ve davranışları tanımlayarak
bunların üzerine odaklanılmalı
Uygunsuz davranışlarına karşı savunmaya
geçilmemeli
Özgüvenin uygun düzeyde olması için
desteklenmeli

Hemşirelik Tanısı

Etkisiz bireysel baş etme
Kendine zarar verme riski
Başkalarına zarar verme riski
Etkisiz inkar

Etkisiz bireysel baş etme
Suicid riski
Kendine zarar verme riski
Başkalarına zarar verme riski
Benlik saygısında bozulma
Sosyal izolasyon
Ümitsizlik

Kendine zarar verme riski
Etkisiz bireysel baş etme
Sosyal izolasyon
Sosyal etkileşimde bozulma
Sosyal etkileşimde bozulma
Etkisiz bireysel baş etme
Etkisiz inkar
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Tablo 7. C Kümesi kişilik bozukluğu olan bireylerde hemşirenin en sık karşılaştığı hemşirelik
tanıları ve hemşirenin dikkat etmesi gerekenler (Ergün 2014).
KB

Hemşirenin Dikkat Etmesi Gerekenler

Hemşirelik Tanısı

Çekingen

Sosyal izolasyon
Bireyin uygunsuz davranışları üzerine
Korku
savunmaya geçilmemeli
Etkisiz bireysel baş etme
Özgüveninin uygun şekilde olması için
Rol performansında bozulma
desteklenmeli
Yalnızlık riski

Bağımlı

Bireyin günlük yaşam aktivitelerini
bağımsız şekilde yerine getirmesi
desteklenmeli
Yapmış olduğu aktivitelerde onay ve tavsiye
alması uygun şekilde önlenmeli
Bireysel gerçekleştirdiği aktivitelerde
olumlu geribildirim verilmeli

Etkisiz baş etme
Rol performansında bozulma
Anksiyete
Kronik düşük özsaygı
Korku
Aile baş etmesinde yetersizlik

ObsesifKompulsif

Kontrol etme davranışı ve etkisiz kullanılan
savunma düzenekleri (entellektüalizasyon,
rasyonalize etme ve yapma-bozma)
gözlenmeli

Etkisiz baş etme
Yalnızlık
Anksiyete
Kronik düşük özsaygı
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Ankara.
• Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El
Kitabı, Beşinci Baskı (DSM V), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev.
Köroğlu E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
• Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım Sanatı.
1. Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul.
• Özcan C, Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri;
Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. 7. Baskı. Akademisyen Kitapevi,
Istanbul.
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Uygulama Soruları
1) Kişilik bozukluğu olan bireylerde ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarını
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kişilik oluşumu doğum öncesi süreçten doğum sonrası süreçle birleşerek, yaşanan
çevrenin, ailesel ve toplumsal ilişkilerin etkisi ile oluşan bir olgudur. Bazı kişilik özellikleri o
kişinin sosyal ve mesleki olarak uyumunu bozarak sorun haline gelebilirler. Bu tür durumlara
“kişilik bozukluğu” adı verilir. Kişilik bozukluğunun tam ve geçerli bir tanımını yapmak
güçtür. Diğer ruhsal bozukluklarda anormal düşünce ya da davranış belirli bir hastalık
dönemiyle sınırlıdır. Kişilik Bozukluğunda ise belli bir hastalık dönemi yoktur. Uyumsuz
kişilik özellikleri gençlik döneminde bazen çocukluktan itibaren kendini göstermeye başlar ve
ömür boyu devam eder. Kişilik Bozukluğunda patolojik kişilik özellikleri hasta tarafından
genellikle normal olarak algılanır. Yani benlik ile uyumludur (ego-sintonik). Diğer ruhsal
bozukluklarında ise bu durum genellikle benin kabul edilemez bulduğu, yadsıdığı herhangi bir
şeydir (ego-distoniktir). Kişilik bozukluğu olan insanlarda patolojik karakter özellikleri
genellikle alloplastiktir. Yani çevreyi kendilerine uydurmaya çalışırlar ve genellikle çevre ile
çatışırlar. Diğer ruhsal bozukluklarında ise semptomlar genellikle otoplastiktir yani birey
kendini değiştirerek uyum sağlamaya çalışır, bu hastalar çatışmalarını kendilerini rahatsız
eden semptomlarla dile getirirler. Kişilik Bozukluğunun oluşumunda genetik ve psikolojik
etkenler ön plandadır.
Kişilik bozuklukları üç kümeden oluşan 10 bozukluğu içermektedir. Her Kişilik
Bozukluğunun kendine özgü semptomları vardır. Tedavisi semptomlara yönelik olup aynı
zamanda, psikoterapiler ile desteklenmektedir.
Bu bölümde, kişilik bozukluklarının, epidemiyolojisi, etyolojisi, belirtileri, tanı
ölçütleri, tedavisi ve hemşirelik uygulamaları ele alındı.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi beş faktör modelinden değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Nevrotizm
İçe dönüklük
Dışadönüklük
Deneyime açık olma
Uyumluluk

2) Aşağıdakilerden hangisi “insanın mizacını bedende en çok bulunan ve kişiliği etkileyen
sıvılara göre ayıran” düşünürdür?
a)
b)
c)
d)
e)

Hipokrat
Kretschmer
Kernberg
Mahler
Gunderson

3) Aşağıdakilerden hangisi Paranoid kişilik bozukluğunun temel inanç ve tutumudur?
a)
b)
c)
d)
e)

İnsanlar tehlikelidir
Geniş bir alana ihtiyacım var
Geleceği görme gücüm var
Diğerleri ele geçirmek içindir
Etkilemeliyim

4) Aşağıdakilerden hangisi C kümesine ait bir özelliktir?
a)
b)
c)
d)
e)

Garip, bizar yapı
Dürtüsel yapı
Endişeli yapı
Dramatik yapı
Düzensiz yapı

5) Aşağıdakilerden hangisi Obsesif Kompulsif Bozukluğun temel inanç ve tutumunu içerir?
a)
b)
c)
d)
e)

İnsanlar tehlikelidir
Geniş bir alana ihtiyacım var
Diğerleri ele geçirmek içindir
Ben özelim
Hata yapmamak zorundayım

6) Kişilik gelişimini etkileyen faktörler nelerdir?
7) Otto Kernberg’e göre borderline kişilik örgütlenmesinin tanı ölçütleri nelerdir?
359

8) A kümesi kişilik bozukluklarında belirlenebilecek hemşirelik tanıları nelerdir?
9) B kümesi kişilik bozukluklarında belirlenebilecek hemşirelik tanıları nelerdir?
10) C kümesi kişilik bozukluklarında belirlenebilecek hemşirelik tanıları nelerdir?

Cevaplar: 1) b 2) a 3) a 4) c 5) e
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10. CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI, CİNSEL KİMLİĞİNDEN
YAKINMA (HOŞNUT OLMAMA), CİNSEL SAPKINLIK (PARAFİLİ)
BOZUKLUKLARI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI*

*Bu bölüm Prof. Dr. F. Yasemin Kutlu tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Cinsellik ve Cinsel Sağlıkla İlgili Tanımlar ve Kavramlar
10.2. Cinsellikle İlgili Alanda Görülen Sorunlar
10.2.1. Cinsel İşlev Bozuklukları
10.2.2. Cinsel Kimliğinden Yakınma (Hoşnut Olmama) Bozuklukları
10.2.3. Cinsel Sapkınlık (Parafili) Bozuklukları
10.3. Cinsel Bozukluklarda Hemşirelik Süreci
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili kavramları tanımlayınız.
DSM 5’e göre cinsel bozuklukları sınıflandırınız?
Cinsel işlev bozuklukları ve tedavisi hakkında bilgi veriniz?
Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama) bozuklukları ve tedavisi hakkında bilgi
veriniz?
5. Cinsel sapkınlık (parafili) bozuklukları ve tedavisi hakkında bilgi veriniz?
6. Cinsel bozukluklarda hemşirelik yaklaşımını hemşirelik süreci doğrultusunda
açıklayınız.

1.
2.
3.
4.

363

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Cinsellik ve cinsel sağlıkla
ilgili tanımlar ve kavramlar

Cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili Okuyarak/Araştırarak
tanımlar ve kavramları
kavrayabilmek

Cinsel işlev bozuklukları

Cinsel işlev bozuklukları
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Cinsel kimliğinden yakınma
(hoşnut olmama)
bozuklukları

Cinsel kimliğinden yakınma
(hoşnut olmama) bozuklukları
hakkında bilgi sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Cinsel sapkınlık (parafili)
bozuklukları

Cinsel sapkınlık (parafili)
bozuklukları hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak

Cinsel bozukluklarda
hemşirelik süreci

Cinsel bozukluklarda
hemşirelik süreci hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•
•

Cinsellik
Cinsel Sağlık
Cinsel İşlev Bozuklukları
Cinsel kimliğinden yakınma
Parafili
Hemşirelik
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Giriş
Cinsellik; bireylerin hem biyolojik hem de fizyolojik katılımı ile gerçekleşen doyuma
ve üremeye yönelik yaşantılardır. Cinsel işlevler normal, sağlıklı bir cinsel hayat için gerekli
olan bedensel ve psişik faaliyetlerdir.
Cinsel davranışlar doğumdan başlayıp ölüme kadar devam eder. Fakat bireyden bireye
farklılıklar gösterir. Çünkü her insanın duygu, düşünce ve davranış sistemi farklıdır. Cinsellik
sadece biyolojik dürtülerin bir ürünü değil, sosyokültürel bir süreçtir.
İnsan cinselliğinin bilimsel yöntemlerle ele alınışı yirminci yüzyılın başlangıcına denk
düşer. Henry Havelock Ellis (1859-1939) ve Sigmund Freud (1856-1939) çalışmalarıyla
cinselliğin yalnız hastalık olarak ele alındığı dönemin çok ötesine geçmiş ve insan
cinselliğinde bilimsel araştırmalar için bir aşama sağlamışlardır.
Bütün bu gelişmelere rağmen, cinsellik birçok ülkede üstü kapalı bir konu olarak
kalmıştır. Yaşamın bir parçası olan cinsellikle ilgili sorunlar ifade edilmese de bireyin
fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşamını önemli derecede etkilemekte ancak bireyler bu konuda
yaşadıkları sorunları ifade etmede zorlanmaktadır. Bu nedenle, önemli bir sorun olan cinsellik
ve cinsel sorunlara yaklaşımda sağlık çalışanlarına önemli görevler düşmektedir.
Bu bölümde, cinsellikle ilgili tanımlar ve kavramlar, cinsel işlev bozuklukları, cinsel
kimliğinden yakınma (hoşnut olmama), cinsel sapkınlık (parafili) bozuklukları ve hemşirelik
yaklaşımı ele alınacaktır.
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10.1. Cinsellik ve Cinsel Sağlıkla İlgili Tanımlar Ve Kavramlar
Cinsellik ve cinsel sağlıkla ilgili kavramları öğrenmek cinsel bozuklukları ve bu
bozukluklara yönelik tedavi ve bakımı anlamada ruh sağlığı ve psikiyatri hemşirelerine yol
gösterici olacaktır.

10.1.1. Kavram ve tanımlar
Seksoloji: Cinsellik bilimi
Seksosofi (Sexosophy): Cinsellik anlayışı
Cinsellik: Cinsellik, kişinin fiziksel yapısını, kendisi ile ilgili yargılarını, seçimlerini,
diğerleri ile ilgili neler düşündüğünü ve tüm bunların yaşadığı çevre içerisinde ne anlama
geldiğini kapsamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre cinsellik, fiziksel, duygusal,
entelektüel ve sosyal yönlerin kişiliği, iletişimi ve aşkı zenginleştirici etkilerinin bileşiminden
oluşur. Cinsel bir varlık olarak insanın sadece bedensel değil; duygusal, düşünsel ve
toplumsal bütünlüğünü sağlayan, kişilik gelişimi, iletişim ve sevginin paylaşımını olumlu
yönde zenginleştiren ve arttıran sağlıklılık halidir. Cinsellik; psikolojik, sosyal, ekonomik,
politik, kültürel, hukuki, tarihi, dini, biyolojik ve ruhsal faktörlerin etkileşiminden
etkilenmektedir.
Cinsel davranış: İç ve dış uyarılara verilen psikolojik ve fizyolojik yanıtların
bütünüdür. Cinsel istek, fanteziler, mastürbasyon, eşe yönelik ilgi, kur yapma, yakınlaşma,
fiziksel temas ve cinsel uyarılmanın fizyolojik yanıtları bunun içinde yer alır.
Cinsel yakınlık: Yalnızca cinsel ilişkide bulunmak demek değildir. Öpüşmek,
dokunmak, sohbet etmek, sarılmak, okşamak, masaj yapmak, erotik öyküler okumak ya da
şakalar yapmak, aşk, karşılıklı beğenme, birlikte olmaktan mutlu olma ve bu konuda hayaller
kurma, yalnızca bakışma bile cinsel yakınlık ya da cinsel bir yaşantı anlamına gelir.
Sağlıklı cinsel ilişki: Cinsel yolla sağlıklı bir ilişki, ortak değerler üzerine kurulur ve
beş özelliği vardır: Bunlar; uzlaşmacı, sömürücü olmayan, dürüst, karşılıklı zevk almayı
isteyen, istenmeyen gebelik ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara (AIDS dahil) karşı
korunmadır.
Cinsel sağlık: Sadece hastalık, fonksiyon bozukluğu veya sakatlığın olmaması değil,
duygusal, zihinsel ve sosyal olarak cinsellikle ilgili iyilik halidir.
Üreme sağlığı: İnsanların mutlu ve güvenli bir cinsel yaşamları, üreme yetenekleri ve
bu yeteneği kullanıp kullanmayacakları, ne zaman, ne sıklıkta kullanacakları konusunda karar
verme özgürlüklerinin olmasıdır.
Cinsel olarak sağlıklı yetişkin: Cinsel olarak sağlıklı yetişkinler; kendi vücutlarının
değerini bilen, kendi davranışları için sorumluluk alabilen, kendi değerleri ile tutarlı sevgi ve
samimiyet ifade edebilen kişilerdir.
Cinsel olarak sağlıklı toplum: Cinsel sağlığın temel bir insan hakkı olduğunu kabul
ettiğini bildiren, bunu gerçekleştirmek için açık politikaları, bu politikaları günlük yaşamda
güvence altına alacak yasaları, cinsellikle ilgili bilgilerin ve hizmetlerin ulaşılabilir olduğu,
kültürün cinsel sağlığı olumlu etkilediği bir toplumdur.
Cinsellik eğitimi: Cinsellik eğitimi; bilgi edinme, tutum ve inanç şekli, samimiyet,
ilişki ve kimlik değerlerinin etkisi ile yaşam boyu süren bir eğitimdir. Bu eğitim; cinsel
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gelişim, üreme sağlığı, kişilerarası ilişkiler, sevgi, samimiyet, beden imgesi ve cinsiyet
rollerini kapsar. Cinsellik eğitimi cinselliğin biyolojik, sosyo-kültürel, psikolojik ve manevi
boyutlarını ele almaktadır.
Cinsel etik: Toplumsal olarak biçilmiş cinsiyet kimliklerini ya da toplumsal cinsiyeti,
erkek ile kadın arasındaki işbölümünü, tekeşlilik/çokeşlilik meselesini tartışan, tüm cinsel
ilişki pratiklerini, gebelikten korunma araçlarından tutun da eşcinselliğe varıncaya dek ahlaki
yönden sorgulayan etik alana denmektedir.
Cinsellik felsefesi: En genel anlamda cinsellik görüngüsüne yönelttiği kavramsal,
metafizik ve etik sorular doğrultusunda cinsel arzu, cinsel eylem, cinsel haz gibi tasarımları
çözümleyerek cinselliğin özünü, kapsamını, anlamını, içerdiği sorunları enine boyuna
araştıran felsefe alanı olarak tanımlanmaktadır.
Cinsel haklar: Bireyler; kendi değerleri ile tutarlı sorumluluk anlayışı içinde,
cinsellikleri konusunda bilgi, eğitim, beceri, destek ve hizmetler ile ilgili kararlar alma
haklarına sahiptir. Bu haklar içinde; bedensel bütünlük hakkı, gönüllü cinsel ilişki, gönüllü
erişilebilir bir dizi cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri, şiddet ya da ayrım yapılmaksızın
bir kişinin cinsel yönelimlerini ifade etme vardır.
Cinsel yönelim: Bireyde cinsel duygu, istek ve davranışların belli bir eşeye yada
nesneye çekimidir. Bu yöneliş bireyin cinsiyet kimliğine uygun ya da karşıtı biçimde olabilir.
Heteroseksüel: Kişinin karşı cinsiyete cinsel ilgi duymasıdır.
Homoseksüel, eşcinsel: Kişinin kendi cinsiyetine cinsel ilgi duymasıdır. Bir
zamanlar tıpta iyileştirilmeye çalışılan eşcinsellik modern zamanlarda artık bilim adamları
tarafından bir hastalık olarak görülmemektedir. Son 35 yıldır psikologlar, psikiyatrlar ve diğer
ruh sağlığı uzmanları eşcinselliğin hastalık, ruhsal bozukluk veya duygusal bir sorun
olmadığını onayladılar. İlk olarak 1973’te Amerikan Psikiyatri Derneği (American Psychiatric
Association-APA) eşcinselliğin hastalıklar kategorisinden çıkartılmasına karar verdi. Karar,
Amerikan Psikiyatri Derneği’nin bir yıl sonra (1974) yapılan yıllık genel kurulunda üyelerin
çoğunluğu tarafından onaylandı. APA, 2006’da yapmış olduğu genel kurulunda söz konusu
kararı tekrar ifade etti. Benzer şekilde 17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) (World Health Organization-WHO), eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkardı.
1992’de bu karar, ICD-10 (International Classification of Disease-Hastalıkların Uluslararası
Sınıflandırılması) listesine resmen kaydedildi. 1994 tarihinden itibaren DSÖ üyesi tüm ülkeler
yeni sınıflandırmayı kullanmaya başladı. Eşcinseller çoğu gelişmiş ülkelerde eşcinseller arası
resmi evlilik dahil olmak üzere heteroseksüellerin sahip olduğu pek çok hakka kavuşmuştur.
Günümüzde homoseksüel kelimesi yerine erkek eşcinseller için gey, kadın eşcinseller için
lezbiyen terimleri de kullanılmaktadır.
Biseksüel olma: Kişinin her iki cinsiyete cinsel ilgi duymasıdır.
Biyolojik cinsel yapı: Kromozomlar, hormonal işleyiş, iç ve dış cinsel organlar ile
ikincil cinsel karakterler normal gelişim sürecinde, kişide kuşkuya yer bırakmayacak biçimde
bileşik bir desen oluşturur. Birey doğduğu andaki biyolojik yapısına göre, kadın, erkek ya da
interseks olarak sınıflandırılır.
Cinsiyet: bireyin erkek ya da kadın olmaya ilişkin öznel ve kişisel algısıdır. Yaşamın
ilk yıllarında şekillenir, genellikle 2-3 yaşlarında cinsiyete ilişkin algı yerleşik hale gelir.
Cinsiyetin belirlenmesi biyolojik (kromozom, hormon ve beyin düzeyinde) ve ruhsal (anne
babanın çocuğun cinsiyetini algılayışı ve yansıması, bilinçdışı arzuları) etkilerin baskısı
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altında varoluşun değişik evrelerini de işin içine katan aşamalı bir bütünleşmenin sonucudur.
Çocukluğu boyunca, bedeni ve kimliğiyle olan yaşantısından hareketle, çocuk, kendini erkek
veya kız olarak kabul ettiği gibi başkaları tarafından da böyle kabul edilir. Ergenlik
döneminde yeniden etkinleşen hormon ile ikincil cinsel karakterler gelişir. Davranış, beynin
hormonlarla işaretlenmesi aracılıyla cinsel nitelik kazanır. Sonuçta cinsel kimlik doğa
tarafından verilir, ana-baba tarafından tanınıp topluma bildirilir ve kişinin yaşantısıyla
onaylanır.
Cinsiyet kimliği (gender identity): Bireyin kendi bedenini ve benliğini belli bir eşeylik
içinde algılayışı ve kabul edişidir.
Cinsiyet rolü: Kişinin toplum içindeki davranışlarının ait olduğu cinsiyet anlamına
gelmektedir.
Toplumsal cinsiyet (gender): Kadınlar ve erkekler için yaygın olarak kabul edilen
düşünce ve beklentileri ifade eder. Bunlar “tipik“ olarak dişi (ya da feminen) ve erkeksi
(maskülen ya da eril) özellikleri ve yetileri ve çeşitli durumlar karşısında kadınların ve
erkeklerin nasıl davranması gerektiği konusunda genelin paylaştığı beklentileri içerir.
Hermafroditizm: Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri (testis ve over) ve dış üreme
organları beraber bulunur.
Pseudohermafroditizm: Kişide bir cinsin cinsiyet bezleri varken diğer cinse özgü dış
üreme organları gelişmiştir.
Female pseudohermafroditizm: Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezi bulunmasına
rağmen dişi cinsiyet hormonlarının nispi üstünlüğü nedeniyle vücut kadınsı görünümdedir.
Male pseudohermafroditizm: Kişide her iki cinse ait cinsiyet bezleri bulunmasına
rağmen erkek cinsiyet hormonlarının nispi üstünlüğü nedeniyle vücut daha çok erkek
görünümündedir.
Interseks: Olağan olmayan bir şekilde dış üreme organı ya da iç üreme sistemi ile
doğmuş kadın ya da erkek için kullanılan bir terimdir. Hermafroditizm, interseks ve karışık
eşeylik aynı anlamda kullanılan kavramlardır.
Transgender: Kimliğini geçici ya da kalıcı olarak doğuştan gelen cinsiyetlerin karşıtı
cinsiyetle tanımlayan kişiler için kullanılır.
Transseksüel: Toplumsal roller açısından karşı cinsiyete geçenlere denir.
Transseksüellerin bir kısmı cerrahi olarak da cinsiyetlerini değiştirirler.

10.1.2. Cinsel sağlık ilkeleri
Dünya Cinsel Sağlık Birliği’nin 17 Nisan 2007’de Sydney’de yapılan genel
asamblesinde “Milenyum Gelişim Bildirgesi için Cinsel Sağlık” ilkeleri belirlenmiştir. Bu
ilkeler:
• Herkes için cinsel haklarını korumak, tanımak, geliştirmek ve sağlamak,
• Daha ileri cinsiyet eşitliği ve hakkaniyet,
• Cinsellik ile ilgili her türlü şiddetin azaltılması,
• Kapsamlı cinsel eğitim ve bilgiye evrensel erişimi sağlamak,
• Üreme sağlığı programlarının, cinsel sağlık programlarını kapsaması,
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• HIV/AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) yayılmasını tersine
çevirmek ve durdurmak,
• Cinsel kaygılar, işlev bozuklukları ve hastalıkları tanımlamak, sevk ve tedavi etmek,
• Bütünsel sağlık ve iyilik halinin bir parçası olarak cinsel zevkin tanımlanmasını
başarmak olarak belirlenmiştir.

10.1.3. Cinsel Mitler
Cinsel bilgisizlik veya yanlış bilgilenme sonucu oluşan bu işlevsiz bilişsel yapıların
aşırı kaygı, suçluluk duyguları, gerçekçi olmayan beklentiler veya başaramama korkusuna
yol açtığı bilinmektedir. Cinsel İşlev Bozukluklarının ortaya çıkmasında ve sürmesinde
önemli rol oynayan yanlış bilgilenmenin en sık karşılaşılan türü ise cinsel mitlerdir.
Çocukluktan itibaren öğrenilen bu mitlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir:
• Cinsellik hakkında konuşmak ve düşünmek onu bozar.
• Cinsellikte başarıya ulaşmak çok önemlidir.
• İlk cinsel ilişkide başarılı olunmaması daha sonrakilerde de başarılı olunamayacağının
göstergesidir.
• Erkekler cinsel eyleme her an hazır ve isteklidir.
• Kadınların cinsel açıdan pasif olmaları, cinsel eylemi başlatmamaları gerekir.
• Cinsellik öğrenilemez.
• Cinsellik pis ve kirlidir.
• Cinsellik yalnız üremeye yönelik bir eylemdir.

10.2. Cinsellikle İlgili Alanda Görülen Sorunlar
DSM V’e (2013) göre cinsel alanda görülen sorunlar “cinsel işlev bozuklukları”,
cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama) ve cinsel sapkınlık (parafili) bozuklukları olarak
ele alınmıştır.

10.2.1. Cinsel işlev bozuklukları
Cinsel işlev, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerden etkilenir. İç ve dış genital
organlar, hormonlar ve nörohormonlar, intrapsişik dinamikler, kişilerarası ilişkiler,
sosyoekonomik durum ve kültürel değerlerin hepsi cinselliğin dışavurumunu etkiler. Bu
alanlardan birinde veya birkaçında görülen bozukluklar cinsel işlev bozukluğuyla
sonuçlanabilir. Cinsel işlev bozukluğunun zaman zaman olması, cinsel yeterlik konusunda
kaygı yaratır ve bu kaygı da cinsel işlev bozukluğunu daha da kötüleştirir ve uzun süre devam
etmesine yol açar. Söz konusu işlev bozuklukları yaşam boyu süren ya da edinsel (belli bir
olağan işlevsellik döneminden sonra gelişir); yaygın ya da durumsal (belirli bir eş ya da belirli
özgül bir durum) veya fizyolojik, psikolojik ya da bileşik etkenlerin sonucu olabilir.
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Cinsel işlev bozukluklarının epidemiyolojisi
Cinsel işlev bozuklukları ile ilgili epidemiyolojik veriler yeterli düzeyde değildir.
Rosen (2000)’in çalışmasında kadınlarda %43 erkeklerde %31 oranında cinsel işlev
bozukluğu olduğu bildirilmiştir.
Cinsel işlev bozukluklarının etyolojisi
Cinsel işlev bozukluklarının etyolojisinde, fiziksel psikolojik, sosyal ve kültürel
etmenler yer alır ve çoğu zaman birlikte rol oynarlar. Sorun bedensel ya da ilaç kullanımı gibi
çeşitli organik nedenlerle ortaya çıksa da bir süre sonra buna psikolojik etkenler de eklenerek
durumu zorlaştırmaktadır. Yine doğuştan gelen özellikler, yetişme koşulları, ailenin tutumu,
eğitim, yetiştiği alt kültürün cinselliğe bakışı, yaşanan psikolojik travmalar vb. gibi sonradan
edinilen özellikler de etken olabilir.
Erken çocukluk dönemine ait bilinçaltı çatışmalar, çocukluk ve ergenlik dönemine ait
psikoseksüel gelişim dönemlerindeki aksaklıklar, yanlış öğrenilmiş cinsel davranışlar, eksik
ya da yanlış cinsel bilgi, cinsellikle ilgili yanlış ve abartılı beklentiler, geleneksel ve tutucu
yetiştiriliş biçimi, utanma, suçluluk ve günahkarlık duyguları, eşler arasındaki uyumsuzluk ve
iletişim sorunları, evlilik içi çatışmalar, eşin cinsel sorunlarının olması, eşinde ya da
kendisinde varolan, başta depresyon olmak üzere çeşitli psikiyatrik sorunlar ve fiziksel
hastalıklar, ilaçlar ve kişinin başta cinsel organlar olmak üzere kendi bedeniyle ilgili olumsuz
düşünce ve inançları cinsel işlev bozukluklarının oluşumuna neden olabilir.
Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilen bedensel hastalıklar, kardiovasküler
hastalıklar, renal ve ürolojik hastalıklar, hepatik hastalıklar, pulmoner hastalıklar, genetik
hastalıklar, nutrisyonel hastalıklar, endokrin bozukluklar, nörolojik hastalıklar,
entoksikasyonlar, operasyonlar ve enfeksiyon hastalıklarıdır.
Cinsel işlev bozukluğuna neden olabilen ilaçlar arasında ise diüretikler,
antihipertansifler, psikotrop ilaçlar, alkol/uyuşturucu maddeler, antiülserler, antihistaminikler
ve dekonjestanlar, astım tedavisinde kullanılan ilaçlar, antikonvülsifler, kardiyolojide
kullanılan ilaçlar, kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar sayılabilir.
Cinsel işlev bozukluklarının sınıflandırılması
Cinsel işlev bozukluklarının sınıflandırılması, tanısı ve tedavisi William H. Masters ve
Virginia E. Johnson (1954)’ın çalışmalarına dayanmaktadır. Master ve Johnson istek,
uyarılma, doyum ve gevşeme aşamalarından oluşan “cinsel yanıt döngüsü” nü tanımlamışlar
ve cinsel işlev bozukluklarının, cinsel yanıt döngüsün istek, uyarılma ve orgazm
aşamalarındaki aksamalardan kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Cinsel yanıt döngüsü aşağıda
verilmiştir.
1. Faz. İstek: Cinsel döngünün en önemli evresidir. Diğer evrelerden farklı olarak
doğrudan fiziksel uyarılmaya ihtiyaç duymaz. İnsanın psikososyal özelliklerinden etkilenir.
Diğer evreleri doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler.
2. Faz. Uyarılma: Temel olarak erotik duygu ve düşüncelerin belirmesi, erkekte
ereksiyonun, kadında ise yaygın olarak vazokonjesyon ve miyotoni ile karakterizedir.
Herhangi bir bedensel ve psikolojik uyarı ile ortaya çıkabilir. Cinsel uyarının süre ve
yoğunluğuna göre gösterilen tepkinin şiddeti hızlı ya da yavaş biçimde artar. Kişiye uygun
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düşen, yeterli süre ve yoğunlukta devam eden bir cinsel uyaran karşısında uyarılma evresi çok
kısa sürebileceği gibi, kişiye fiziksel ya da psikolojik açıdan uygun düşmeyen cinsel uyarı
durumunda ya da cinsel uyaran aralıklarla sürdürülmüşse uzayabilir ya da kaybolabilir.
3. Faz. Orgazm: En kısa evre, ancak duyumsanan cinsel haz açısından en yoğun
evredir. Bu evre, erkekte ejekülasyon, kadında ise perine ve vajina etrafındaki kaslar ile
vazokonjesyon sonucu büyüyen dokuların ritmik refleks kasılmaları ile karakterizedir. Öznel
olarak pelviste duyumsanır.
4. Faz. Çözülme: Son evredir. Kadın ya da erkekte orgazmı ya da orgazmın
gerçekleşmediği durumlarda platoyu takiben genital bölgelerde ve bedenin bütününde önceki
aşamalarda oluşmuş olan fizyolojik değişikliklerin dakikalar içerisinde aynı sırayı takip
ederek kaybolması ile karakterizedir. Bu evrenin süresi cinsiyete, orgazmın yaşanıp
yaşanmadığına ya da hangi yoğunlukta yaşandığına ve cinsel uyarının sürüp sürmemesine
göre değişir. Kadınlar, çözülme evresinde cinsel uyaranın yeniden başlamasıyla yeniden
uyarılıp orgazm olabilme potansiyeline sahipken, erkekler süresi kişiye ve yaşa göre değişen
bir “refrakter dönem”e (uyarılardan etkilenilmeyen) zorunlu olarak girerler. Refrakter
dönemin sonuna kadar erkeklerin cinsel bir uyarana yeniden yanıt verip ereksiyon sağlamaları
ya da orgazm olmaları mümkün değildir. Bu nedenle, erkeklerin tek tip bir cinsel yanıt
döngüsü olmasına karşın, kadınlarda bu çok değişken olabilmektedir.
DSM-5’e göre cinsel işlev bozukluklarının sınıflandırılması ve tanı ölçütleri (DSM
V 2013)
1. Geç boşalma (delayed ejaculation)
2. Sertleşme bozukluğu (erectil disorder)
3. Kadında orgazm bozukluğu (female orgasmic disorder)
4. Kadında cinsel ilgi/uyarılma bozukluğu (female sexual ınterest/arousal disorder)
5.Cinsel organlarda-pelviste ağrı/içe girme bozukluğu (genito-pelvic pain/penetration
disorder)
6. Erkekte düşük cinsel istek bozukluğu (male hypoactive sexual desire disorder)
7. Erken boşalma (premature (early) ejaculation)
8. Maddenin/ilacın yol açtığı cinsel işlev bozukluğu (substance/medication-induced
sexual dysfunction)
9. Tanımlanmış diğer bir cinsel işlev bozukluğu
10. Tanımlanmamış cinsel işlev bozukluğu
Geç Boşalma
A. Neredeyse her cinsel etkinlikte (% 75-100’ünde) aşağıdaki belirtilerden biri, kişi bir
gecikme olmasını istemiyorken yaşanıyor olmalıdır:
1. Boşalmada belirgin gecikme
2. Belirgin boşalma seyrekliği ya da yokluğu
B. Klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
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Sertleşme Bozukluğu
Herhangi bir cinsel etkinlik için yeterli ereksiyonu tekrarlayıcı ya da kalıcı biçimde
sağlayamama, sürdürememe ya da sertlik düzeyinde azalma durumu olarak tanımlanmaktadır.
DSM-5’e göre sertleşme bozukluğu tanı ölçütleri aşağıda verilmiştir.
A. Neredeyse her cinsel etkinlikte (% 75-100’ünde) aşağıdaki belirtilerden biri yaşanıyor
olmalıdır.
1.Cinsel etkinlik sırasında sertleşme (ereksiyon) sağlamada belirgin güçlük çekme
2. Cinsel etkinliği bitirene dek sertleşmeyi sürdürmede belirgin güçlük çekme
3. Sertlik düzeyinde belirgin azalma
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
Kadında Orgazm Bozukluğu
Yeterli cinsel uyarıya karşın çoğunlukla ya da her zaman orgazmın yaşanmaması,
gecikmesi ya da güçlükle ulaşılabilmesidir. DSM-5’e göre kadında orgazm bozukluğu tanı
ölçütleri aşağıda verilmiştir.
A. Neredeyse her cinsel etkinlikte (% 75-100’ünde) aşağıdaki belirtilerden biri yaşanıyor
olmalıdır.
1.Orgazmda belirgin gecikme, belirgin orgazm seyrekliği ya da yokluğu
2. Orgazm duyumlarının çok düşük yoğunlukta olması
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
Kadında Cinsel İlgi/Uyarılma Bozukluğu
A. Aşağıdakilerden en az 3 ü ile kendini gösteren, cinsel ilgi/uyarılmanın yokluğu ya da
belirgin olarak az olması:
1. Cinsel etkinliğe karşı ilgisizlik ya da çok az ilgi gösterme
2. Cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşlemlerin olmaması ya da çok az olması
3. Cinsel etkinliği başlatmama ya da çok az başlatma, eşinin başlatma girişimlerine
karşılık vermeme
4. Neredeyse her cinsel karşılaşmada, etkinlik sırasında, cinsel coşku/hoşlanma olmaması
ya da çok az olması
5. İçten ya da dıştan gelen hiçbir cinsel simgeye karşı cinsel ilgi/uyarılmanın olmaması
ya da çok az olması
6. Neredeyse her cinsel karşılaşmada, etkinlik sırasında, cinsel organlarda ya da cinsel
organların dışında bir duyum olmaması ya da çok az olması
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
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Cinsel Organlarda-Pelviste Ağrı/İçe Girme Bozukluğu
A. Aşağıdakilerden birinde, sürekli ya da yineleyici güçlük çekme:
1. Birleşme sırasında vajinaya girme
2. Vajinaya girme ya da girme girişimleri sırasında vulvovajinada ya da pelviste belirgin
ağrı duyma
3. Ağrı duymayla ilgili belirgin bir korku ya da kaygı duyma
4. Vajinaya girme girişimi sırasında pelvis tabanı kaslarını çok germe ya da sıkma
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
Erkekte Düşük Cinsel İstek Bozukluğu
A. cinsel içerikli düşüncelerin ya da düşlemlerin ve cinsel etkinlik için isteğin, sürekli ya da
yineleyici olarak az olması ya da olmaması.
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
Erken Boşalma
A. Eşli cinsel etkinlik sırasında, sürekli ya da yineleyici olarak, vajinaya girdikten sonra
yaklaşık bir dakika içinde ve kişinin isteğinden önce boşalma örüntüsü.
B. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya neden olur.
C. Bu bozukluk, cinsel kökenli olmayan bir ruhsal bozuklukla daha iyi açıklanamaz ya da
başka etkenlerden kaynaklanmamaktadır. Bir maddeye/ilaca ya da başka bir sağlık durumuna
bağlanamaz (DSM V 2013).
Maddenin/İlacın Yol Açtığı Cinsel İşlev Bozukluğu
A. Klinik görünüme, klinik açıdan belirgin bir cinsel işlev bozukluğu egemendir.
B. Öykü, fizik muayene ya da laboratuvar bulgularından elde edilen kanıtlar aşağıdakilerin
varlığını gösterir.
1. Belirtiler madde entoksikayonu ya da yoksunluğu sırasında ya da az bir zaman
sonrasında ya da bir ilaç aldıktan sonra gelişmiştir.
2. Söz konusu ilaç-madde A tanı ölçütündeki belirtileri ortaya çıkarabilir.
C. Bu bozukluk, maddenin/ilacın yol açmadığı bir cinsel işlev bozukluğuyla daha iyi
açıklanamaz.
D. Bu bozukluk yalnızca deliryumun gidişi sırasında ortaya çıkmamaktadır.
E. Bu bozukluk, belirgin bir sıkıntıya ve işlevsellikte düşmeye neden olur (DSM V 2013).
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Cinsel İşlev Bozukluklarının Tedavisi
Cinsel işlev bozukluklarının tedavisi disiplinler arası bir yaklaşım gerektirir.
Jinekoloji, üroloji, endokrinoloji ve psikiyatri uzmanlarının birlikte çalışması tedavinin
etkinliğini artırır.
Öncelikle hastada kronik bir ruhsal ya da fiziksel bozukluğun varlığı, kullandığı
ilaçlar, alkol veya madde kötüye kullanımı olup olmadığı araştırılır. Cinsel eşi ile uyumu ve
fizik ortamın uygun olup olmadığı belirlenir. Cinsel sorunlarla başvuran kişilerde çekingenlik
olabilir. Bu nedenle etkili bir iletişim kurmak önemlidir. Cinsellik sağaltımı (sex therapy),
bilişsel davranışçı yönelimli terapiler, evlilik terapisi, ilaç tedavisi etkili olan tedavi
biçimleridir.

10.2.2. Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama)
Cinsel kimlik ve gelişimi
İnsanda cinsel kimliğin gelişimi eşeysel iç salgılarının (sex hormonlarının) etkinliğine
bağlıdır ve erkeğin/kızın birincil ve ikincil eşeysel organlarının oluşması ve gelişmesi için
eşeysel iç salgıların uygun zamanda ve nicelikte etkinlik göstermeleri gerekir. Cinsel kimlik
2,5-3 yaşlarında gelişmeye başlar ve ilk 4 yılda cinsel kimlik duygusu yerleşir. Cinsel
kimliğin gelişimde yaşamın ilk yıllarındaki deneyimlerin etkisi büyüktür. Çocukluk çağındaki
öğrenmeler, ilk ilişkiler ve özdeşimler cinsel kimliğin gelişmesini etkiler.
Cinsel kimlik gelişimi ile ilgili bazı kuramlar şunlardır:
Psikoanalitik Kuram: Freud cinselliği insan yaşamının anahtar güçlerinden biri olarak
görür. Freud cinselliğin pubertenin başlangıcından önce geliştiğine ve insanların cinselliği
anlamalarının kalıtsal, biyolojik ve sosyal faktörlerin etkisinde kaldığına inanır.
Sosyal Öğrenme Kuramı: Bu kurama göre cinsel davranış ve rollerin gelişiminde
sosyal motivasyonlar ve dış güçler, iç güçlere göre daha etkilidir. Kazanılan cinsel rol sosyal
baskılarla oluşur. Çocuklar uygun cinsel tepkiler ortaya koyduğunda kabul görürler ve bu
davranışları için sosyal, fiziksel ödüller alırlar. Bu nedenle çocuklar çevreye uygun olmayan
davranışlar yapmaktan kaçınırlar.
Rol Modeli Kuramı: Gözlem, öğrenme ve taklit etme mekanizması, modelleme olarak
adlandırılır ve bazı davranışların kazanılmasında modelleme etkili olabilir. Modelleme ile
uygun cinsel rol ve kimlik geliştirilebilmesi için öncelikle çocuğun davranışı gözleyerek
öğrenmesi ve daha sonra taklit edip uygulaması gerekir.
Bilişsel Gelişim Kuramı: Bilişsel gelişim kuramı çocukların aktif öğrenici olmasını
göz önüne alır ve onların entellektüel gelişimini cinsel kimliğin anahtarı olarak düşünür. Bazı
yönlerden sosyal öğrenme kuramına benzemektedir. Kuramcılar çocuğun aynı cinsi taklit
etmesini amaçlarlar. Toplumsallaşmış birey olan çocuğu, içinde bulunduğu kültür de etkiler.
Kazanılmış cinsel davranışlar ve bilişsel gelişim etkileşim halindedir. Yaşamın ilk yıllarındaki
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deneyimlerin etkisi büyüktür. Çocukluk çağındaki ilk özdeşimler, öğrenmeler cinsel kimliğin
gelişimini etkiler.
Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnutsuzluk) bozukluğu
Cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu, kişinin kendisini karşı cinsiyette algılaması,
biyolojik cinsiyetine ilişkin özelliklerden aşırı rahatsızlık duyarak bunları gizlemesi ve karşıt
cinsiyetin özelliklerine sahip olma çabası ile kendini gösteren bir bozukluktur. Kişinin
biyolojik cinsiyeti hakkında bir doyumsuzluğunun olmasına cinsiyet hoşnutsuzluğu (gender
dysphoria) adı verilir. Cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu olan kişiler, karşı cinsten
biriymiş gibi yaşamaya çalışırlar.
Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnutsuzluk) bozukluğunun epidemiyolojisi
Bilinmemektedir, ancak çok sık görülmez. Erkeklerde dört kat daha fazladır. Cinsel
kimlik bozukluğu olan hemen tüm kadınların homoseksüel eğilimleri vardır. Cinsel kimlik
bozukluğu olan erkeklerin yarısının homoseksüel eğilimleri vardır, diğer yarısının
heteroseksüel, biseksüel ya da aseksüel eğilimleri vardır. Transeksüalizmin prevelans hızı
erkeklerde on binde bir, kadınlarda otuz binde bir dolaylarındadır.
Cinsel kimliğinden yakınma (hoşnutsuzluk) bozukluğunun etyolojisi
Biyolojik olarak testesteron, hipotalamusun belirli bölgelerinde, beynin
maskülinizasyonuna katkıda bulunan beyin nöronlarını etkiler. Testestoronun, cinsel kimlik
bozukluklarında, erkeksi ya da kadınsı davranış tercihlerine katkıda bulunup bulunmadığı
tartışmalıdır. Seks steroidleri erişkin erkek ya da kadınlardaki cinsel davranışların
dışavurumlarını etkiler. Psikososyal olarak, örnek alınabilecek aynı cinsten kişilerin yokluğu
ve bakımını üstlenenlerin, karşı cinsten biri gibi davranmayı üstü örtülü ya da açık bir
biçimde yüreklendirmesi çocukluk döneminde cinsel kimlik bozukluğu gelişmesine katkıda
bulunur. Öte yandan bazı çocuklar da yaradılıştan duyarlı ve ince ruhlu erkekler ya da enerji
dolu, saldırgan kızlar olarak dünyaya gelirler. Cinsel ya da bedensel istismar görmüş olma da
böyle bir bozukluğun gelişmesini yatkınlaştırır.
DSM V’e göre cinsel kimliğinden yakınma bozukluğunun sınıflandırılması ve
tanı ölçütleri (DSM V 2013)
Cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
• Çocuklarda cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu
• Gençlerde ve erişkinlerde cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu
• Tanımlanmış diğer bir cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu
• Tanımlanmamış diğer bir cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu
DSM-5’e göre çocuklarda cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu tanı ölçütleri: (DSM
V 2013).
A. En az altı ay süreyle, kişinin yaşadığı-dışa vurduğu cinsel kimlikle, onun için belirlenen
cinsel kimlik arasında belirgin uyuşmazlık olmasıdır. Çocuklarda bu bozukluk
aşağıdakilerden en az altısının olması ile kendini gösterir:
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1. Karşı cinsiyette olmak isteme ya da karşı cinsten olduğu konusunda diretme
2. Erkek çocukların karşı cinsin giysilerini giymek istemesi ya da kadınsı giyim kuşamı
taklit etmesi; kız çocukların erkeksi giysiler giymek istemesi kadınsı giysiler
giymeme konusunda diretme vardır.
3. İmgesel oyunlarda güçlü bir biçimde ve sürekli olarak karşı cinsin rollerini oynamayı
yeğleme ya da sürekli olarak diğer cinsiyette olma fantezileri taşıma
4. Karşı cinsin alışılagelmiş oyunlarına ve eğlencelerine katılma konusunda yoğun bir
istek duyma
5. Özellikle karşı cinsten oyun arkadaşları seçme
6. Erkeklerde, erkeksi oyuncaklara, oyunlara ve etkinliklere karşı çıkma ve itiş-kakış
oyunlarından belirgin kaçınma vardır, kızlarda kızların oynadığı oyuncaklara,
oyunlara ve etkinliklere belirgin karşı çıkma vardır.
7. Cinsel anatomisinden hiç hoşlanmama
8. Kişinin yaşadığı cinsel kimlikle eşleşen birincil ve –ya da ikincil cinsel özellikleri çok
isteme
B. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal ve okul işlevsellik
alanlarında bozulmaya neden olur.
DSM-5’e göre gençlerde ve erişkinlerde cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu tanı
ölçütleri: (DSM V 2013).
A. En az altı ay süreyle, kişinin yaşadığı-dışa vurduğu cinsel kimlikle, onun için belirlenen
cinsel kimlik arasında belirgin uyuşmazlık olmasıdır. Bu bozukluk aşağıdakilerden en az
altısının olması ile kendini gösterir:
1. Kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle eşleşen birincil ve/ya da ikincil cinsel
özellikleri arasında uyuşmazlık olması
2. Kişinin yaşadığı/dışa vurduğu cinsel kimlikle arasında uyuşmazlık olduğu için birincil
ve / ya da ikincil cinsel özelliklerinden kurtulmayı çok istemesi
3. Diğer cinsin birincil ve /ya da ikincil cinsel özelliklerini çok isteme
4. Diğer cinsten olmayı çok isteme
5. Diğer cinsten biriymiş gibi davranılmayı çok isteme
6. Diğer cinse özgü duygularının ve tepkilerinin olduğuna çok inanma.
B. Bu bozukluk, klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili işlevsellik
alanlarında bozulmaya neden olur.
Ayırıcı Tanı
Cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu toplumsal cinsiyet rollerine uyumsuzluk.
travestik fetişizm, vücut dismorfik bozukluk ve şizofreni ve diğer psikotik bozukluklardan
ayırt edilmelidir. Transvestik fetişizm, cinsellik sağlamak için aykırı giyinme durumudur,
fakat bir arada bulunabilir. Bu durumda her iki tanı birlikte konur. Yine şizofren hastalarda
bazen karşı cinsten olduğuna ilişkin hezeyanlar olabilir, bu tür hezeyanlar çok sık
görülmemesine rağmen ayırıcı tanıda önemlidir.
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Tedavi
Öncelikle cinsel kimliğinden yakınma bozukluğuna eşlik eden herhangi bir psikiyatrik
bozukluk varsa bu ele alınmalıdır. Eğer bu durum söz konusu değilse, cinsiyeti değiştirme
dışında bir tedavi yoktur. Cinsiyet değiştirme uzun süreli psikiyatrik değerlendirme, hormon
tedavisi ve yineleyen ameliyatlarla giden bir süreçtir. Bu kişilerin benimsediği ve hissettiğini
söylediği cinsiyette en az 2 yıl uygun biçimde yaşamaları ve sorumluluk almaları
gerekmektedir. Çünkü cinsiyet değiştirme cerrahisi geriye dönüşü olmayan bir yoldur. Bazı
çalışmalarda ameliyat sonrasında kişilerin pişman olmadıkları ve işlev düzeylerinin iyi olduğu
bulunmasına (De Cuyper ve ark. 2006, Wierckx ve ark. 2011, Kaynak Öztürk & Uluşahin
2015) rağmen, cinsiyetten memnuniyetin artmasıyla birlikte ölüm ve intihar oranlarının
yüksek olduğunu gösteren çalışmalarda bulunmaktadır (Dhejne ve ark. 2011 Kaynak Öztürk
& Uluşahin 2015). Bu nedenle ameliyat sonrasında bu kişilere psikolojik destek verilmesi
önemlidir.
İnterseks durumlar cinsel kimliğinden yakınma bozukluğundan farklı özellik
taşımasına rağmen erken tanı ve tedavi olmazsa ilerde sorunlara neden olmaktadır. Bu
nedenle çocuğun cinsiyet kimliği duygusu yerleşmeden ameliyat olması önemlidir. Ancak son
yıllarda Batı ülkelerindeki interseks dernekleri,
bu çocuklara erken girişimlerde
bulunulmasına karşı tavırlar sergilemekte ve bu ameliyatların çocukları sakat bıraktıklarını
savunmaktadır.

10.2.3. Cinsel sapkınlık (parafili) bozuklukları
Genellikle olağandışı, sapma ya da acayip olarak nitelendirilen cinsel dürtüler,
düşlemler ya da uygulamalarla belirli bozukluklardır. Parafilik etkinlik çoğu zaman kompulsif
niteliktedir. Dürtülerini kontrol altında tutamazlar. Stres altında kaldıklarında, çok gergin ya
da çökkün olduklarında sapkın davranışlar göstermeye daha yatkın olurlar. Hastalar uzun
süreli olarak bu davranışlarından uzak kalamazlar. Eylemlerinin ardından suçluluk duyguları
yaşarlar.
Cinsel sapkınlık bozukluklarının epidemiyolojisi
Bu bozukluklar erkeklerde kadınlardan 20 kat daha fazla görülür. Bu kişilerde birden
fazla parafilik bozukluk görülebilir. Parafilik bozukluklar çeşitli ruhsal bozukluklara eşlik
edebilir.
Cinsel sapkınlık bozukluklarının etiyolojisi
Nedeni bilinmemektedir. Biyolojik bir yatkınlığa, çocukluk döneminde istismara
uğrama gibi etkenler ilave olabilir. Psikoanalitik kurama göre parafililer, psikoseksüel
gelişim evrelerinin birinde saplanıp kalmanın ya da kastrasyon anksiyetesinden kurtulma
çabalarının bir sonucudur. Parafilik bozukluklar genellikle bir kişilik bozukluğu ile birlikte
gider. Yani bu tür cinsel davranışlar kişilik örüntüsünün içindedir ve benlik ile uyumludur.
Birey ancak yasalarla, toplumsal tepkilerle karşılaşınca sıkıntı yaşar ve tedavi için başvurur.
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DSM-5’te Cinsel sapkınlık bozuklukları alt tipleri ve tanı ölçütleri (DSM V 2013)
Gözetlemecilik (voyeurism) bozukluğu
Göstermecilik (exhibitionism) bozukluğu
Sürtünmecilik (frotteurism) bozukluğu
Cinsel özezerlik (masochism) bozukluğu
Cinsel elezerlik (sadism) bozukluğu
Çocuğa cinsel sevi (Pedophilia) bozukluğu
Fetişizm bozukluğu
Karşıt-giysicilik (transvestism) bozukluğu
Tanımlanmış diğer bir cinsel sapkınlık bozukluğu
Tanımlanmamış cinsel sapkınlık bozukluğu

Gözetlemecilik Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, kendi bunu bilmeyen bir kişiyi çıplak, soyunurken ya da cinsel etkinlikte
bulunurken gözetlemekten, yineleyici bir biçimde, cinsel olarak çok uyarılma.
B. Kişi, ilgili kişinin olurunu almadan bu cinsel itkilerine göre davranmıştır ya da cinsel
itkileri ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
C. Bu şekilde davranan kişi en az 18 yaşındadır.
Göstermecilik Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, bunu beklemeyen bir kişiye cinsel organlarını göstermekten, yineleyici bir biçimde,
cinsel olarak çok uyarılma.
B. Kişi, ilgili kişinin olurunu almadan bu cinsel itkilerine göre davranmıştır ya da cinsel
itkileri ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
Sürtünmecilik Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, oluru olmayan bir kişiye dokunmaktan ya da sürtünmekten, yineleyici bir biçimde,
cinsel olarak çok uyarılma.
B. Kişi, ilgili kişinin olurunu almadan bu cinsel itkilerine göre davranmıştır ya da cinsel
itkileri ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
Cinsel Özezerlik Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, aşağılanmaktan, dövülmekten, bağlanmaktan ya da başka bir biçimde acı
çekmekten, yineleyici bir biçimde, cinsel olarak çok uyarılma.
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B. Davranışlar, cinsel itkiler ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da
toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye
neden olur.
Cinsel Elezerlik Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, bir başkasına bedensel ya da ruhsal acı çektirmekten, yineleyici bir biçimde, cinsel
olarak çok uyarılma.
B. Kişi, ilgili kişinin olurunu almadan bu cinsel itkilerine gore davranmıştır ya da cinsel
itkileri ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal, işle ilgili
alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur.
Pedofili Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, ergenlik öncesi çocuk ya da çocuklarla (13 yaş ve altı)
cinsel etkinlikte bulunmakla ilgili, yineleyen, cinsel yönden uyarıcı yoğun düşlemler, cinsel
itkiler ya da davranışlar.
B. Kişi, bu cinsel itkilerine göre davranmıştır ya da cinsel itkileri ya da düşlemleri klinik
açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da kişilerarası güçlüklere neden olur.
C. Kişi, en azından 16 yaşındadır ve A tanı ölçütünde sözü edilen çocuk ya da çocuklardan en
az beş yaş daha büyüktür.
Fetişizm Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, yaşamayan (cansız) nesneleri kullanmaktan ya da cinsel organlar dışı bir vücut
bölgesine/ vücut bölgelerine son derece özel olarak odaklanmaktan, yineleyici bir biçimde,
cinsel olarak çok uyarılma.
B. Davranışlar, cinsel itkiler ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da
toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye
neden olur.
C. Fetiş nesneleri, karşı giyim giysileri ya da cinsel organları dokunsal uyarmak için özel
olarak tasarlanmış aygıtlarla (ör: vibratör) sınırlı değildir.
Karşıt-giyisicilik Bozukluğu (DSM V 2013).
A. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, karşı giyimden (karşı cinse özel giysileri giyinmekten) yineleyici bir biçimde, cinsel
olarak çok uyarılma.
B. Davranışlar, cinsel itkiler ya da düşlemleri klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da
toplumsal, işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye
neden olur.
Tedavi
Cinsel sapkınlık bozukluklarının tedavisinde iç görü yönelimli psikoterapiler, davranış
tedavileri ve ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
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10.3. Cinsel Bozukluklarda Hemşirelik Bakımı
Cinsellikte hemşirelik bakımı üç basamakta incelenebilir. Birinci basamakta,
hemşireler sağlıklı bireylerin cinsel sağlıklarını geliştirebilirler. İkinci basamakta uygun
olmayan durumları (cinsel kimlik sapmaları, cinsel işlev bozuklukları) ele alırlar. Üçüncü
basamakta amaç, akut ya da kronik hastalık durumlarında hastaların negatif tepkilerini
saptamak ve en aza indirmektir. Hastalıkların akut ya da kronik dönemlerinde cinsellik
etkilendiği için cinselliğin inkar edilmesi beklenen bir durumdur ve hemşirelik girişimlerinin
uygulanması önemli yer tutar.

•
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Cinsel sorunu olan bireylerle çalışan hemşirelerin dikkat etmesi ve bilmesi gerekenler.
Hemşireler cinsel problemi olan hastaya yardım etmeden önce kendi cinselliğinin ve
önyargılarının farkında olmalıdır.
Bireyin cinselliği ve cinsel sağlığın duygusal, sosyal, kültürel, manevi ve entelektüel
yönlerin birleşiminden oluştuğunu bilmelidir.
Cinsel problemlerin bazıları psikiyatrik tedavi gören hastaların tedavilerinden
kaynaklanabilir.
İlaç tedavisi alan hastanın libido ve cinsel işlevleri üzerindeki istenmeyen etkileri için
yakın gözlem gerekmektedir.
Madde kullanımı cinsel işlev bozukluklarına sebep olabilir.
Cinsel bozukluklar bireyin kişilerarası ilişkilerinde stres yaşamasına ve zorluklara
sebep olabilir.
Uzun süreli psikiyatrik problemleri olan hastalar sağlıklı cinsel aktiviteyi ve samimiyet
içeren ilişkiyi sürdürmede zorlanabilirler.
Hasta ve aileler ilaç ve tedavilerin cinsellik üzerine olan istenmeyen etkileri hakkında
bilgiye ihtiyaç duyarlar.
Hasta ve aileler sağlıklı cinsel aktiviteyi sürdürmek ya da alternatif yöntemler
geliştirmek için terapist desteğine ihtiyaç duyabilirler.
Cinsel kimlik bozuklukları empati ve uzmanlaşmış bir rehberlik hizmeti gerektiren
karmaşık, uzun süreli bir problemdir.
Bireyin kendi cinsiyeti, rolleri ve cinsel organıyla alakalı rahatsızlık hissetmesi cinsel
kimlik bozukluğu işaretidir ve tedavi gerektirir.
Parafilili birey sıklıkla diğer mental rahatsızlıklar, madde ile ilişkili bozukluklar ya da
kişilik bozukluğuna sahip olabilir ve hasta olduklarını kabul etmezler.
Parafilili bireyler sıklıkla adli sorunlar ile karşı karşıya gelirler.
Tüm bu karmaşık bozukluklardaki terapinin odak noktası deneyimli bir terapist
tarafından insan cinselliği ve cinsel işlevler üzerine yoğunlaşan çok yönlü bir eğitim
olmalıdır. Cinsel bozukluğu olan hastaya sahip ailelerde özel danışmanlığa ihtiyaç
duyabilirler.

Cinsel bozukluklarda hemşirelik süreci
Tanılama
Tanılama hasta ve hastanın eşi ile birlikte yapılmalıdır. Cinsel alana yönelik hikaye
aşağıdaki bilgileri içermelidir.
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Hastanın ilgileri: Hastanın gerçek veya potansiyel ilgisinin tanımlanması önem taşır.
Tutumları: Tutumlar, inançlar ve değerler nelerdir? Hasta cinsel baskılar sırasında neler
hissediyor?
İlişkileri: Hastanın ilişkileri ne tiptir? (Evlilik, homoseksüellik vb.)
Hastalıkları: Hastalık nasıl gelişmiştir, kökeni nedir? (duygusal, fiziksel, cerrahi, ilaç
tedavisi).
Güven: Güven cinsel problemlerin çözümünde en önemli yönlerden birisidir. Eğer hasta onun
için anlam taşıyan insanlara yeterince güvenirse yardım için açık olur.
Farkında olma: Hasta cinselliğin dinamikleri hakkında bilinçli midir? Bu konuda bilinmesi
gerekenler var mıdır? Neleri bilmelidir?
Duyarlılık (isteklilik): Baskılanmış veya iyileştirilmiş cinsel ifadeyi sağlayan teknikler,
çevreler veya deneyimler nelerdir?
Aşağıdaki sorular kadın ve erkek cinsel işlev bozuklukları olan kişilerle çalışan
hemşireler için yol gösterici olmaktadır.
 Çocukken cinsellikle ilgili sorularınız nasıl cevaplandırılırdı?
 Gençlik döneminizde cinsellikle ilgili sorularınız nasıl cevaplandırılırdı?
 Cinsel ilişkide geçmişte / şimdiki değişiklikler nelerdir?
 Cinsel ilişkinizde bu dönemde önemli olan nedir?
 Doğum kontrolü ile ilgili endişeniz var mı?
 Cinselliğinizi etkilediğini düşündüğünüz bir ilaç alıyor musunuz?
 Cinselliğinizi etkilediğini düşündüğünüz sağlık sorununuz var mı?
Bu ve benzeri sorularla bireylerin;
• Bilgi düzeyleri,
• Duyguları,
• Değer yargıları,
• Mevcut cinsel yaşantısı,
• Cinsel sorunun bireyin yaşamındaki yeri,
• Cinsel sorunun bireyin yaşamında yarattığı problemlerle ilgili bilgi
toplanır.
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NANDA’ya göre hemşirelik tanıları
Cinsel alışkanlıklarda değişme
Aile sürecinde değişme
Benlik kavramı, beden imajı, belik saygısı, bireysel kimlikte değişme
Ağrı
Anksiyete
Bireysel baş etmede yetersizlik
Bilgi eksikliği
Cinsel işlev bozukluğu
Sosyal izolasyon

Sonuç Ölçütleri
• Cinsel istekte azalma ile stresli durumlar arasındaki ilişkinin farkına varacak.
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Rahatsızlık duymadan cinsel durumu hakkında eşi ile konuşabilecek.
Cinsel isteği arttıran durumları sözel olarak ifade edebilecek.
Kendisi ve eşiyle ilgili devam eden cinsel aktivite düzeyini ifade edebilecek.
Stresli dönemleriyle cinsel davranışları arasında ilişki kurabilecek.
Anormal ve uygun olmayan cinsel davranışlar ile ilgili korkularını ifade edebilecek.
Cinsel davranış değişikliği ve cinsel isteğini açıklayabilecek.
Kendi cinsellik tercihinden memnun olduğunu ifade edecek.

•
•
•
•
•

Planlama ve Uygulama
Cinsel işlev bozukluklarında;
Cinsel ilişki durumu ile ilgili hikayesi ve memnuniyet düzeyi belirlenir.
Hastanın sorunu nasıl algıladığı saptanır.
Tedavi programı gözden geçirilir.
Cinsel işlev hakkında bilgi verilir.
Gerekliyse cinsel terapi için yönlendirilir.

•
•
•
•

Cinsel kimliğinden yakınma bozukluklarında;
Cinsel tercihi ile ilgili memnuniyetsizlik durumu belirlenir.
Cinsel tercihi ile ilgili ilişkileri belirlenir.
Çatışmaları yaratabilen hazırlayıcı faktörler belirlenir.
Kabullenici bir tutum sergilenir ve yargılanmaz.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Cinsel Bozuklukla İlişkili Hasta/Aile Eğitimi Konuları;
Hastalığın Doğası
Cinsel yanıt döngüsü
Normal ve anormal kavramları
Cinsel işlev bozukluğu ve nedenleri
Cinsel kimlikten yakınma bozuklukları ve nedenleri
Parafili tipleri ve nedenleri
Cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimlikten yakınma bozuklukları ve parafililer ile
ilişkili belirtiler
Bozukluğun Yönetimi
Cinselliği ifade yolları
Gevşeme teknikleri
Cinsel bozukluklara eşlik eden tedavilerin yan etkileri
Cinsel işlev üzerine alkol tüketiminin etkileri
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Destek Servisleri ile ilgili bilgi verme
Cinsel terapi için uygun yardım merkezlerine yönlendirme
Yardım alabileceği merkezlerin iletişim bilgilerini verme
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Değerlendirme
Cinsel İşlev Bozukluklu Olan Hasta İçin;
Hasta depresyon ve cinsel istekteki azalma durumunu tanımlıyor mu?
Kadın veya erkek stresini sözlü olarak ifade edebiliyor mu?
Hasta sorunu hakkında cinsel eşi ile tatmin edici bir şeklide iletişime geçebiliyor mu?
Hasta ve cinsel eşi cinsel isteğin ve cinsel memnuniyetin artması için gerekli olan
yöntemleri belirtebiliyor mu?
Hasta ve eşi iletişim sorunlarını gidermek için yardım arıyor mu?
Her iki eş asıl sorunun ne olduğu ile ilgili aynı fikirde mi?
Değişim için motivasyona sahipler mi?
Hasta ve eşi cinsel memnuniyette artma ifade ediyor mu?
Farklı Cinsel Davranışlı Hastalar İçin;
Hasta, stres durumu ile farklı cinsel davranış gösterme arasında bir ilişki olduğunun
farkında mı?
Hasta stresli durumları tanımlayabiliyor ve sözel olarak ifade edebiliyor mu?
Hasta cinsel davranışlarını değiştirme isteğini açıklayabiliyor mu?
Kapsamlı tedaviye istekli mi?
Kendisinden ve eşinin davranışlarından kaynaklanan normal cinsel duygularını
açıklayabiliyor mu?
Özsaygısının arttığını ifade ediyor mu?
Örnek Hemşirelik Süreci

Hemşirelik tanısı: Cinsel İşlev Bozukluğu
Tanım: Bireyin cinsel yanıt fazlarından istek, uyarılma ve/veya orgazm esnasında
tatmin etmeyen, doyurucu olmayan ve yetersiz olarak görülen cinsel işlevde bir değişiklik
deneyimlemesi durumudur.
Etiyolojik faktörler:
• Uygun rol model olmayışı ya da etkisiz rol model
• Fiziksel veya cinsel kötüye kullanım
• Psikososyal kötüye kullanım
• Değerlerde çatışma
• Gizliliğe önem verilmemesi
• Eşine önem vermeme
• Vücut yapısı ya da işlevlerinde değişiklik (hamilelik, anomaliler, cerrahi girişimler ..)
• Yanlış ya da eksik bilgi
• Daha önceki ağrılı deneyimler
• Şiddetli anksiyete
• İlişki sorunlarının olması
Tanımlayıcı özellikler:
• Cinsel aktivite isteğinin olmadığının sözel olarak ifade edilmesi
• Cinsel ilişkide panik tepkisi olması ya da tiksinti ve anksiyete hissi
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Cinsel aktivite sırasında uyarılmanın olmaması
Cinsel aktivite sırasında ereksiyon olmaması
Orgazm ya da boşalma olmaması
Erken boşalma
İlişki sırasında ağrı olması
Kasılmalar olması
Cinsel temastan istenen haz ve memnuniyetin elde edilememesi
Sonuç Ölçütleri
Hasta cinsel işlev bozukluğu ile ilişkili fiziksel ve psikososyal faktörler arasında ilişki
kurabilecek.
Hasta rahatsızlık hissetmeden eşi ile cinsel ilişkileri hakkında iletişim kurabilecek.
Hasta ve eşi profesyonel cinsel terapi konusunda yardım isteme istek ve arzusunu
ifade edecek.
Hasta memnun edici cinsel aktivitenin yeniden başladığını ifade edecek.
Amaçlar/hedefler:
Kısa vadeli hedefler:
Hasta cinsel işlev kaybına sebep olabilecek stresörleri 1 hafta içinde tanımlayacak.
Hasta 1 hafta içinde cinsel işlev kaybına neden olan hastalığın patofizyolojisi üzerinde
tartışacak.
Uzun vadeli hedefler:
Hasta eşiyle memnun edici düzeyde cinsel aktivitesine devam edecek.
Uygulama:
Hastanın cinsel öyküsü alınır ve cinsel ilişkilerinde daha önceki memnuniyet düzeyi
tanımlanır.
Hastanın sorunu algılayışı değerlendirilir.
Hastaya sorunun başlangıç zamanını belirlemesine yardım edilir ve o zamanlarda
yaşantısında neler olduğu belirlenmeye çalışılır.
Hastanın duygu durumu ve enerji düzeyi belirlenir.
Hastanın kullanmakta olduğu herhangi bir ilaç olup olmadığı belirlenir, varsa cinsel
işlev bozukluğuna yol açması ve yan etkileri bakımından incelenir.
Hasta cinsel işlev bozukluğuna neden olabilecek hastalık süreçlerini tartışmaya teşvik
edilir.
Hastanın cinsel doyuma ulaşmada alternatif yöntemler olduğunun farkına varması
sağlanır ve isterlerse bir danışmana başvurarak alternatif yöntemleri öğrenebilecekleri
bilgisi verilir.
Hasta cinsellik ve cinsel işlev ile ilgili soru sormaya teşvik edilir.
Gerekirse cinsel terapiste başvurması sağlanır.
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Hemşirelik tanısı: Etkisiz Cinsellik Örüntüsü
Tanım: Kendi cinselliği ile ilgili endişelerin ifade edilmesi.
Etyolojik Faktörler:
Eşine duyulan ilginin azalması
Rol model olmayışı ya da etkisiz olması
Cinsel yönelim ya da tercihleri konusunda çatışma yaşıyor olmak
Tanımlayıcı özellikler:
Cinsel davranışlar ve aktivitelerde bildirilen değişiklikler, zorluklar, sınırlamalar ve
cinsel davranışlarda memnuniyetsizlik
Sonuç Ölçütleri:
Birey cinsel davranışların anormalliği ya da uygunsuzluğu hakkında duygularını ifade
edebilecek.
Birey cinsel davranış değişikliği yapmayı arzu edecek.
Birey ve eşi hastalık veya tıbbi tedaviye yanıt olarak gelişen cinsel aktivitelerindeki
kısıtlılıkları ifade edecek.
Birey kendi cinsellik döngüsüyle ya da eşi ile olan cinsel ilişkisinde memnuniyetini
ifade edecek.
Amaçlar/hedefler:
Kısa vadeli hedefler:
Birey cinsellikle ilgili değiştirmek istediği yönleri ifade edecek.
Hasta ve eşi cinsel ilişkilerinde düzelebileceğine inandıkları yolları birbirleri ile
konuşacaklar.
Uzun vadeli hedefler:
Birey kendi cinsellik döngüsünden memnuniyet hissedecek.
Hasta ve eşi cinsel ilişkilerinde memnuniyet hissedecek.
Uygulama:
Cinsellik öyküsü alınacak, hastanın memnun olmadığı alanlara yönelik ifadeleri not
edilir.
Hastanın yaşamındaki stresörler belirlenecek ve cinsel eşi ile olan ilişkisi gözden
geçirilir.
Cinsel uygulamalarda çatışma yaratan sosyal ve kültürel faktörler belirlenir.
Kabul edici tutum sergilenir, yargılayıcı olunmaz.
Cinsellik döngüsündeki sorun hastalık ya da tıbbi bir tedavi ile alakalı ise bu bilgi
hasta ve eşi ile paylaşılır.
Cinselliğin normal bir süreç olduğu hastaya açıklanır, bunun sadece cinsel organlarla
ya da cinsel davranışlarla ilişkili olmadığı belirtilir.
Cinsel davranış sapmalarını azaltmak isteyen hastaya davranış değişikliği planı
yapması konusunda terapist desteği sağlanır.
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Hemşirelik tanısı: Bozulmuş Cinsel Kimlik
Tanım: Bireyin entegre ve tam bir kendilik algısı sürdürmede yetersiz olması
Etyolojik Faktörler:
Sahip olduğu cinsiyete ilişkin kültürel olarak kabul edilemeyen davranışları teşvik
eden aile tutumları
Çözümlenemeyen ödipal-elektra çatışmaları
Tanımlayıcı özellikler:
Karşı cinsiyette olma arzusu
Karşı cinsiyetten biri olduğunu ifade etme
Karşı cinsiyet gibi giyinme
Karşı cinsten oyun arkadaşı-eş seçiminde güçlü tercihler
Karşı cinsiyetten olmak için tedavi olma arzusu
Karşı cinsin duygu ve tepkilerine sahip olma
Sonuç Ölçütleri:
Birey kültürel olarak uygun olan davranışları gösterecek.
Birey sahip olduğu cinsiyete özgü rolleri yerine getirmede memnuniyetini ifade
edecek.
Birey aynı cinsten kişilerle yakın ilişki kurabilecek.
Amaçlar/hedefler:
Kısa vadeli hedefler:
Birey sahip olduğu cinsiyet için kültürel olarak kabul edilen ve uygun olan davranışlar
hakkında bilgisini ifade edecek.
Birey kişisel duygu ve davranışları ile sahip olduğu cinsiyet arasında uyum içinde
olduğunu ifade edecek.
Uzun vadeli hedefler:
Birey sahip olduğu cinsiyet için kabul edilebilir ve uygun olan davranışları gösterecek.
Birey sahip olduğu cinsiyette kişisel memnuniyet ve kendini rahat hissettiğini
deneyimleyecek.
Uygulama:
Hasta ile zaman geçirilir ve saygı gösterilir.
Hemşire kendi duygu ve tutumlarının farkında olur.
Bireye problemi algılayış biçimini tarif etmesine izin verilir.
Hasta ile kabul gören davranış türleri tartışılır.
Hemşirelik tanısı: Sosyal Etkileşimde Bozulma
Tanım: Sosyal etkileşimin yetersiz, aşırı miktarda ya da etkisiz olması.
Etyolojik Faktörler:
Sosyal ya da kültürel olarak kabul edilmeyen davranış
Olumsuz rol model varlığı
Düşük benlik saygısı
Tanımlayıcı özellikler:
Sosyal ortamlarda rahatsızlık
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• Ait olma, bakım verme, ilgi duymada yetersizlik ya da tatmin edici bir ilişki
kuramama
• Başarısız sosyal etkileşim davranışlarının olması
• Başkalarıyla etkileşimde bozulma
Sonuç Ölçütleri:
• Birey diğerleriyle kültürel olarak kabul edilir davranışları göstererek uygun
etkileşimde bulunacak.
• Birey diğerleriyle etkileşimde sahip olduğu cinsiyete özgü rollerinde rahat olduğunu
gösterecek.
Amaçlar/hedefler:
Kısa vadeli hedefler:
• Birey başkalarıyla etkisiz iletişim kurmasının olası nedenlerinden söz edecek.
Uzun vadeli hedefler:
• Birey diğer kişilerle kültürel olarak kabul gören davranışlarda bulunarak etkileşim
kuracak.
Uygulama:
• Bireyin rol oynama ya da birebir hasta hemşire etkileşiminde kendini rahat hissetmesi
için yeni davranışlar grup içerisinde denenebilir.
• Bireyde başkalarının neden olduğu davranışlar ve yanıtlar gözlemlenir. Çabaları için
olumlu geri bildirim verilir. İstenilen davranışlara sosyal dikkat gösterilir.
• Birey eğer akranları tarafından alay edildiği için inciniyorsa destek verilir. Gerçekçi
bir şekilde alay konusu olan davranışları tartışılır. Davranışlara kişisel tepkiler
gösterilmez.

•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•

Hemşirelik tanısı: Düşük Özsaygı
Tanım: Kendi kendine ya da kendi yetenekleri hakkında olumsuz öz değerlendirme
Etyolojik Faktörler:
Akranları tarafından reddedilme
Sahip olunan cinsiyetle ilgili kişisel memnuniyetin düşük olması
Tanımlayıcı özellikler:
Yakın, kişisel ilişkiler oluşturmada yetersizlik
Kendine olumsuz bakış
Değersizlik ifadeleri kullanma
Sosyal izolasyon
Eleştiriye aşırı duyarlılık
Utanç ya da suçluluk ifadeleri
Göz teması kurmama
Değerlendirme:
Birey kendi hakkında olumlu algılarını ifade edecek.
Birey yetenekleri hakkında kişisel tatminini ifade edecek, öz saygısını yansıtan
davranışları gösterecek.
Amaçlar/hedefler:
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Kısa vadeli hedefler:
Birey geçmiş başarıları ve geleceği de dahil olmak üzere kendi hakkında olumlu
ifadeler söyleyecek.
Uzun vadeli hedefler:
Birey cinsiyetiyle ilgili memnuniyetini gösteren davranışlar gösterecek, başkalarıyla
etkileşimde bulunacak.
Uygulama:
Çocuğun özgüvenini geliştirmek için, çocuk başarabileceği aktivitelere teşvik edilir.
Çocuğun yaşamının olumlu hisler uyandıran alanlarına odaklanmasına yardım edilir.
Bireyin yaşamında değiştirmek istediği yönlerini ve davranışlarını belirlemesine
yardım edilir.
Çocuk akranları tarafından reddedildiğinde destek olunur.
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Uygulamalar
1) Cinsel bozukluklar konusu ile ilgili daha geniş bir analiz için bkz.:
• Öztürk O., Uluşahin A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitapevi,
Ankara.
• Amerikan Psikiyatri Birliği (2013). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El
Kitabı, Beşinci Baskı (DSM V), Tanı Ölçütleri Başvuru Elkitabı’ndan, çev. Köroğlu
E, Hekimler Yayın Birliği, Ankara.
• Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım Sanatı. 1.
Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul.
• Özcan C, Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri;
Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. 7. Baskı. Akademisyen Kitapevi,
Istanbul.
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Uygulama Soruları
1) Cinsel işlev bozuklukları, cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama), cinsel
sapkınlık (parafili) bozukluklarında ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarını
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Cinsellik; bireylerin hem biyolojik hem de fizyolojik katılımı ile gerçekleşen doyuma
ve üremeye yönelik yaşantılardır. Cinsel işlevler normal, sağlıklı bir cinsel hayat için gerekli
olan bedensel ve psişik faaliyetlerdir. Bu alanda görülen cinsel işlev, kimlik ve sapkınlık
bozukluklarının son yıllarda toplumda giderek artış gösterdiği ve bireylerin hayatlarının bir
döneminde ya da bütününde deneyimledikleri bir sorun alanı olduğu son yıllarda yapılan
araştırmalarla desteklenmektedir.
Cinsel işlev bozuklukları yaşam boyu süren ya da edinsel, ya da durumsal veya
fizyolojik, psikolojik ya da bileşik etkenlerin sonucu olabilir. Cinsel kimliğinden yakınma
bozukluğu, kişinin kendisini karşı cinsiyette algılaması, biyolojik cinsiyetine ilişkin
özelliklerden aşırı rahatsızlık duyarak bunları gizlemesi ve karşıt cinsiyetin özelliklerine sahip
olma çabası ile kendini gösteren bir bozukluktur. Cinsel kimliğinden yakınma bozukluğu olan
kişiler, karşı cinsten biriymiş gibi yaşamaya çalışırlar. Cinsel sapkınlık bozuklukları ise
genellikle olağandışı, sapma ya da acayip olarak nitelendirilen cinsel dürtüler, düşlemler ya da
uygulamalarla belirli bozukluklardır.
Bu bölümde, öncelikle cinsellikle ilgili tanımlar ve kavramlar, cinsel işlev bozuklukları,
cinsel kimliğinden yakınma (hoşnut olmama), cinsel sapkınlık (parafili) bozuklukları,
özellikleri ve tedavi yöntemleri açıklanmış, daha sonra bu bozukluklara yönelik hemşirelik
yaklaşımı hemşirelik süreci doğrultusunda ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Amerikan Psikiyatri Derneği (APA) eşcinselliği hastalık grubundan ilk olarak hangi tarihte
çıkarmıştır?
a) 1963
b) 1973
c) 1983
d) 1993
e) 2003
2. En az altı aylık bir sure boyunca, düşlemler, itkiler ya da davranışlar olarak kendini
gösteren, aşağılanmaktan, dövülmekten, bağlanmaktan ya da başka bir biçimde acı
çekmekten, yineleyici bir biçimde, cinsel olarak çok uyarılma durumuna;
a) Mazoşizm denir.
b) Sadizm denir.
c) Fetişizm denir.
d) Frottorizm denir.
e) Eksibisyonizm denir.
3. ‘En az altı aylık bir sure boyunca, ergenlik öncesi çocuk ya da çocuklarla(13 yaş ve altı)
cinsel etkinlikte bulunmakla ilgili, yineleyen, cinsel yönden uyarıcı yoğun düşlemler, cinsel
itkiler ya da davranışlar’ kapsamında değerlendirilen bozukluk hangisidir?
a) Gözetlemecilik bozukluğu
b) Sürtünmecilik bozukluğu
c) Göstermecilik bozukluğu
d) Pedofili bozukluğu
e) Fetişizm bozukluğu
4. Aşağıdakilerden hangisi cinsel kimliğinden yakınma bozukluklarının etyolojisinde
rol oynamaz?
a) Eksik/yanlış cinsel bilgi
b) Cinsiyet hormonları
c) Karşı cinse özgü yetiştirme tarzı
d) Aynı cinsten kişilerin yokluğu
e) Cinsel istismara maruz kalma
5. Olağan olmayan bir şekilde dış üreme organı ya da iç üreme sistemi ile doğmuş kadın ya da
erkek için kullanılan bir terime;
a) Homoseksüel denir.
b) Heteroseksüel denir.
c) İnterseks denir.
d) Biseksüel denir.
e) Seksosofi denir.
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6. “Cinsel işlev bozukluğu” hemşirelik tanısı saptanan hastanızdaki tanımlayıcı özelliklerden
5’ini yazınız.
7. Toplumsal cinsiyet nedir?
8. “Sosyal etkileşimde bozulma” hemşirelik tanısı olan hastanızda kısa ve uzun vadeli
amaçlar nelerdir? Yazınız.
9)
“Bozulmuş cinsel kimlik” hemşirelik tanısı saptanan hastanızdaki tanımlayıcı
özelliklerden 5 tanesini yazınız.
10) Cinsel bozukluğu olan bireylerde görülen NANDA hemşirelik tanılarından 5 tanesini
yazınız.

Cevaplar: 1) b 2) a 3) d 4) a 5) c
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11. TIBBİ DURUMU ETKİLEYEN PSİKOLOJİK ETKENLER VE
KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
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*Bu bölüm Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK tarafından hazırlanmıştır.

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.Spesifik Psikofizyolojik Hastalıklar
11.2.Spesifik Psikofizyolojik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci
11.3.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
11.4. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin Uygulama Alanları
11.5.Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği Rol ve Sorumlulukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Spesifik psikofizyolojik hastalıkları farklı bakış açılarıyla değerlendiriniz.
Psikofizyolojik bozuklukların temel dinamikleri hakkında bilgi veriniz.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin uygulama alanları hakkında tartışınız.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin rol ve sorumluluklarını analiz
ediniz.
1.
2.
3.
4.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği

Psikofizyolojik Bozukluklar

Spesifik psikofizyolojik
hastalıkların temel özelliklerini
ve tedavi sürecini
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Konsültasyon
Psikiyatrisi

Liyezon Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisinin temel işlevleri
hakkında bilgi sahibi olmak

Konsültasyon
Liyezon Konsültasyon Liyezon
Psikiyatri Hemşireliği
Psikiyatri Hemşireliğinin
rollerini değerlendirebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar

•
•
•

Psikofizyolojik hastalıklar
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
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Giriş
İnsan, bütünlük içinde sürekli değişme ve gelişme gösteren bir varlıktır. İyilik
durumunu, bütünlüğünü devam ettirmesi beklenir ve istenir. Bunun sürdürülememesi
hastalığın ortaya çıkması demektir ki, hastalık birey için biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel,
ailesel, psikososyal çok boyutlu bir olgu, bir yaşam, kimlik ve var oluş krizidir. Bireyin,
çevresi ile uyumunu, etkileşimini, üretkenliğini, verimliliğini, kendi içindeki denge durumunu
bozan bir durumdur.
Son yıllarda birçok fiziksel hastalığın etiyolojisinde psikolojik faktörlerin rol oynadığı
ve bütüncül yaklaşım uygulanması gerekliliği benimsenmiştir. Bütüncü hasta bakımının
sağlanması, tedavi ve bakımın niteliğini arttıracaktır. Ancak, sağlık elemanlarının
eğitiminden, sağlık sisteminin işleyişine kadar birçok noktada yaşanan eksiklikler ve sorunlar,
bakımın psikososyal boyutunun ve hastaların psikososyal gereksinimlerinin ihmal edilmesine
neden olabilmektedir. Fiziksel hastalıklarda psikiyatrik morbiditeyi engellemek, tanımak,
tedavi etmek, hastalıkların ortaya çıkmasında, seyrinde, tedavisinde ve bakımında psikososyal
etkenleri inceleyerek, hizmetleri rasyonel ve bütüncül yaklaşımla sunmak Konsültasyon
Liyezon Psikiyatrisinin (KLP) temel hedefidir. Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresi ise
bu bağlamda çalışan, genel hastanede yatarak veya ayaktan tedavi gören hastaların fiziksel
bakımı ile psikolojik bakımı arasında bir bağ olarak hizmet eden profesyoneldir.
KLP hemşiresinin temel hedefi, hastanın fiziksel duruma ve tedavisine katılabilmesini
etkileyen psikolojik ve çevresel koşulları farketmesini ve baş etmesini sağlamaktır. Gerçek ve
potansiyel fizik yetersizliğinden dolayı sağlık bakım sistemine başvuran hasta ve ailelerinin
duygusal felsefi, gelişimsel, bilişsel ve davranışsal tepkileri üzerine odaklanır. Bu
doğrultudaki KLP hemşireliği uygulamaları ise, stresle başa çıkma, uyum, sağlık ve hastalık
arasındaki biyolojik, psikolojik, sosyokültürel faktörlerin birbiri ile ilişkisi üzerine
temellenmektedir.
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11.1.Tıbbi Durumu Etkileyen Psikolojik Etkenler
Psikosomatik “psiko”:ruh, “soma”: beden sözcüklerinden oluşan Yunancadan türemiş
bir kelimedir. Psikofizyolojik hastalıklar, gidişi ya da oluşu üzerine ruhsal etmenlerin önemli
rol oynadığı hastalıklardır. Psikosomatik hastalıklar olarak bilinen rahatsızlıklar ilk olarak
DSM II’de “psikofizyolojik Bozukluklar” olarak yer almış, ancak etyolojisinde ruhsal
etkenlerin rol oynadığı ile ilgili tartışmaların olması ve değişik kuramların ileri sürülmesi gibi
nedenlerden dolayı daha sonra DSM III-R ve ICD-10 tanı sınıflandırmasında “Fiziksel
Hastalık ya da İşlev Bozukluğunu Etkileyen Ruhsal Etkenler’’ başlığı altında ele alınmıştır.
DSM V’de bu grup hastalıklar ele alınmamıştır. Ancak Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planında
(2011) konsültasyon liyezon hizmetlerinin önemi belirtilmiş ve genel hastanelerde psikiyatri
hizmetlerinin verilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.
Psikosomatik (psikofizyolojik) tanımı ilk kez 1818’de Heinroth isimli bir alman hekim
tarafından kullanılmıştır. 19.yy sonlarına doğru Chorcatt, Bernkeim, Breuer, Freud, gibi
hekimler ruhsal bozukluğa beyinde yapısal bir bozukluğun değil, bilinçli ya da bilinç dışı
duygu ve heyecanların neden olabileceğini açıklamışlardır. 20.yy başlarında anksiyetenin
psikodinamik açıdan tanımlanması ve konversiyon düzeneği ile organlarda işlev bozukluğu
olabileceği görüşü psikiyatride yeni bir dönem açmıştır. Pavlov, Canon, Selye’nin
psikofizyolojik incelemeleri ruh beden bütünlüğü anlayışını desteklemişlerdir. 20.yy ilk
yarısının sonuna doğru öncelikle kuzey Amerika’da ve Avrupa’da psikosomatik hastalıklar
alanında araştırmalar yaygınlaşmıştır. Dunbar, Deutsch, Alexander, Wolf, Engel, Wittkover,
Murphy, Weiss, French bu alanda katkıda bulunmuş tanınmış kişilerdendir. Bir yandan ruhsal
etkenlerin neden olduğu bedensel hastalıklar tanımlanarak psikososyal etyolojileri
incelenmiştir. Psikolojik etken----İşlevsel bozukluk----Hücresel patoloji----yapısal değişme
denklemi kabul görmüştür.

11.1.1.Etyoloji
Psikofizyolojik hastalıklarda çok eksenli bir etyoloji söz konusudur. Bu etkenler birlikte
olabilir, birbirlerini etkileyebilirler ancak etkenlerin hepsinin birlikte her hastalıkta bulunması
gerekmez. Etkenleri şu ana başlıklar altında sıralayabiliriz.
•

Kalıtımsal etkenler

•

Yapısal etkenler

•

Travmalar, fiziksel hastalıklar

•

Beslenme sorunları, zararlı madde kullanımı beslenme eksiklikleri ve aşırılıkları

•

Bağışıklık sistemini zayıflatan etkenler

•

Korteks, limbik korteks ve nöroendokrin dizge aracılığı ile psikodinamik ya da
koşullanma yoluyla etki yapan psikososyal etkenler

•

Toplumsal, ekonomik etkenler, yaşam biçimi ve niteliğini etkileyen inançlar,
gelenekler ekonomik durum ve toplumsal stresler
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Psikofizyolojik hastalıklarda temelde söz konusu olan, hemoostatik dengenin bozulması
ve bu bozulmaya karşı organizmanın kendi olanaklarıyla yeterli ya da yetersiz biçimde bir
çözüm bulmaya en azından uyum sağlamaya çalışmasıdır. Organizmanın hemostatik
dengesinin biyolojik psikolojik ve sosyal bölümleri ile sıkı bir iletişimi vardır.
Bu hastalıkların etyolojisinde değişik kuramlar vardır.

11.1.1.1.Biyolojik Kuram:
Bu kuramda biyolojik hemostazis ve vejetatif sinir sistemi üzerinde durulmaktadır.
Herhangi bir uyaran karşısında sistemdeki dengenin bozulması ve buna verilen tepki Selyenin
“Uyum Kuramı” ile açıklanmıştır. Buna göre biyolojik sisteme etkide bulunan herhangi bir iç
ve dış uyaran otonom bir tepki ile böbreküstü bezlerinden adrenalin hormonu salgılanmasına
yol açar ve sempatik sistemin gerilimi yükselir. Böylece biyolojik sistem uyarana bir tepki
vermek için harekete geçmiştir (alarm reaksiyonu). Sempatik gerilimin artması üzerine
parasempatik sistem de harekete geçerek gerilimi arttırır. İkisi arasındaki denge tekrar
yeniden sağlanmış olur. Buna genel adaptasyon sendromu denir. Bazı hallerde ise dengeyi
bozan iç ya da dış uyarana sistemin tümüyle değil bir bölümü ya da bir bölgesi ile yanıt verilir
ve o bölgedeki değişiklikle duruma uyum sağlanarak denge ayakta tutulur ki buna da Lokal
Adaptasyon Sendromu denir. Psikofizyolojik hastalıklarda böyle bir durum söz konusu
olmaktadır. Organizma, stres karşısında belirli bir organında işlev bozukluğu göstererek
bozukluğu orada toplayıp sistemin bütünlüğünü sürdürür.

11.1.1.2.Psikososyal Kuram
Bu kurama göre insanlar nedeni belli olamayan bilinçli ya da bilinç dışı çatışmaya
bağlı olan anksiyete kalbin hızlı atımına, kan basıncının yükselmesine ya da düşmesine, sık
sık idrara çıkmaya, mide barsak hareketlerinde değişmeye yol açmaktadır. Psikosomatik
hastalıkların oluşunda rol oynadığı sanılan psikolojik etkenler şöyle sınıflandırılır.
•

Özgül psikolojik çatışma –Özgül organ kuramı

Franz Alexander’ın geliştirdiği bu kurama göre psikosomatik hastalıklarda özgül bilinç dışı
bir çatışmaya bağlı duygular önce işlevsel sonra yapısal bir bozukluğa neden olmaktadır.
Örneğin çocukta anneyi yitirme korkusu ve onu getirme gereksiniminin en özgül dışa vurma
yolu ağlamadır. Ağlama isteğinin ve eyleminin bilinç dışı etkilerle kısıtlanması, yani ağıdın
boğulup içeride kalması alerjik duyarlılığı olan bir kişide bronşial astıma nöbetlerine yol
açmaktadır.
•

Özgül kişilik yapısı-Özgül hastalık kuramı

F.Dunbar (1943) belirli kişilik profilleri ile belirli psikosomatik bozukluklar arasında bir bağ
kurmaya çalışmıştır. Örneğin migrenlilerde aşırı obsesif kişilik, astımlılarda aşırı bağımlı,
koroner arter hastalığında başarı düşkünü, aşırı hırslı kişilikler tanımlanmıştır. Son
zamanlarda koroner arter hastalığı olanlarda Tip A diye tanımlanan başarı düşkünü, sabırsız,
öfkeyi iyi denetleyemeyen kişiliğin Tip B ye göre daha sık görüldüğü bildirilmiştir.
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•

Bireysel Tepki Özgüllüğü

Stres ne olursa olsun, belli bir fizyolojik şekilde tepki göstermeye eğilimli kişiler vardır.
Psikosomatik hastalık çocukluktan beri strese karşı en çok ve tutarlı tepki göstermeye alışmış
olan fizyolojik yapıda olmaktadır. Psikofizyolojik hastalıkların ortaya çıkışında en çok
terkedilme ve ayrılık durumları tetiği çekmektedir. Bu durumlar gerçek olabildiği gibi,
hastanın kafasında yarattığı düşsel beklentiler ya da korkular da olabilmektedir. Kişide
çaresizlik, umutsuzluk, öfke, nefret tepkileri saldırgan dürtülere yol açar. Bunların
bastırılması ile kişide psikofizyolojik hastalıklar ortaya çıkar.

11.1.1.3. Psikodinamik Kuram
Bu kurama göre, psikosofizyolojik bozukluklar çatışmaların kişinin içinde düşünsel ve
duygusal düzeyde yeterince işleyip çözümleyemediği durumlarda ortaya çıkar. Her organizma
zorlandığında stres durumu oluşur ve kişi kendini savunacak dengesinin düzenini koruyacak
bir takım önlemlere başvurur, çeşitli savunma mekanizmalarını harekete geçirir. Kendi öz
gücüyle olayın üstesinden gelemediğinde, gerileme göstererek dengesini daha değişik bir
düzeyde kurma yoluna girer. Ruhsal alanda ise ruhsal aygıtta bir gerileme reaksiyonu görülür.
Psikofizyolojik hastalıklarda bu gerileme beden yolu üzerinden gider. Ve erken çocukluk
döneminde olduğu gibi bedensel yönden duygu anlatım biçimleri kullanılmaya başlar. Buna
bazı kuramcılar “somatik anımsama” da derler. Somatik yol üzerinden giden gerileme
sürecinde sözel yolla iletişime geçmeden önceki dönemdeki yaşantı ve dolayısıyla davranış
biçimleri yeniden canlanarak, bilinç dışı duyguların yerini bedensel duygular ve süreç alır.

11.1.2.Psikofizyolojik Bozukluğa Sahip Bireylerin Özellikleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psikofizyolojik hastalar genelde evde ve işlerinde başarılıdırlar.
Sorumluluk alan, zamanında yerine getiren, uyumu kolay kişilerdir.
Sevgiyi kaybedecekleri korkusu ile düşmancıl duygularını ifade edemezler.
Genelde etkilenen organ ya da sistem birey için önemli organdır.
Bu hastalar fiziksel hastalık ya da orta/ağır düzeydeki anksiyeteden söz ederler.
Fiziksel sorunlar ve stres arasındaki ilişkiyi görmezden gelirler.
Psikiyatrik tedaviyi kabul etmemek için fiziksel hastalıklarını ileri sürerler.
Kızgınlıklarını bastırır, ya da uygun olmayan yollarla ifade ederler.
Heyecanlarını bastırır. Dikkatle başkalarının davranışlarını incelerler.
Yaşamlarında var olan stresörleri konuşmalarında ortaya koyarlar.

11.1.3.Spesifik Psikofizyolojik Hastalıklar
11.1.3.1. Solunum Sisteminin Psikosomatik Bozuklukları
*Hiperventilasyon Sendromu: Hiperventilasyon sendromu olan hastalar birkaç dakika
için hızlı ve derin soluk alıp verirler. Bu hastalarda baygınlık hissi, uyuşma ve karıncalanma
hisleri, çarpıntı, göğüs ağrısı, nefes almada zorluk gibi yakınmalar gözükebilir.
*Astım Bronşiyale: En önemli psikofizyolojik bozukluklardandır. Bu hastalıkta çeşitli
fiziksel ve ruhsal uyaranlara karşı bronşial konstriksiyon ödem ve aşırı sekresyonla yanıt
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verilir. Astım ile kişilik özellikleri arasında bağlantı araştırılmış, başlangıçta siklotimik ve
histerik kişilikle astım arasında bağlantı olabileceği düşünülmüş, ancak araştırmacılar farklı
kişilik tiplerinde astım olabileceğini, bir tek kişilik tipinin bulunmadığını vurgulamışlardır.
Ancak pasif ve bağımlı kişilerde astımın daha belirgin olduğu düşünülmektedir.

11.1.3.2.Psikosomatik Kardiyovasküler Sistem Bozuklukları
Kardiyovasküler sistem fonksiyonlarında emosyonel duruma bağlı değişmeler en sık
karşılaştığımız durumlardır. Kalbin zengin sembolik anlamları nedeniyle hipokondriak
durumlar, konversiyon semptomları ve fobi gibi durumlar bireyin çatışmalarına bağlı olarak
ortaya çıkabilir.
*Koroner arter bozuklukları: Güç yaşam olaylarında kalp atımı hızlanmakta ve kan basıncı
yükselmektedir.
*Migren: Vasküler bir hastalık olarak bilinen migren biyopsikososyal etyolojinin önemle
dikkate alınması gereken bir bozukluktur. Bu hastalar bu anal sadizmle başaçıkmak için
gerçek sublimasyon yerine reaksiyon formasyonu kullandığından oldukça rijid ve gergin bir
yapı gösterirler.

11.1.3.3.Kas İskelet Sistemiyle İlgili Psikosomatik Bozukluklar
*Romatoid Artrit: Romatoid Artrit eklemlerin inflamatuar bozukluğu sonucu kas
iskelet ağrılarıyla belirli bir bozukluktur. Bu hastalığın etyolojisinde genetik, immunolojik ve
psikososyal faktörler rol oynamaktadır. Romatoid Artritli kişiler kendilerini sınırlanmış, bir
yere bağlanmış kuşatılmış ve hapsedilmiş hissederler. Bu hastaların mazokistik, hep
onaylayan, utangaç, inhibe olmuş mükemmelliyetçi oldukları ve hastalığa aşırı tepki
gösterdikleri görülmüştür.
*Bel Ağrıları ve Fibromiyaljiler: Sıklıkla bel ağrılarının bir travma veya stresle
başladığını görülmektedir. Bel ağrısı şikayeti olan kişilerin aşırı sorumluluk alan ancak bu
sorumlulukları kaldıramayacak güçte ego güçsüzlüğü gösterdikleri görülmüştür. Ayrıca bu
hastaların yaşam yüklerini sınırlayamadıkları ve hayır diyemediklerini de göstermektedir.

11.1.3.4.Gastrointestinal Sistemin Psikosomatik Bozuklukları
Alexander, GİS’in alma, tutma, atma gibi fonksiyonları nedeniyle heyecansal
eğilimlerin ifadesi için uygun bir organ olduğunu ifade eder. Anksiyete ve depresif duygular,
iştahsızlık mide bulantısı, ishal, kusma v.s. gibi belirtilere yol açar.
*Peptik Ülser: Stres ve anksiyete çok çeşitli nonspesifik çalışmalardan kaynaklanabilir. Bu da
hiperasidite ve pepsin aşırı salınımına yol açarak ülserle sonuçlanabilir.
*Ülseratif Kolit: Genellikle kanlı diyare ile görülebilen kolonların kronik inflamatuar ülseratif
hastalığıdır. Etyolojisinde birçok faktör etkilidir. Bu hastaların aşırı titiz, düzenli, kararsız,
dakik, onaylayıcı, entellektüel, çekingen oldukları ve özellikle öfkelerini dışa vurmada
kendilerini inhibe ettikleri açıkça görülmektedir.
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*Şişmanlık: Genetik, familyal, kültürel ve etnik özelliklere bağlı olarak görülür. İki temel
emosyonel bozukluk görülmüştür. Gece yeme sendromu (binge eatıng), Beden imajı
bozukluğudur.
*Anoreksia Nevroza: Hem sindirim sistemi hem de amonere nedeniyle endokrin ve ürogenital
sistemi ilgilendiren önemli bir psikofizyolojik bozukluktur. Genelde anorektik çocuklar,
sessiz, itaatkar, yardımsever ve mükemmel öğrencilerdir.

11.1.3.5.Endokrin Sistemin Psikosomatik Bozuklukları
Endokrin sistem duygu durum ve stresle çok yakından bağlantılı işlev yapmaktadır.
Çalışmalar adrenal medullar ve adrenal kortikal sekresyonun hızının anksiyete ve emosyonel
durumlarla arttığını belirtmiştir.
*Hipertiriodizm (Toksik Guatr)
Hipertiriodili hastalar hemen her zaman anksiyeteli, gergin, irite ve aşırı duyarlıdırlar. Sıklıkla
dalgalanan bir duygudurum gösterirler.

11.1.3.6. Derinin Psikosomatik Bozuklukları
Deri fiziksel olduğu kadar emosyonel olarak ta bireyin dış dünya ile sınırlarını belirler.
Bu nedenle gerek fiziksel gerekse emosyonel uyaranlar karşısında görünür ilk tepkiyi deri
vermektedir. Örneğin korku durumunda deri rengi solarken öfke durumunda kızarma
meydana gelir.
*Psöriazis: Bu hastalarda sevilme, sarılma kucaklama ihtiyacının belirgin olduğu
gözlenmektedir.
*Alopesia Areta (kellik): Emosyonel faktörlerin önemli rol oynadığı kabul edilen bir
deri hastalığıdır.
*Atopik Dermatid: Bu hastalık genellikle kaşıntıyla birliktedir. Bu kişiler erişkin
dönemde bile çocuksu bir bağımlılık eğilimi gösterirler. Bazı hastalarda da iddiacı ihtiraslı
hatta provokatif davranışlar gösterebilirler. Genellikle kendine güven eksikliği sosyal ve
mesleki alanda aksaklıklarla kendini ortaya koyar.
*Ürtiker: Yüzeysel olarak kendilerine yeten bağımsız gibi gözükseler de aslında
oldukça bağımlı kişilik özellikleri göstermektedirler.

11.1.4.Fiziksel Hastalıklarda Psikolojik Ve Davranışsal Reaksiyonlar
Her fiziksel hastalık, kişi için bir iz, bir zedelenmedir. Hastalık tıbbi açıdan fizyopatolojikorganik süreçleri içerir, hasta için ise biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel, ailesel, psikososyal,
psikoseksüel boyutlarda bir olgudur, bir yaşam, kimlik ve varoluş krizidir. Fiziksel hastalık
yaşantısında tepkiyi belirleyen etkenler, biyolojik, psikolojik ve sosyal etkenlerdir.
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Biyolojik Etkenler

Psikolojik Etkenler

Sosyal Etkenler

• Hastalığın cinsi, ağırlığı,
seyri,
• Etkilenen organ sistemi,
• Beden bölümü ve işlevi,
• Önceki fizyolojik işlev
düzeyi ve genetik yük

• Obje ilişkileri ve ego
işlevlerinin olgunluğu,
• Kişilik tipi,
• Yaşamın hangi döneminde
bulunduğu,
• Geçmiş hastalık deneyimleri

• Aile ilişkilerinin
dinamiği,
• Ailenin hastaya yönelik
tutumları,
• Kişiler arası ilişki düzeyi
ve kültürel durumlar

Fiziksel hastalığı olan kişilerde en sık rastlanan patolojik tepkiler inkar, anksiyete,
depresyon, aşırı bağımlılık ve hipokondriazisdir. Lipowski, konsültasyon liyezon psikiyatrisi
uzmanlarının hizmet sundukları hastaların %70-80’inin tıbbi hastaları oluşturduğunu, geri
kalanların da (%20-30) psikiyatri dışı kliniklere başvuran somatoform bozukluk tanımlayan
hastalar olduğunu tanımlayan hastalar olduğunu belirtmiştir.
Fiziksel hastalığın kendisi beyin işlevlerini bozarak, ciddi ruhsal bozukluklara yol açabileceği
gibi hastalığın algılanması ve hastanın yaşam alanlarına etkisine bağlı olarak da hastada ciddi
ruhsal bozukluklar (depresyon, anksiyete bozukluğu vb.) gelişebilir. Psikopatolojik tepkiler,
fiziksel hastalığın görünümünü, şiddetini, ortaya çıkışını, gidişini etkiler. Tedavide kullanılan
ilaçlar, ileri tanı ve tedavi yöntemlerinin (açık kalp ameliyatı, organ nakli, hemodiyaliz,
kateter uygulamaları, yoğun bakım vb.) psikiyatrik yan etkileri ve komplikasyonları söz
konusudur. Bunların başlıcaları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Emosyonel reaksiyonlar
Anksiyete bozuklukları
Uyum güçlükleri
Depresif hastalık
Organik beyin sendromu
Psikosomatik bozukluklar
Kişilik değişiklikleri- kişilik bozuklukları
Psikotik bozukluklar
Somatoform bozukluklar
Alkol ve madde kullanımına ilişkin ve bağlantılı bozukluklardır.

11.2.Psikofizyolojik Hastalıklarda Hemşirelik Süreci
Bu hastalarda, ağır düzeyde anksiyete yaşama ve bunu bastırma, yeterince savunma
düzeneklerinden yararlanmama, kişilikte yetersizlik, bağımlılık gereksinimlerinin
giderilmemesi, rolünü kabul etmemesi, hastalık rolünü ikincil amaç edinmesi, özel fiziksel
semptomları büyütmesi, fiziksel semptomlarla heyecansal sorunlar arasındaki ilişkiyi inkar
etmesi, sorun çözümleme becerilerinin olmaması gibi durumlar bazı sorunlara neden olur.
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Bu durumda amaç öncelikli olarak;
•

Hastanın mevcut problemi, tanımlama ve probleme katkıda bulunan faktörleri,
stresörleri çatışmaları algılamasının tanımlanmasına

•

Hastanın benlik kavramını, benlik değerlerini ve bunların hastanın çevresiyle olan
ilişkilerine uyumu değerlendirilmesine

•

Hastanın davranışını etkileyen inanç sistemlerinin, çevresel, sosyal ve psikolojik
değişkenlerinin tanımlanmasına ve değerlendirilmesine

•

Hastaya uygun ve sağlıklı yeni davranışlar kazandıracak destek sistemlerinin
oluşturulmasına yardım edilmesi yönünde olmalıdır.

11.2.1. Nanda’ya Göre Psikofizyolojik Hastalıklarla İlişkili
Hemşirelik Tanıları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anksiyete
Konstipasyon
Bireysel başaçıkmada yetersizlik
Diyare
Red-inkar
Uygunsuz davranışlar
Korku
Değişmiş aile süreci
Sağlığın devamını sürdürmede değişme
Ev yönetimini devamında bozulma
Umutsuzluk
Fiziksel harekette bozulma
Beslenme değişiklikleri( vücut gereğinden az besin alma)
Ağrı-kronik
Kendine bakımda yetersizlik
Kendine saygıda kronik olarak azalma
Bozulmuş deri reaksiyonları
Uykuda bozukluk
Sosyal izolasyon
Kontrol etmede bozulma

11.2.2. Anahtar Girişimler
•
•
•
•
•
•

Semptomlara değil kişiye odaklanmak
Ev ve iş yaşantısına yönelik zorlandığı durumları tanımlamak
Manüpülatif davranışları engellemek
Stresle başetme tekniklerini öğretmek
Duygularını açıklaması için cesaretlendirmek ve
Destekleyici kendi kendine yardım gruplarından yararlanmasını sağlamaktır.
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11.2.3.Değerlendirme

Hasta aşağıdaki boyutlar açısından değerlendirilmelidir.
• Hasta relaksasyon tekniklerini uygulayabiliyor mu?
• Psikofizyolojik bozukluğu ile ilişkili fizyolojik göstergelerde azalma var mı?
• Stresi ile ona etki eden faktörlerin farkında mı?
• Yaşamının ileriki döneminde stresi ile başa çıkabileceğini düşünüyor mu?

11.3.Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi
İnsan çok boyutlu bir varlıktır ve biyolojik, psikolojik, sosyal, spiritüel boyutlar
birbiriyle bağlantılı ve ilişkilidir. İnsanı anlamak ve yardım etmek için bu etkileşimi
tanımlamak gerekir. Genel hastanede yatarak tedavi gören hastalarda psikiyatrik eş tanı oranı
oldukça yüksek olup yatan hastaların yaklaşık üçte ikisinde görülmektedir. Psikiyatrik eş tanı
hastane yatış sürelerini uzatmakta, hastaneye tekrar yatışları arttırmaktadır. Fiziksel bakım ve
tedavi ile ruhsal tedavi ve psikososyal bakımı entegre etmeye çalışan konsültasyon liyezon
psikiyatrisi (KLP) genel hastane içinde psikiyatri hizmetlerini sunarak önemli bir boşluğu
doldurmaktadır.
Liyezon psikiyatrisi, bağlantı anlamında olup, klinik tıp alanındaki fiziksel hastalıklara
eşlik eden psikiyatrik hastalık ve psikososyal sorunların tanı, tedavi, izlenmesi, araştırma
etkinlikleri ve eğitimi ile uğraşan klinik psikiyatri alanıdır. Sadece psikosomatik diye
tanımlanan bir grup hastalıkla değil, tüm tıbbi hastalıklara (organik mental, psikososyal,
psikofizyolojik, psikopatolojik, davranışsal, adaptif boyutları ile) bütünlük içinde yaklaşır.
Genel tıp ve klinik uzmanlık alanları ile psikiyatri arasındaki bağlantı ve işbirliğini yürüten
bölümdür.
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi 1970’li yıllarda bir uzmanlık alanı olarak gelişmiş ve
Lipowski tarafından şöyle tanımlanmıştır:
Fiziksel hastalıklarda ve fiziksel yakınması olan hastalarda psikiyatrik morbiditenin
araştırılması, tanısı, tedavisi, izlenmesi ve engellenmesi, klinik tıp ortamlarında
psikiyatrik tıp hizmetlerinin sağlanması,
• Klinik ortamlarda sağlık çalışanlarına, konsültasyon ve liyezon hizmetlerinin
sunulması, psikiyatri dış klinik elemanlarına, hekim ve hemşirelere psikososyal tıp
eğitimi verilmesi,
• Tıp ile psikiyatrinin çakıştığı alanda tıbbi hastalarda ya da fiziksel yakınma ile dış
kliniklere başvuran hastalarda araştırmalar yapılması
Konsültasyon, psikiyatrik tıp hizmetlerinin ilk basamağıdır. Çoğunlukla hasta merkezlidir ve
(psikiyatri dışı) ilgili hekimin tanı ya da baş etme güçlüğü çektiği bir hasta ile ilgili görüş
alma talebidir. Esas amaç hastanın değerlendirilmesi ve hastaya psikiyatrik yardım
sunulmasıdır. Lipowski, psikiyatrik konsültasyonları esas sorun, ya da amacın ne olduğuna
göre 5 alt grupta tanımlamıştır.
•
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Hasta Merkezli

Kriz Merkezli

Hekim Merkezli

Durum Merkezli

Geniş Merkezli

Tanı ya da
izleme
güçlüğünden
dolayı görüş
istemiştir.

Uyum ve baş
etme
güçlüğünün,
sebebin
anlaşılması ve
uygun
terapötik
müdahalenin
yapılmasıdır.

Hekimin hasta ile
iletişim ve
etkileşiminde bir
güçlük vardır ve
doğrudan kendisi
bunun aşılmasına
dönük yardım
istemektedir.

Hasta ile tedavi
ekibi arasındaki
çatışma ve
güçlüklere dönük
yardım
istenmesidir.

Hasta, tedavi
ekibi ve aile
üçgeninde bir
sorun vardır
öncelikle bu
sorunun
çözümlenmesine
dönük yardım
istenmesidir.

Liyezon modeli ise, bir klinik ile sürekli ve düzenli işbirliğini içerir. Tanı, tedavi
hizmetlerinin yanında, eğitim, kriz müdahale ve koruyucu sağlık işlevi vardır.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisinin 1930’larda psikiyatrinin tıbbi bakıma yöneldiği
dönemlerde başladığı belirtilmektedir. Genel tıbbi hastalıklara psikososyal yaklaşım
eksikliğinin fark edilmesi sonucu 1930’larda ABD' de ortaya çıkmıştır. Bağlantı psikiyatrisi
anlamına gelen liyezon psikiyatrisi deyimi ilk kez 1939’da Billings tarafından kullanılmıştır.
Türkiye’de ise Yükseköğretim Kurulu Ocak 1997’de KLP’nin psikiyatri anabilim dalı içinde
bir bilim dalı olmasını kararlaştırmıştır. Artan şekilde başta üniversite hastaneler olmak üzere
hastanelerde KLP bilim dalları kurulmaya başlamıştır.

11.3.1.Psikiyatrik Konsültasyonun Nedenleri
Hastalıkların ortaya çıkmasında ve fiziksel belirtilerin, yakınmaların oluşmasında hem
bedensel, ruhsal, toplumsal etkenler rol oynamakta, hem de hastalık durumunda emosyonel
tepkiler, psikososyal güçlükler, psikiyatrik bozukluklar görülmektedir. Fiziksel hastalığın ne
olduğu, şiddeti, süresi, hangi organ ve dokuların etkilendiği, hasta için bunların sembolik
anlamı, fiziksel işlev kaybı ve bu kayba ilişkin hastanın değerlendirmesi, kaybın kişisel
anlamı ve önemi tepkilerin ortaya çıkışında önemli rol oynar. Hastanın bireysel özellikleri,
kişilik yapısı, gelişimsel faktörler, inançlar, tutumlar, daha önceki zorlanmalara verdiği
psikolojik cevaplar ve kullandığı çözüm yolları, ailenin hastalığa tepkisi de o sırada vereceği
emosyonel cevapları değerlendirmede yardımcı olabilir. Fiziksel hastalık hasta ve ailesi için
ciddi krizlere neden olur. Hastanın hastalığını nasıl algıladığı, değerlendirdiği, belirtilere karşı
koyduğu (ya da koymadığı) davranış ve tutumlar hastalık davranışını belirler. Hastaların
ortalama %20-70’inde tedavi gerektirecek düzeyde psikiyatrik sendromu gelişir.
Psikiyatrik konsültasyon pek çok nedenle istenir. En sık nedenler arasında farmakolojik
ilaçların kullanımı hakkında öneri alma, hastanın tavrı konusunda yardım, psikiyatri
servislerine nakil açısından değerlendirme, yeterlilik belirlenmesi, duygusal destek
gereksinimi, ruhsal durum incelenmelerinde farklılıklar, depresyon, anksiyete, uyum
güçlükleri ve açıklanmayan fiziksel belirtiler bulunur. Psikiyatrik konsültasyon istendiğinde
klinik uzmanların beklentileri çok çeşitli olabilir.
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11.3.2.Konsültasyon -Liyezon Psikiyatrisinin İşlevleri
Konsültasyon-Liyezon psikiyatrisinin işlevleri genel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir:
•
•
•
•
•

•
•

Tıbbi psikiyatrik durumlar arasında bağlantı ve etkileşime ilişkin tanıya yönelik
uzman katkısı,
Tıbbi hastalarda ortaya çıkan psikiyatrik morbiditenin engellenmesi, tedavisi ve
bakımı,
Fiziksel hastalığı olanlarda fiziksel hastalığın ruhsal boyutlarına ilişkin görüş
belirtmek, bakıma katkı sağlanması,
Fiziksel hastalığın duygusal komplikasyonlarının tedavisi,
Hastalığa karşı geliştirilen savunma düzeneklerinin olumlu hale getirilmesi, tedavide
ve seyrinde ortaya çıkan bağımlılık, inkar, tedaviyi reddetme, sorunlarla uğraşma ve
gerektiğinde çevre ile aile ilişkilerine yönelik düzenlemeler yapılması,
Hasta tedavisinde hasta, aile, tedavi ekibi üçgeninde ortaya çıkan ilişki ve iletişim
sorunlarının çözümlenmesi,
Tedavi ekibinin, hastanın ve hastalığın ruhsal boyutlarının incelenmesi.

11.3.3.Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Ve Bazı Klinik Uygulama
Alanları
Psikiyatrik tanıların yaklaşık %90’ı ya hastalığa bir tepki olarak ortaya çıkmış ya da hastalığın
bir belirtisi, tedavinin bir sonucu olarak gelişmiştir. Bazı tıbbi birimlerde (yoğun bakım,
hemodiyaliz, yanık merkezleri, organ nakli ve onkoloji servisleri, ağrı klinikleri vb)
psikiyatrik sendrom ve psikososyal sorunlar daha sık ve acildir.

11.3.3.1.Onkoloji ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Kanser tanısı konan hastalar, son derece stres verici bir olayla karşılaşırlar. Kanser
olduğunu öğrenen kişinin ilk verdiği ruhsal tepki çoğunlukla şok ve inanmamadır. Bu
dönemde; kanser tanısının kabullenilememesi, katlanma güçlüğü ve tanı konması ile ortaya
çıkan gerçeğin yarattığı kaygı, çaresizlik gibi duygusal savunmalar gelişir. Ardından da
sıklıkla öfke, kızgınlık ve depresif durum (veya depresyon) gelişebilmektedir. Tanı
konmasının ardından geçen zamanla gerçeği kabullenme, kendi enerjisini toplama ve ruhsal
gücünü kullanma gücünü toplayarak bunu yeni yaşamına yöneltmesiyle "kanserli hayat"a
uyuma süreci de başlamış olur.
Tanının netleştirilmesiyle beraber tedavi seçeneklerinin belirlenerek, tedavi programının
düzenlenmesi kanser tanısının kabullenilmesinde kolaylık sağlayabilir. Hastaların kanser ile
ilgili bilinçlendirilmesi de uyum sürecini hızlandırabilecek ayrı bir yaklaşım olabilir.
Hastaların kansere yükledikleri anlam konusunda içgörü kazandırmak tedavi sürecini ve hayat
kalitesini kolaylaştırabilir. Yapılan bu girişimler kanser tedavisine verilen cevabı
etkilemektedir. Ayrıca, tıbbi, ruhsal ve diğer sosyal etkenlerin de tedavi sürecinde, kanser
seyrinde etkili rol oynadığı bilinmektedir. Kanserin hangi evrede olduğu, tedavide çıkan yan
etkiler, kişinin ruhsal açıdan güçlü olması, sosyal destek (aile, arkadaş çevresi), kişinin
ekonomik gücü gibi faktörler de yine kanser seyrinde önemli role sahiptir.
410

Kanser tanısı konan ve kanser tedavisi sürecinde olan kişilerin psikiyatrik bozukluklar
gösterdikleri bilinmektedir. Kanserin geliştiği organ, kişinin hayat kalitesine etkisine göre
değerlendirildiğinde psikiyatrik hastalık çıkma oranları da artmaktadır. Kanserli hastaların
yarısına yakınında psikiyatrik hastalıklar da eşlik etmektedir. Psikiyatrik hastalıklar içinde en
çok görüleni de depresyondur ve kanser tedavisini olumsuz yönde etkilemektedir.
Depresyonun kendisi, hayat kalitesini etkileyerek ve tedaviye uyumu bozarak değişik
açılardan olumsuz katkılar yapmaktadır. Tedaviye uyumsuzluk hem hastanede kalış süresini
uzatabilmekte hem tedavi masraflarını artırmakta hem de hastalığın gidişini olumsuz yönde
etkileyebilmektedir.
Bu nedenlerle, psikiyatrik hastalıkların tanınması, erken teşhis konulması kanser
tedavisinde oldukça önemli bir parametredir. Kanserli hastanın sosyal desteğinin artırılması,
paylaşımların güçlendirilmesi, çevresindeki kişilerin hastayı anlamak için çaba göstermeleri,
kanserle mücadelede ve psikiyatrik hastalıkların gelişmesinin önlenmesinde oldukça yararlı
önlemlerdir. Psikiyatrik rahatsızlıkların gelişmemesi ve ayrıca hayat kalitesinin düşmemesi
için ruhsal (psikiyatrik) destek kanser (onkoloji) hastalarında vazgeçilmezdir. Kanser tanısı,
hatta olasılığı hastanın en temel homeostatik dengesi doğrudan sarsar. Bu sarsılmada
hastalığın hasta için öznel anlamı ve hastalığın algısal çerçevesini oluşturan unsurlar merkezi
rol oynar. Hastalığın ve tedavi yöntemlerinin özellikleri, hastanın psikolojik yapısı, çevrenin
hastayı ve hastalığı algılaması, tüm bunların karşılıklı etkileşimi kanserin o hasta için ne
anlama geldiğini ve ne tür tepki ortaya çıkaracağını belirler.
İlişkili psikiyatrik durumların ve çözüm yollarının bilinmesi sağlık ekibinin
sorumluluğudur. Bu yöndeki çözüm odaklı müdahaleler hastaların yaşam kalitesinin
artmasına önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizde son yıllarda kanser hastalarının psikososyal
sorunlarına yönelik çok sayıda ve giderek artan sayıda çalışma ve değerlendirme yapılması
ayrıca umut vericidir. Kanser hastaları ve yakın akrabalarına tedavi sırasında ve sonrasında
psiko-onkoloji danışmanlığı hizmeti ile psikososyal desteğin sağlanması; bu kişilerin
durumları hakkında açıkça bilgilendirilmeleri, ihtiyaç ve tercihlerine saygı gösterilmesi,
eğitimi, gözetim sağlanması önemlidir. Bunun ötesinde hastalar ve yakınlarının psikososyal
ihtiyaçlarına yeterli yanıt verebilmelerine, iyi iletişim kurabilmelerine ve tıbbi karar alma
sürecinde paylaşıma yardımcı olunması gereklidir.

11.3.3.1.1.Kanserde Psikolojik Tepkiler
Tanı Öncesi

Tanı
Aşaması

Tedavi

Uyuma Yönelik Tepkiler
Uyumu Bozan Tepkiler
 Kanser olasılığı ile ilgili kaygılı  Kanser tanısı konmadan hastalık
bekleyiş
belirtilerini geliştirme
 Hastalık olasılığın inkar edilmesi ve
tedavide gecikme
 Şok, inanmama, başlangıçta kısmi  İnkar, tedaviyi red
inkar, kaygı, kızgınlık, isyan,  Ölümün kaçınılmaz olacağı düşüncesi
suçlayıcı
duygular,
depresif ile tedaviyi reddetme
mizaçlı uyum
 Cerrahi girişimin geciktirilmesi
 Ameliyat sonrası reaktif depresyon
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Aşaması

Tedavi
Sonrası
Hastalığın
Seyir
ve
İlerlemesi
TerminalPalyatif
Dönem

 Cerrahi dışı tedaviler
 Vücut imajı değişikliğine bağlı
kayıp tepkisi
 Tedavi yan etkilerinden korkma
 Terkedilme korkusu
 Vücut imajı değişiklikleri
 Nüks korkusu
 Yeni bilgi araştırma ve çeşitli
tedavi olasılıklarına dönük arayış
ve konsultasyonlar
 Terkedilme
korkusu,
ağrı,
bilinmezlik korkusu
 Ölüm düşüncesine bağlı kişisel
elem duygusu ve kabullenme

 Uzamış ciddi reaksiyon

 Şok, inkar, kaygı, kızgınlık, depresif
duygu durumu
 Depresyon

 Depresyon, akut deliryum korkusu

11.3.3.2.Cerrahi Girişim ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Cerrahi girişim acı ve ızdırabı gideren, hayat kurtaran bir tedavi olduğu kadar, kişinin
doğrudan fiziksel tehdit altında hissetmesine ve bir yaşam krizine neden olmaktadır. Kişinin
tamamen kontrolünü kaybettiği bir ortamda, en mahrem organlarına müdahaleye izin vermesi,
kendisinin bile bilmediği iç organlarına bir yabancının dokunmasına razı olması söz
konusudur ki, bu da sağlık ekibne tam bir teslimiyet, güven, beklentilerde ve bağımlılıkta artış
demektir. İnanamama, endişe, korku, sinirlilik, öfke, suçluluk, yetersizlik, çaresizlik,
güçsüzlük, kadercilik, bağımlılık, gerileme (regresyon), meydan okuma, kabul cerrahi
girişime gösterilen tepkiler arasındadır. Hastaneye yatış önceden belirlenmiş olsa bile hastada
hastalığından kurtulma umut ve beklentisi yanında narkoz kaygısı, ölüm riskine ilişkin
endişeler, ağrıdan korkma, özürlü olacağı ya da bedeni üzerinde denetimi kaybedeceği
korkusu, çalışabilirliğini kaybedeceği endişesi gelişebilir. Kontrol edilmeyen ya da baş
edilemeyen yüksek düzeyde anksiyete, bireyin tehdit ve zedelenme durumunu arttırıcı ve krizi
hazırlayıcıdır.
Bunun dışında, bedenin bir parçasının kaybı ile sonuçlanan ameliyatlar
(amputasyonlar) kişinin fiziksel realitesini değiştirir ve self kavramının bütünlüğünü bozma
riskine sahiptir. Hastanın kendine yeterliliği azalmıştır ve sosyal ilişkileri, özel hayatı, cinsel
işlevleri etkilenmiştir. Bu sebeple cerrahi girişimlerde ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat
sonrası konsültasyon liyezon birimlerince yakın takibe alınması gereken vakalardır. Ameliyat
öncesi psikolojik hazırlanma ve destek, ameliyat sonrası tıbbi ve davranışsal sorunları
azaltmakta ve psikososyal uyumu hızlandırmaktadır. Psikolojik hazırlanma, hastanın cerrahi
girişimin güçlükleri ile baş etmesini kolaylaştırır, gerçeğin kabulünü, işbirliğini arttırır,
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hastanın sorumluluk alma çabasını, kendi yaşamında denetim ve rolü olduğu duygusunu
arttırır.

11.3.3.3.Yoğun Bakım Ünitelerinde Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Yoğun bakım hizmetleri tıbbın en zorlayıcı alanlarındandır. Gerek hasta yakınları,
gerek çalışanlar gerekse hastalar için birçok stres verici ve duygusal açıdan tüketici olabilir.
Bu alanda iyi ve kaliteli hizmetin sunulabilmesi sadece teknoloji ve insan gücü sorunu değil,
aynı zamanda iyi iletişim becerisi, empati yeteneği ve duygusal güçlülük gerektirir. Yoğun
bakım ünitelerinde hastalar hem varolan, yaşamlarını tehdit eden ciddi hastalığa bağlı olarak
hem de tedavi sürecinde yaşadıklarıyla ilgili olarak psikososyal güçlüklerle karşılaşmaktadır.
Yoğun bakım hizmetlerinin olası psikiyatrik sorunlarını üç grup altında toplayabiliriz.
Hasta kaynaklı sorunlar
Aile kaynaklı sorunlar
Tedavi ekibi kaynaklı sorunlardır.
Hasta Kaynaklı sorunlara baktığımızda; ilk karşımıza çıkan inkardır. Yoğun bakım
şartları hastada ölüm korkularının canlanmasına ve kaygının artmasına neden olmaktadır. Bu
nedenle hastalarda hastalığı inkar ederek hastaneden çıkma isteği olabilir. Yoğun bakım
şartlarında kaygı duruma, kişilik özelliklerine ve fiziksel hastalığın özelliklerine bağlı olarak
değişik derecelerde gözükebilir. Kaygının azaltılmasında bilgilendirme ve oryantasyonu
sağlama önemlidir. Panik düzeyde yaşanan kaygı da ise gerekli anksiyolitik ajanlardan
yararlanılabilmektedir. Bunun dışında keyifsizlik, umutsuzluk yorgunluk ile karakterize
depresif belirtiler gözden kaçmamalıdır. Hastalarda birçok metabolik değişikliğin sebep
olduğu deliryum tablosu psikiyatrik konsültasyonun elzem olduğu akut bir durum olarak
karşımıza çıkmaktadır. Biliş, oryantasyon algı bozuklukları ve sıklıkla ajitasyonla kendini
gösteren akut beyin psikozu olarak da adlandırılan deliryum tablosunda önce altta yatan
nedenin belirlenmesi, altta yatan neden tedavi edildikten sonra da çevre düzenlemesi
yapılması ve reoryantasyonun sağlanması önemlidir. Sağlık çalışanları yönetimi güç olan ve
mortalite ve morbiditeyi arttırabilen bu durumun erken tanı ve tedavisi için günlük rutinlerde
tanılama araçlarını kullanmaları fayda sağlayacaktır.
Hastalık durumu kişi kadar aile sistemini de sarsmaktadır. Aile bireyinin ağır hastalığı ile
birlikte, sevilen kişinin kaybı tehditi, çaresizlik, suçluluk duyguları yaşayabilmektedir.
Aileden bir üyenin hastalığı tüm aileyi saran bir kriz olabilmektedir. Kişilerin olduğu kadar
ailelerin de bir takım özellikleri vardır. Acil bir durum karşısındaki tepkileri ailenin bu
özellikleri ile ilişkili olacaktır. Ayrıca hasta olan kişinin yaşı, aile içindeki rolü, hastalığın türü
ve hayatı tehdit etme derecesi ailenin vereceği tepkileri etkileyecektir. Bu nedenle sağlık ekibi
üyeleri hasta yakınları ile kısa sakin ve net cümlelerle konuşması gerekmektedir. Ailenin
tedaviye yardımcı olması tedavi ekibini de rahatlatacaktır.
Konsültasyon liyezon hizmeti, yoğun, zor bir hasta grubu ile çalışan ağır çalışma
saatleri olan ve sık nöbet tutan sağlık elemanlarını da kapsamalıdır. Çünkü yoğun bakım
üniteleri şartları ağır, teknik ve mali sorunlar yaşanabilen bölümlerdir. Ölüm ve yaşam
arasında sık geliş gidişlerin görüldüğü, çabuk ve doğru kararların alındığı, hasta kaybının
yaşandığı bu ünitelerde çalışmak sağlık ekibinin kendi duygu ve düşüncelerini sorgulamasına
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neden olmaktadır. Ekipte sık karşılaşılan stres tepkileri, sinirlilik, hasta ile aşırı özdeşleşme
uykusuzluk, dikkat eksikliği, toplumdan uzaklaşma, baş ağrıları v e çökkün/üzgün
hissetmedir. Bu nedenlerle yoğun bakımda bütüncül sağlık hizmeti verilmesi, tüm personelin
yoğun bakımda karşılaşılabilecek ruhsal durumlar için eğitim alması ve çalışma ortamının
daha konforlu hale getirilmesi, hasta yakınları için uygun ortamın düzenlenmesi önemlidir.

11.3.3.4.Çocuk Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Çocuk psikiyatrisinde liyezon psikiyatrisi; çocuk ve adolesanın birbirinin içine girmiş
tıbbi ve psişik bakımı için çocuk psikiyatrisi, pediatri ve diğer özel branşların işbirliği
anlamına gelir. Genellikle işbirliği çocuğun ve ailenin bireysel sıkıntısı geliştiğinde ihtiyaç
duyulan bir öğe gibi düşünülür. Oysa son yirmi yılda yapılan çalışmalar pediatrik hasta
grubunda %60 civarında psikiyatrik konsültasyon gerektiren çocuk bulunduğunu göstermiştir.
Hastane yatışlarının çoğu gelip geçici sorunlar için olmakla birlikte, tüm çocukların %23’ünün hastalığı büyüme, gelişme, okul başarısı veya sosyal ilişkileri etkileyecek kadar
şiddetlidir. Çocuklukta kronik bedensel hastalık varlığı, daha sonra ruhsal bozukluk ortaya
çıkması açısından önemli bir risk etkeni olarak görülmektedir. Sadece hastalık sürecinde değil
yıllar sonra, ergenlik ve erişkinlik döneminde de ruhsal sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ciddi
ve hayatı tehdit eden hastalığı olan çocuklar uzun ve sık tekrarlayan hastaneye yatışlarla,
ağrılı ve korkutucu tedavi girişimleriyle, şekil değiştirmelerle daha az ciddi hastalığı olan
çocuklara oranla daha yüksek psikiyatrik bozukluk oluşturma riskine sahiptir.
Akut bedensel hastalıklar ve hastane yatışları daha çok anksiyeteye, kronik bedensel
hastalıklar ise olumsuz beden algısı ve düşük benlik saygısına yol açmaktadır. Bedensel ve
ruhsal hastalıklar bir arada olduğunda çocukların değerlendirme ve tedavi uygulamaları
olumsuz etkilenmektedir. Bedensel hastalığın kronik veya ilerleyici gidişli olması, fiziksel
engele veya özerklik kaybına yol açması, hastaneye yineleyici yatış gerektirmesi, sıkıntı
verici tedavi girişimleri uygulanması, ailede psikososyal ve ekonomik sorunların olması
ruhsal sorun riskini artırmaktadır. Çocukların hastalığa ve hastaneye yatışta gösterdikleri
tepkiler gelişimsel seviyeye bağlıdır. Sıklıkla artmış bağlanma davranışı, parmak emme,
konuşmada gerileme, sfinkter kontrolünde geriye dönüş regresyon belirtileri, cezalandırılma
düşünceleri ve bedensel zarar göreceği korkusu gibi sıkıntı belirtileri görülmektedir. Çocuk
servisleri mevcut fiziksel hastalıklara ikincil ruhsal hastalık risklerinin arttığı ya da mevcut
ruhsal hastalığı nedeniyle bazı fiziksel hastalıkların geliştiği, bazen de doğrudan fiziksel
hastalığın neden olduğu ruhsal bozuklukların görüldüğü, bu nedenle Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisi’ nin (KLP) oldukça önemli olduğu birimlerdir.
Çocuk ve ergenlerde ölümcül hastalıkların terminal dönemlerinde, acil ve yoğun
bakım gerektiren tıbbi durumlarda, hayati tehlikenin olduğu klinik tablolarda
çocuk ve ergenlerin ruhsal açıdan değerlendirilmesi, klinik tabloyu karıştıran ruhsal
belirtilerin ayırıcı tanısının yapılması, ailenin desteklenmesi, ebeveyn-çocuk ilişkisinin
düzenlenmesi ve bu hedeflerin farklı disiplinler arasında uyum içinde gerçekleştirilmesi KLP
nin anahtar rol oynadığı alanlardır.
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11.3.3.5.Kronik Böbrek Yetmezliği ve Liyezon Psikiyatrisi
Kronik böbrek yetmezliği (KBY), yaşamı tehdit eden önemli ölçüde iş gücü kaybına
ve çeşitli komplikasyonlara yol açan, organik mental ve psikososyal sorunların geliştiği bir
tablodur. KBY’nin diyaliz ya da transplantasyon ile tedavisine pek çok organik, ruhsal ve
sosyal sorun eşlik etmektedir. Ruhsal sorunların ortaya çıkmasında en önemli faktör, kronik
hastalığın kendisidir. Hastalar kısıtlayıcı bir yaşam şekline uyum sağlamak zorunda
kalmalarının yanı sıra bağımlılık ve ölüm korkusu ile yüzleşmektedirler. Haftada üç gün
ortalama 4-6 saat süren diyaliz uygulamaları ile yaşam diyaliz makinesine, sağlık ekibine ve
aileye bağımlı hale gelmektedir. Diyaliz hastalarında hastalığın evresi, süresi, tedavi şekli ve
potansiyeli yanında; psikolojik faktörlere bağlı olarak uyum güçlüğü ve davranışsal
reaksiyonlar, organik beyin sendromları, anksiyete reaksiyonu, depresyon, seksüel ve
psikososyal sorunların yaygın olduğu buna bağlı olarak da işlevselliğin daha da bozulabildiği
görülmüştür. Diyaliz hastalarında diğer kronik hastalıklarda olduğu gibi anksiyete ve
depresyon belirtileri sıklıkla görülür. Sıklıkla belirtilen spesifik stres kaynakları; maddi ve
sosyal ilişkilerin kaybı veya kayıp tehlikesi, fiziksel sağlık ve aktivite kısıtlamaları, beden
fonksiyonu kaybı ve bozulmuş beden imajı, artmış bağımlılık ve ölüm korkusu, aile içinde
rollerin değişmesi, iş fonksiyonu ve ekonomik güvencede bozulma, boş vakit ve sosyal
toplumsal aktivitelere katılmada azalma, azalmış libido, empotans ve hatta evlilik
uyumsuzluğu olarak belirtilebilir. Diyet programlaryla sıvı ve g›da alımı ciddi ölçüde
kısıtlanmaktadır. Kadavradan transplantasyon için belirsiz bir bekleme sürecine girilmektedir.
Organ yetmezliği olan hastalar arasında aile ve evlilik stresi belirgindir. Ailelerin ölümle ilgili
endişelerinin hastaların elini kolunu bağladığı ve zaman içinde evlerinde yalnızca birer
izleyici konumuna geçtikleri saptanmıştır. Hastaların eşleri rol değiştirmek zorunda kalarak
hemşireye ya da hastabakıcıya dönüşmektedirler. Diğer taraftan hasta transplantasyon için
yakınlarında özellikle de ailesinden böbrek talebinde bulunmakta ve hasta yakınlarının böbrek
verme konusunda yaşadığı çekinceler her iki taraf için baskı unsuru olmaktadır. Bazı hastalar
kronik immünosupresif ilaç kullanma zorunluluğu ve beden imge değişikliğinin yanısıra
cerrahi uygulamadan da kaygılanmaktadır. Bu nedenle kronik böbrek hastaları sadece fizik
muayene ve laboratuar tetkikleri ile değil; ruhsal psikososyal sorunlarının da olabileceği
düşünülerek konsültasyon liyezon ekibi ile işbirliği içinde değerlendirilmelidir.

11.3.3.6.Diyabet ve Liyezon Psikiyatrisi
Diabetes Mellitus (diyabet), hasta açısından ruhsal, duygusal, sosyal, psikoseksüel bir
dizi sorun ve çatışmanın gündeme gelmesine yol açabilen, süreğen bir bedensel hastalıktır.
Yaşam boyu süren bir hastalık olan diyabet, yeme içme biçimini sınırlayan, uzun dönemde
böbrek, göz hastalıkları riskleri taşıyan ve yaşamın akışını bozan bir hastalıktır. Diyabetli
hasta, fiziksel, duygusal, sosyal ve cinsellikle ilgili bir dizi sorun ve çatışmayla karşı
karşıyadır. Hasta için kronik bir hastalığa sahip olduğunu ve yaşam biçimini değiştirmesi
gerektiğini kabullenmek çoğu zaman zordur. Diyabetli hastalarda duygusal tepkiler ve uyum
güçlükleri en sık karşılaşılan sorunlardır. Hastalık belirtilerinin, komplikasyonlarının ve
uygulanan tedavilerin yarattığı doğal sıkıntı dışında, geleceğe yönelik endişeler, bilişsel ve
duygusal işlevlerini ve sosyal yaşamını etkiler. Psikopatolojik tepkiler diyabetin görünümünü,
şiddetini, ortaya çıkışını seyrini ve tedaviye cevabını etkiler. Diyabetin kendisi,
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komplikasyonları, tedavinin gündeme getirdiği sınırlamalar kişinin homeostatik dengesini
bozarak emosyonel tepkilere yol açar. Hastada depresif belirtilerden şüpheleniliyorsa hastanın
duygu-durumu, enerji seviyesi, sosyal aktiviteleri mutlaka değerlendirilmelidir. Diyabet
tanısından sonra uyum güçlükleri ile sık karşılaşılır. Hastalıkla ilgili tepkiler hastalığın
özelliklerine, hastanın kişilik özelliklerine, çevresel özelliklere göre değişir. Kronik bir
hastalıkla karşılaşma kendine güven duygusunu bozabilir, öfke, inkar, şaşkınlık, sevilmeme,
beğenilmeme kaygısı günlük yaşamı sürdürmeyi güçleştirebilir. Gerginlik ve anksiyete,
nöroendokrin mekanizmalarla, beslenme, egzersiz programlarına uymayı güçleştirerek
hastalığın gidişini olumsuz etkiler. Depresyon riski hastalık şiddeti ve hastalığın yol açtığı ek
sorunlarla artar ve güçlülük duygusu bozulabilir. Depresyonu olan bir diyabet hastası diyete
uyma, egzersiz yapma gibi hastalığı ile ilgili önlemleri yerine getirmekte güçlük çekeceği için
hastalığın gidişini kötü etkiler. Daha hafif ruhsal sorunların çok daha sık görülmesi ile birlikte
tedavi gerektirecek düzeyde psikiyatrik bozukluklar diyabetli hastalarda yaklaşık %20
oranında görülür. Diyabetik hastalarda hastalığın şiddetine, hastanın kişilik yapısına ve çevre
faktörlerine göre değişmekle birlikte ortak bazı temel kaygı alanları vardır.
Ancak patolojik olanla normal emosyonel cevabı birbirinden ayırmak gereklidir. Diyabetli
hastalarda anksiyete, depresyon başta olmak üzere, cinsel sorunlar, yeme bozuklukları da
sıklıkla karşılaşılan psikiyatrik tablolardır. Diyabetik bir hastada depresyonun ayırıcı tanısında
hastalığa bağlı doğal beklenen tepki ile uygunsuz patolojik durumun ve hastalığa bağlı
somatik bulgularla depresyona bağlı psikofizyolojik bozuklukların ayırt edilmesi önemlidir.
Hasta yeterli olmasına rağmen kendini iyi hissetmiyorsa, işlevsellikte düşme gösteriyorsa, ilgi
alanlarında azalma varsa depresyon yönünden değerlendirmek uygun olacaktır. Diyabetik
hastalarda psikiyatrik değerlendirme endikasyonları şunlardır:
• Depresif duygudurum göstergeleri
• Düşük vücut kitle indeksi
• İnsülin tedavisine başlamada gönülsüzlük, isteksizlik
• Sürekli suboptimal glisemik kontrol
• Tedavi için hastaneye yatmak istememe
Diyabetin kontrolünde temel amaç, hastalığın acil ve uzun süreli
komplikasyonlarından kaçınmak ve iyi bir hayat sürdürebilmektir. Bu amacın
gerçekleştirilmesinde diyabetin psikiyatrik yönlerinin başlangıçtan itibaren değerlendirilmesi,
tedavi sürecinde pek çok sorunun daha kolay aşılmasını sağlayacaktır. Diyabetlilere bakım
verenler; psikolojik süreçlerin diyabete etkisini bilmeli, diyabetli bireylerin yaşayabileceği
duygusal ve ruhsal durumları bilmeli, psikolojik ve psikososyal durumlara yönelik önlemleri
bilmeli ve uygulamalı, psikolojik ve psikososyal sorunlar oluştuğunda uygun bakımı
planlayabilmelidirler.

11.4.Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği
Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşiresi, fiziksel/tıbbi hastalığı ya da yakınması
nedeniyle hastaneye başvuran hastaların ve ailelerinin sağlığını geliştiren, primer korumadan
rehabilitasyona kadar uzanan yelpazede ortaya çıkan bilişsel, psikolojik, davranışsal
tepkilerini, psikososyal sorunlarını tanımlayan ve psikososyal bakımı doğrudan planlayan,
uygulayan, değerlendiren ve hemşireye, ekibe, bireye, aileye danışmanlık yapan, eğitim
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veren, kurumda psikososyal bakımın kurumsallaşması için yönetime danışmanlık hizmeti
veren ve alanıyla ilgili araştırmalar yapan özelleşmiş psikiyatri hemşiresidir.
Psikiyatrik konsültasyon liyezon hemşireliğinin (PCLN) psikiyatri konsültasyon liyezon
servisindeki rolü tartışılmasızdır. Psikiyatrik liyezon hemşiresi diğer profesyonellerle işbirliği
ve yakınlık içinde çalışmaya hazırlıklı ve hastalarla ailelerin psikolojik ihtiyaçlarını karşılama
yeteneğinde bir profesyoneldir. Hemşirelik konsültasyonları ilk kez 1963 yılında Kuzey
Carolina’daki Duke Üniversitesi’nde danışman hemşire olarak çalışan Betty Sue Johnson
tarafından uygulamaya konmuştur. İlk zamanlar konsültan psikiyatri hemşiresi hastalar ile
direkt çalışmamış, hemşire-hasta arasındaki ilişkileri kuvvetlendirmede, hastaların emosyonel
durumuna hemşirelerin duyarlılığını arttırmada, hastaların hastalıkları ve iyileşmeleriyle ilgili
yaşadıkları endişelerin etkilerini tanımlamada, klinik hemşirelerin hastaları için uygun
psikolojik müdahaleleri planlamada tıbbi-cerrahi birimlerde çalışan hemşirelere yardım
etmişlerdir.
1970’li yıllar KLP hemşireliğinin gelişiminde de önemli bir yer tutar. Liyezon hemşiresi,
genel hastanelerde, tüm hemşirelik servislerinde hastalara ve hemşirelere danışmanlık
sağlamış ve hemşirelik hizmetleri departmanının bir parçası olmuştur. 1972 yılında
Baltimor’daki Maryland Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi ilk olarak psikiyatri hemşireliğinde
master programının bir parçası olarak KLP hemşireliği derslerini başlatmıştır. Bunu Yale
Üniversitesi ve San Fransisco’daki California Üniversitesi takip etmiştir.
1970’lerde ABD’de bu alanda çalışan hemşirelere “liyezon hemşiresi” denilirken, 1980’lerde
“ruh sağlığı hemşire konsültanı” adı kullanılmaya başlanmıştır.
Ülkemizde KLP hemşiresinin görev, rol ve sorumlulukları 19.04.2011 Resmi Gazete Tarihli,
27910 Sayılı “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te yer
almaktadır. KLP hemşiresi, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği alanında yüksek lisans
eğitimini tamamlamış, ayrıca hem psikiyatri servisinde deneyimli, hem de genel amaçlı
hastane kliniklerinden birinde (Dahili, Cerrahi yada Onkoloji yataklı servislerinde) 2 yıl
çalışmış olmalıdır.
Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin Primer Amacı
Hastaya ve aileye yöneliktir.
•
•
•
•
•
•

Hastanın holistik sağlığını yükseltmek,
Psikososyal uyumuna yardım etmek,
Psikolojik sorunları önlemek ve azaltmak,
Bireyin mevcut hastalığı ile ve hastalığın yol açtığı yaşam sorunları ile baş edebilecek
güce gelmesine yardımcı olmak,
Hastalık yaşantısından bir anlam çıkarmasına yardımcı olmak,
Aileye destek olmak biçiminde sayılabilir.
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Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin Sekonder Amacı
Daha çok sağlık profesyonellerine yöneliktir.
•
•
•
•

Hemşirelerin ve diğer bakım verenlerin psikososyal tanılama ve bakım becerilerini
iyileştirmek,
Mesleki gelişimlerini kolaylaştırmak,
Kendi klinik uygulamaları ve bakım verme aktiviteleri içine ruhsal sağlık kavramlarını
ve tekniklerini entegre etmelerinde daha becerikli ve yeterli olmalarını sağlamaktır.
Bu amaçlara ulaşmada KLP hemşiresi hastaların ve ailelerin psikososyal bakımını
doğrudan verebilir ve/veya hemşirelere danışmanlık yaparak dolaylı olarak bakıma
katılabilir.

11.4.1. Psikolojik Bakım Düzeyleri

Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireleri aşağıdaki alanlarda beceri sahibi olmalıdır.
Düzey I: Temel iletişim ve tanılama becerileri
Bilgi verme, görüşme, dinleme ve empati becerisi, psikolojik gereksinimleri
tanımlayabilme, sunabilme, aktarılan problem hakkında bilgili olma.
Düzey II: Rutin-koruyucu psikolojik bakım
Hasta/ailesinin stresle başetme yeteneği, terapötik ilişki kurabilme, duyguların ifade
edilmesini kolaylaştırma, aktarılan problem hakkında bilgili olma.
Düzey III: Özelleşmiş psikolojik girişimler
Kurumsal modeller ve beceri eğitimlerine dayalı çeşitli psikolojik girişimler, danışman
denetimi altında kısa süreli çalışma gibi.
Düzey IV: Terapi
Bilişsel terapi, davranışı değiştirme gibi psikoterapi uygulamaları

11.4.2. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin Rol Ve
Görevleri
Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin Rolleri bir ölçüde birbirinin içine geçmiştir.
KLP Hemşiresinin rolleri ve fonksiyonları hasta bakım terimi, İngilizce’de bakımın karşılığı
olan CARE baş harfleriyle dört majör kategoride gösterilmiştir.
C (Clinical-Klinik) , A (Administrate-İdari) , R (Reseaech-Araştırma) , E (Education-Eğitim)
Klinik rolü: Hasta-merkezli ve danışan-merkezli konsültasyonları içerir. Hasta merkezli
konsültasyonlar, hastanın veya ailesinin sürdürülen tedavi planlarını anlama ve tedaviye
ilişkin sorunlarla baş etmesine yardım etmek amacıyla yapılabildiği gibi, hastanın ve ailesinin
önerilen tedavilerle katılma motivasyonunu değerlendirmek amacıyla da yapılabilir. Danışanmerkezli konsültasyonlar hemşireler, doktorlar veya sağlık personeli tarafından istenir. En sık
karşılaşılan problemler; aşırı isteklerde bulunma, cinsel yönelimli davranış sergileme,
saldırganlık, tedaviyi reddetme gibi görevlilerde endişe, anksiyete, öfke ve çaresizlik yaratan
hasta tepkileridir. Klinikte KLP hemşiresinin, hemşirelerin psikososyal problemlerin varlığını
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gösteren davranışları tanıyabilmelerine, psikopatolojiyi ayırt edebilmelerine ve onları etkin
olarak yönetebilme becerisini geliştirmelerine yardım, hemşire-hasta arasındaki terapötik
ilişkiyi kuvvetlendirme, eğitim, destek, danışmanlık, rol modeli olma sorumlulukları vardır.
Ayrıca tedavi ekibinin yaşadığı iş stresi, tükenme ile baş etmelerine de yardım eder. Ayaktan
KLP polikliniğinde tedavisi ve takibi yürütülen gerekli olan hastalara psikolojik bakım ve
psikoterapi hizmeti sunmakta klinik rolleri içerisindedir.
Eğitim rolü: Eğitimsel ihtiyaçları tanımlamayı, ekip ve hastalara eğitimsel programların
hazırlığını içerir. KLP hemşiresi hastaların, ailelerin ve genel hastanede çalışan hemşirelerin
eğitiminde rol alır.
Fiziksel hastalığa sahip hastaların ve yakınlarının;
• Gösterdikleri tepkileri farketmelerine ve tanımalarına
• Yaşadıkları sorunlarla etkin baş etmelerine
• Hastalığa uyumuna
• Psikiyatrik belirtilerin erken tanınmasına ve yardım alabilmelerine
• Yaşadıkları sorunları ifade edebilmelerine ve paylaşabilmelerine
• Hastayı ve aileyi kötü haberlere alıştırmaya dönüktür.
Klinikte çalışan hemşirelerin;
• Hasta ve aile ile iletişimlerine hastanın gösterdiği tepkileri tanıyabilmelerine
• Hasta bakımını psikolojik boyutlarıyla ele alabilmeleri ve bütüncül bakış açısının
gelişmesine,
• Çözümlenmesi güç olan klinik problemlerin analizi, yas, anksiyete, kriz, intihar gibi
bir çok konuda hemşirelere aydınlatıcı bilgiler verilmesine
• Klinik uygulamada akıl sağlığı kavramlarının ve uygulamalarının öğretilmesine
• Uygun psikiyatrik ve hemşirelik girişimlerin geliştirilmesine
• Hemşirelik bakımı sağlama ve sürdürmede hemşireleri desteklemeye
• Hemşirenin mesleksel ve kişisel benlik saygısını geliştirmeye,
• Çözümlenemez bakım sorunlarıyla etkin baş etmeyi cesaretlendirmeye ve kabulünü
sağlamaya,
• Organik beyin sendromunu, depresyonu ve anksiyeteyi tanımaya, değerlendirebilmeye
ve hemşirelik müdahalelerinin uygulanmasına dönüktür.
Araştırma rolü: Hemşirelik için çok önemlidir. Kanıta dayalı uygulamaların geliştirebilmesi
için özellikle kliniklerde çalışan hemşirelerin araştırmacı gözüyle bakmasına, araştırmalar
yapmasına, deneyimlerini yazılı olarak paylaşmasına, vaka tartışmalarına ve sonuçları
uygulamaya yansıtmasına ihtiyaç vardır.
Yönetim/idari rolü: Örgüt ve bölüm düzeyinde politika saptanması, komitelere üyelik, yasal
ve etik problemlerdeki sorumlulukları içerir. Sistem ve sistem içindeki problemlere de
odaklanmak gereklidir. KLP hemşiresi bir değişim ajanı olarak rol alır.
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11.4.3.Liyezon Psikiyatri Hemşiresinin İşlevleri
Bakım İşlevi
• Hastaların sorunlarının belirlenmesi, bir sorunun varlığının fark edilmesiyle başlar. Bu
fark edilme genelde ya hastanın şikayette bulunması yada ağlama, geri çekilme,
normali aşan kabuslar, normalden fazla neşelilik yada boş verme ajitasyon gibi dışa
vurumcul davranışsal semptomlar yoluyla olur.
• Psikiyatri Liyezon hemşiresi ya klinik hemşirelere gerekli açıklama ve yardımları
üstlenerek onların hastanın bakımı konusunda bir program hazırlayıp bunu
uygulamalarına yardım eder ve böylece hastayı ancak hakkında bir takım
değerlendirmeler yapmak üzere görür yada hastaların bakımını doğrudan üstlenmeyi
tercih eder.
• Hastalar sorunu tanımlama ögelerini ve bu ögelerin birbirleriyle olan dinamik
bağlantılarını belirlemek üzere yüreklendirirler.
• Eğer hastalar duygularını kendiliğinden tanımlayamıyorlarsa, onlardan bu duygularını
adlandırmaya çalışmaları istenir, Eğer bunu yapamazlarsa, hemşire daha geniş
kapsamları olan bir takım duyguları (kızgın, üzgün, mutlu, korkmuş vs.) önerir ve
anlamaya çalışır.
• Hastalara duygularının düşüncelerinden farklı olduğu ve enerjinin duygularda
gizlendiği söylenebilir. Bu durumda düşünceleri duygulardan ayırmak ve duygularla
gizlenmiş fazla enerjinin sorunları çözme gibi düşünsel işte kullanılması daha yararlı
olacaktır.
• Duyguları açığa vurmanın hatta tartışmanın duyulara karşı olan duyarlılığın
azaltılmasına oldukça kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Hastalar duygularını
anlattıklarında bu duyguların onlar üzerindeki yoğun etkisi ve baskısında hafıf1eme
olmaktadır.
Konsültan İşlevleri
• Hastanın sorununu paylaştığı hemşire ve/veya hemşirelerle sorun tartışılır, araştırılır,
değerlendirilir. Sorunun farklı öğeleri belirlenir.
• Psikiyatri liyezon hemşiresi klinik hemşirelerin duygularını düşüncelerinden ayırmada
yardımcı olmaya çalışır. Onların hasta üzerinde yeni odaklaşmaların ve bir çok vakada
hastanın sorunun kaynağı yada objesi olmadığını böylece hastaya tepkisel
yaklaşmamak üzere klinik hemşiresi yüreklendirilmiş olur.
• Sonuçların değerlendirilmesi formal olan yada olmayan bir tartışma toplantısıyla olur.
Denetim-Eğitim İşlevleri
Bir süpervizör olarak Liyezon psikiyatri hemşiresinin hastanın davranışlarının nedenlerinin
daha iyi kavrayabilmesi için durumu tartışır. Bu tartışmanın odak noktası hastanın
gereksinimleri ve bu gereksinimleri karşılamak üzere gelişmiş dürtüleridir. Hemşire hastanın
görünüşteki davranışları altında yatan esasları kavradığında hastayı, hastanın davranışlarını,
hastanın fiziksel durumu ile davranışları arasındaki ilişkiyi daha iyi gözlemleyecektir. Bu
gözlemlerini ekibi ile paylaşmalı diğer ekip üyelerinin hasta hakkındaki gözlemleri görüşleri
ve yargılarını dikkatle kaydetmelidir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
• Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım
Sanatı. 1. Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul.
• Özcan C, Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin
Temelleri; Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. 7. Baskı.
Akademisyen Kitapevi, Istanbul.
• Öztürk O., Uluşahin A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp
Kitapevi, Ankara.
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Uygulama Soruları
1. Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin rollerini açıklayınız.
2. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi uygulamalarına en çok ihtiyaç duyulan fiziksel hastalık
nedir?. Nedenleri ile tartışınız.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İnsan çok boyutlu bir varlıktır ve biyolojik, psikolojik, sosyal, spiritüel boyutlar
birbiriyle bağlantılı ve ilişkilidir. İnsanı anlamak ve yardım etmek için bu etkileşimi
tanımlamak gerekir. Tıbbi tedavi ve bakım ile psikiyatrik tedavi ve bakımı bütünlerken
sağlıklı değerlendirme yapabilmek ve doğru tedavi yaklaşımlarını ortaya koyabilmek için
insan varlığının biyopsikososyal bütünlüğünü kavramak önemlidir. Psikososyal etkenlerin
dahili ve cerrahi hastalıklardaki öneminin gittikçe daha çok anlaşılması ruh ve beden ikilisini
bütünleştirmekte, genel tıp ve psikiyatri arasında köprüler kurulmasına yol açmaktadır.
Fiziksel hastalığı olan hastalardaki psikiyatrik ve psikososyal bakım ve tedavinin; hasta bakım
ve kalitesini arttırdığı, mortaliteyi, morbiditeyi azalttığı, hastanede yatış süresini ve genel
masrafları azalttığı, düzelme ve iyilik haline katkıda bulunduğu bilinmeli ve bu konuda
sorumluluk hissedilmelidir.
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Bölüm Soruları
1. 1. Psikofizyolojik bozukluğu olan bireylerin temel özellikleri nelerdir?
2. Psikofizyolojik hastalıkların etyolojisinde temel dinamikler nelerdir?
3. Konsültasyon liyezon psikiyatrisinin temel işlevleri nelerdir?
4.Konsültasyon liyezon psikiyatri hemşiresi olarak fiziksel hastalığı olan bireyler/yakınlarına
yönelik olarak verilecek eğitimlerin içeriğinde neleri ele alırsınız?
5. Psikolojik bakım düzeyleri nelerdir? Sınıflandırınız.
6. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel hastalıkta ortaya çıkan psikolojik tepkileri etkileyen iç
faktörlerden değildir?
a) Hastanın yaşam felsefesi
c) Hastanın başetme biçimi
b) Hastalığa verilen anlam
d) Hastanın kültürel özellikleri
e) Hastanın özerkliği
7. Aşırı titiz, entellektüel kişilerde “migren”, aşırı bağımlılarda “astım” hastalığı görüldüğünü
savunan kuramcı ve kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Özgül psikolojik çatışma-özgül organ / Alexander
b) Genel adaptasyon kuramı / Selye
c) Özgül kişilik yapısı-özgül hastalık / Dunbar
d) Aile dinamikleri kuramı / Wolff
e) Psikodinamik kuram/Freud
8.Aşağıdakilerden hangisi diyabet tanısı olan hastada psikiyatrik değerlendirme
endikasyonlarından değildir?
a) Depresif duygudurum göstergeleri
b) Düşük vücut kitle indeksi
c) İnsülin tedavisine başlamada gönülsüzlük
d) Sürekli suboptimal glisemik kontrol
e) Antienflamatuar ilaç kullanma
9. Aşağıdakilerden hangisi konsültasyon liyezon psikiyatri hemşiresinin rol ve görevleri
arasında yer almaz?
a) Klinik rolü
b) İdari rolü
c) Gözlemci rolü
d) Eğitim yönü
e) Araştırma rolü
10. Aşağıdakilerden hangisi liyezon hemşiresinin bakım işlevleri arasında yer almaz?
a) Hastanın sorununu hemşire ve/veya hemşirelerle sorunu tartışır, değerlendirir
b) Klinik hemşirelere hastanın bakımı konusunda yardımcı olmaz
c) Hastalar sorunun temel dinamiklerini anlamaları için yüreklendirirler
d) Hastaların duygu ve düşünceleri arasında bağlantı kurması sağlanır
e) Hastalar duygularını tanımlamaya cesaretlendirilir
Cevaplar: 6)d, 7)c, 8) e, 9)c, 10)b
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12. PSİKİYATRİ HASTALARININ YASAL DURUMU VE ADLİ
PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ*

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bu bölüm Doç. Dr. Hülya Bilgin tarafından hazırlanmıştır.

*
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Konu ile İlgili Kavramlar
12.2. Ceza Sorumluluğu ile İlgili Yasal Düzenlemeler
12.3. Hukuki Sorumluluk ile İlgili Yasal Düzenlemeler
12.4. Adli Psikiyatri Hemşireliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Ceza ehliyeti ve hukuki ehliyet arasındaki farklar nelerdir?
2) Ülkemizde psikiyatri hastalarına yönelik ceza sorumluluğu ile ilgili uygulamalar
nelerdir?
3) Ülkemizde psikiyatri hastalarına yönelik medeni kanunla ilgili uygulamalar nelerdir?
4) Adli Psikiyatri hemşireliğinin tarihsel gelişimi nasıldır?
5) Adli Psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları nelerdir?
6) Hemşirelik süreci adli kurumlarda nasıl uygulanır?

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
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Konu

Kazanım

Ceza ehliyeti ve hukuki İlgili kavramların psikiyatrik
ehliyetin tanımı
bozukluklara etkisini
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Ülkemizde ceza
sorumluluğu ile ilgili yasal
uygulamalar

Psikiyatri hastalarının ceza
sorumlululuğunu yasalar
doğrultusunda kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Ülkemizde medeni kanun
ile ilgili uygulamalar

Psikiyatri hastalarının medeni
kanun kapsamında
sorumluluklarını/konumlarını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Adli psikiyatri
hemşireliğinin tarihsel
gelişim süreci, rol ve
sorumlulukları

Psikiyatri hemşireliğinin özel bir
alanı olan adli psikiyatri
hemşireliğinin kapsamını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Adli kurumlarda hemşirelik
sürecinin uygulanması

Hemşirelik sürecini adli
psikiyatri hemşireliği
kapsamında kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar

•
•
•
•

Ceza Ehliyeti
Hukuki Ehliyet
Farik ve Mümeyyiz Olma
Adli Psikiyatri Hemşireliği

Giriş
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Hasta olmak ve hastanede yatarak tedavi görmek zorunda kalmak, yaşamsal dengeleri
altüst eden, bireysel uyum ve varoluşu derinden etkileyen durumlardır. Bu olumsuz ve belirsiz
durum, ruhsal hastalıklar söz konusu olduğunda daha da dramatikleşmekte ve zorlaşmaktadır.
Psikiyatri hastası olmak, birey olarak toplumsal hakların değişmesine veya yeniden
yorumlanmasına yol açan nadir durumlardan birisidir.
Psikiyatri ve adli tıbbın geniş bir yan dalı olan Adli Psikiyatri, akıl hastalarının, zeka
geriliği bulunanların, geçici bir nedenle bilinç ve irade bozukluğu gösterenlerin, yaşlıların,
çocukların, sağır ve dilsizlerin, alkol-madde kullanıcılarının Hukuki Ehliyetleri (Fiil Ehliyeti)
ve Ceza Sorumluluklarını (Ceza Ehliyeti) belirleyen, psikiyatrinin üst uzmanlık alanıdır. Bir
başka deyişle, Adli Psikiyatri, psikiyatri ve hukukun kesiştiği tüm konuları inceler ve gerekli
uygulamaları yapar. Adli Psikiyatri, gerekli durumlarda davacıların, davalıların, tanıkların,
mağdurların ruhsal durumlarını incelemeye alır.
Ruhsal hastalıkların çoğu, kişiyi kendisi ya da başkaları için tehlikeli bir hale
getirmemekteyken, bazı ruhsal hastalıkların akut ya da alevlenme dönemleri, hasta kişilerde,
kendileri ya da toplumun başka bireyleri için tehlikelilik potansiyeli doğurmaktadır. Psikiyatri
hemşiresi, tüm bu durumların ve hastanın yasal sürecinin farkında olmalıdır.
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12.1. Konu ile ilgili kavramlar
Bilirkişilik: Yargılama sürecinde tarafların getirdiği kanıtların dışında, gerçeği
araştırmak için özel ve teknik bilgiyi gerektiren durumlarda görüş sorulan kişi ya da
kurumdur. Zorunlu bir görevdir. İlgili kişiye yakın akraba olmak, mesleği nedeniyle
taraflardan birinin sırrını bilmek, kişinin eğiticisi ya da vasisi konumunda olmak gibi
gerekçeler olmadan reddedilemez. Ülkemizde, psikiyatristler, ‘Türk Ceza Kanunu’ (TCK) ve
‘Türk Medeni Kanunu’ (TMK) na göre bilirkişilik görevi ile mahkemelere görüş sunarlar.
Gerçeklere aykırı görüş bildirme (görevi kötüye kullanma) TCK’ya göre suçtur (TCK 276.
madde-1 ile 3 yıl arası hapis cezası)
Ceza Ehliyeti (Ceza Sorumluluğu): Tüm toplumlarda toplum ve otorite tarafından suç
sayılan eylem veya tavırlar cezalandırılır. Suça karşılık verilecek cezalarda çocukların,
zihinsel gelişim geriliği olanların, ve psikiyatrik hastalık nedeniyle zihinsel yargılamaları
bozulmuş olanların suçtan pişmanlık duyması ve ıslahı olanaksız olduğundan
cezalandırılmazlar. Ceza ehliyeti olan bir kişi yaptığı eylemin sonuçlarının, vereceği
zararların farkındadır, eylemi başkasının etkisi altında olmadan yapmıştır, yani suçu işlediği
anda bilinç ve davranış serbestliği vardır.
Hukuki Ehliyet (Fiil Ehliyeti): Kişinin kişilik haklarını kullanmasını sağlayan ve aynı
zamanda sorumluluk almasını gerektiren temel insan hakkıdır. Bir başka deyişle, kişinin
kendi gereksinimlerinin farkında olması, çevre koşullarını gözetebilmesi, gerçeği
değerlendirebilmesi ve haklarını koruyabilmesi demektir. Medeni kanun, kişinin toplumsal
konum, ilişkiler, yükümlülükler ve haklarını düzenler (Evlenmek, alım satım işleri, tanıklık
vb.).
Hukuki ehliyet için;
• Kişinin 18 yaşını doldurmuş olması (eski deyimle reşit),
• Akıl sağlığının yerinde olması gerekir.

12.2 Ceza sorumluluğu ile ilgili yasal düzenlemeler
12.2.1.Yetişkinlerde Ceza Sorumluluğu ve TCK’nın İlgili Maddeleri
80 yıllık Türk Ceza Yasası bugün tümden değiştirilmiştir. 1 Haziran 2005’de
yürürlüğe giren 5237 sayılı yeni yasada anlaşılır bir dil kullanılmaktadır. Buna göre, suçu
işlediği sırada bilinç ve davranış serbestliğini önemli ölçüde bozan bir ruhsal bozukluğu
olanlara ceza yasaları özel koşullarda uygulanmaktadır. Bu özel koşullara yönelik ilgili
maddeler aşağıda sıralanmıştır:
TCK Madde 32:
1. fıkra: Akıl hastalığı nedeniyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını
algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli
derecede azalmış kişiye ceza verilmez, ancak bu kişiler hakkında güvenlik tedbirine
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başvurulur. Cezası ağır cezayı gerektiren suç işleyen hastalar için öngörülen koruma ve
tedavinin 1 yıldan az olmaması kuralı kaldırılmıştır (eski TCK Madde 46).
2. fıkra: Birinci fıkrada yazıldığı gibi olmamakla birlikte, işlediği fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği azalmış olan kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
yerine 25 yıl, müebbet hapis cezası yerine 20 yıl hapis cezası verilir, diğer hallerde verilecek
ceza altıda birden fazla olmamak üzere indirilir (eski TCK Madde 47).
Mahkum olunan ceza, süresi aynı olmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, akıl
hastalarına özgü güvenlik güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.
TCK Madde 34:
1.
fıkra: Geçici bir nedenle ya da irade dışı alınan alkol veya uyuşturucu madde
etkisiyle, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya bu fiille ilgili olarak
davranışlarını yönlendirme yeteneği önemli derecede azalmış olan kişiye ceza verilmez.
Geçici nedenler; kişinin algılama yeteneğini etkileyen durumlardır: Diabet, üremi,
doğum sonrası psikozlar, uykuda bebeğini emziren annenin bebeğin havasızlıktan
ölmesine yol açması, kimyasal madde üretim tesisinde çalışanların maddenin
kokusunun etkisiyle geçici süre algılama-irade yeteneğini yitirmesi vb.
2. fıkra: İradi olarak alınan alkol veya uyuşturucu madde etkisinde suç işleyen kişilere
birinci fıkra hükmü uygulanmaz (eski TCK Madde 48).
Akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirleri:
TCK Madde 57:
1. fıkra: Fiili işlediği sırada akıl hastası olan kişi hakkında, koruma ve tedavi amaçlı
olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Yani, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve
tedavi altına alınırlar.
2. fıkra: Hakkında güvenlik tedbirine hükmedilmiş olan akıl hastası, yerleştirildiği
kurumun sağlık kurulunca düzenlenen raporda, toplum açısından tehlikeliliğinin ortadan
kalktığının veya önemli ölçüde azaldığının belirtilmesi üzerine mahkeme veya hakim kararıyla
serbest bırakılabilir.
3. fıkra: Sağlık kurulu raporunda, akıl hastalığının ve işlenen fiilin niteliğine göre,
güvenlik bakımından kişinin tıbbi kontrol ve takibinin gerekip gerekmediği, gerekiyorsa
bunun süre ve aralıkları belirtilir.
4. fıkra: Tıbbi kontrol ve takip, raporda gösterilen süre ve aralıklarla, Cumhuriyet
Savcılığınca bu kişilerin teknik donanımı ve yetkili uzmanı olan sağlık kuruluşuna
gönderilmeleri ile sağlanır.
5. fıkra: Tıbbi kontrol ve takipte, kişinin akıl hastalığı itibarıyla toplum açısından
tehlikeliliğinin arttığı anlaşıldığında, hazırlanan rapora dayanılarak, yeniden koruma ve tedavi
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amaçlı olarak güvenlik tedbirine hükmedilir. Bu durumda, bir ve devamı fıkralarda belirtilen
işlemler tekrarlanır.
6. fıkra: İşlediği fiille ilgili olarak hastalığı yüzünden davranışlarını yönlendirme
yeteneği azalmış olan kişi hakkında birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre yerleştirildiği
yüksek güvenlikli sağlık kuruluşunda düzenlenen kurul raporu üzerine, mahkum olduğu hapis
cezası, süresi aynı kalmak koşuluyla, kısmen veya tamamen, mahkeme kararıyla akıl
hastalarına özgü güvenlik tedbiri olarak da uygulanabilir.
7. fıkra: Suç işleyen alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı kişilerin,
güvenlik tedbiri olarak, alkol ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık
kuruluşunda tedavi altına alınmasına karar verilir. Tedavileri, bağımlılıklarından
kurtulmalarına kadar devam eder. Bu kişiler, yerleştirildikleri kurumun sağlık kurulunca
düzenlenecek rapor üzerine mahkeme veya hakim kararıyla serbest bırakılabilir.

12.2.2.Çocuk ve Gençlerde Ceza Sorumluluğu ve TCK’nın İlgili
Maddeleri
Çocukların ceza sorumlusu olmaları için, işledikleri öne sürülen fiilin anlam ve
sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinde olmaları gerekmektedir. Buna hukuk dilinde, ‘farik ve
mümeyyiz olma= ayırd etme ve sezginlik) denmektedir. Çocuğun suçu anlayabilmesi ve
karşılığında verilecek cezayı kavrayabilmesi için belli bir biyolojik olgunluğa erişmiş olması
gerekmektedir. Bu yaş sınırı ülkeler arasında yasal farklılıklar göstermektedir.
TCK Madde 31:
1. fıkra: Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmamış olan çocukların ceza sorumluluğu
yoktur. Bu kişiler hakkında ceza kovuşturması yapılamaz; ancak çocuklara özgü güvenlik
tedbirleri uygulanabilir. Çocuk Koruma Kanunu (2005) doğrultusunda, mahkeme
tarafından uygulanan, koruyucu-eğitici-yeniden topluma kazandırıcı hükümlerdir.
(İlgili kanun Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri
Hakkında 2253 Sayılı Kanun).
2. fıkra: Fiili işlediği sırada 12 yaşını doldurmuş olup da 15 yaşını doldurmamış
olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur.
Ancak, bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. İşlediği fiili
algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin varlığı halinde, bu
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 -12 yıla;
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 7-9 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Diğer
cezaların 2/3’ü indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 6 yıldan fazla olamaz.
3. fıkra: Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 -20 yıla;
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9-12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 8 yıldan fazla
olamaz.
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12.2.3.Sağır ve Dilsizlerde Ceza Sorumluluğu ve TCK’nın İlgili
Maddeleri
TCK Madde 33:
1. fıkra: Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmamış olan sağır ve dilsiz çocukların ceza
sorumluluğu yoktur. (TCK Madde 31-1. fıkra uygulanır)
2. fıkra: Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış
olanların işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamaması veya davranışlarını
yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş olması halinde ceza sorumluluğu yoktur.
Ancak, bu kişiler hakkında çocuklara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur. (TCK Madde
31-2.fıkra uygulanır).
3. fıkra: Fiili işlediği sırada 18 yaşını doldurmuş olup da 21 yaşını doldurmamış olan
kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 - 20 yıla;
müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9-12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Diğer cezaların yarısı indirilir ve bu halde her fiil için verilecek hapis cezası 8 yıldan fazla
olamaz. (TCK Madde 31-3. fıkra uygulanır)
Sağır ve dilsizler için ayrı bir düzenleme yapılmasının nedenleri; algı ve ifade
organlarındaki bozukluklar olayları gereği gibi algılayamamalarına yol açabilmektedir.
Buna bağlı olarak da, hatalı reaksiyon gösterebilme ihtimalleri vardır.

12.2.4. Cinsel Suçlar ve TCK’nın İlgili Maddeleri
TCK’nun bazı maddelerinde 2014 yılında bazı değişiklikler (6545 sayılı Kanun)
yapılmıştır. Bu değişikliklerin cinsel davranış kapsamında kadın ve çocuklara karşı kötü
davranışlara vurgu yapması önemlidir.
TCK Madde 102:
(1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi,
mağdurun şikâyeti üzerine, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel
davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi
durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Bu fiilin eşe karşı
işlenmesi hâlinde, soruşturma ve kovuşturmanın yapılması mağdurun şikâyetine bağlıdır.
(3) Suçun;
a) Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
b) Kamu görevinin, vesayet veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak
suretiyle,
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c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş, evlat edinen veya evlatlık tarafından,
d) Silahla veya birden fazla kişi tarafından birlikte,
e) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre
verilen cezalar yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(5) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükmolunur.”
TCK Madde 103: Çocukların cinsel istismarı
(1) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla
kadar hapis cezası verilir. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde
soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır.
Cinsel istismar deyiminden;
a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam
ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü
cinsel davranış,
b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir
nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar anlaşılır.
(2) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle
gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.
(3) Suçun;
a) Birden fazla kişi tarafından birlikte,
b) İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların
sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle,
c) Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı
ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından,
d) Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma,
bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından,
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e) Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle,
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(4) Cinsel istismarın, birinci fıkranın (a) bendindeki çocuklara karşı cebir veya tehditle
ya da (b) bendindeki çocuklara karşı silah kullanmak suretiyle gerçekleştirilmesi hâlinde,
yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(5) Cinsel istismar için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır
neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.
(6) Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış
müebbet hapis cezasına hükmolunur.”
TCK Madde 105: Cinsel Taciz
(1) Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikâyeti
üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para cezasına hükmolunur.
(2) Bu fiiller; hiyerarşi, hizmet veya eğitim ve öğretim ilişkisinden ya da aile içi
ilişkiden kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın
sağladığı kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza
yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden
ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

12.2.5. Uyuşturucu Madde Suçları ve TCK’nın İlgili Maddeleri:
TCK Madde 191:
1. fıkra: Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya
bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
2. fıkra: Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, asgari bir yıl
denetimli serbestlik tedbirine hükmolunur. Hakkında denetimli serbestlik tedbiri verilen kişi,
gerek görülmesi hâlinde denetimli serbestlik süresi içinde tedaviye tabi tutulabilir (Alkoluyuşturucu-uyarıcı madde bağımlılarına özgü sağlık kuruluşlarında bağımlılığın sona
ermesine kadar tedavi) (Denetimli serbestlikte, kişiye rehberlik edecek bir uzman
görevlendirilir. Uzman, güvenlik tedbirinin uygulanma süresince kişiyi, uyuşturucu veya
uyarıcı madenin kullanımının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir. Kişinin gelişimi
hakkında 3 er ay arayla rapor düzenleyerek hakime gönderir)
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12.3. Hukuki sorumlulukla ilgili yasal düzenlemeler
12.3.1.Yetişkinlerde Medeni Kanun ile İlgili Konular ve TMK’nun
İlgili Maddeleri
Vesayet
TMK Madde 405: Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya
korunması ve bakımı için sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye
sokan her ergin kısıtlanır.
TMK Madde 406: Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü
yaşama tarzı veya mal varlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya
yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan, bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç
olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.
Yasal Danışmanlık (Müşavirlik): Vesayetin hafifletilmiş şeklidir.
TMK Madde 429: Kısıtlanması için yeterli sebep bulunmamakla beraber korunması
bakımından fiil ehliyetinin sınırlanması gerekli görülen bir ergine yasal danışman atanır.
Psikiyatrik tanımlaması; ağır yeti yitimi olmayan, yargılamada, değerlendirmede, ve
sezgide önemli kusurları olmayan, çevresi ve kendisi için tehlike oluşturmayan mental
yetersizlik ve ruhsal bozukluğu olan kişiler bu kategoriye girer.
Evlenme-Boşanma
TMK Madde 133: Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi
sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Muayenede, hastalığın doğası, hastanın
tedaviye uyumu, tedaviye cevap, kişinin ekonomik, sosyal ve psikolojik durumu birlikte
değerlendirilir.
TMK Madde 145: Evlenme sırasında, eşlerden birinde sürekli bir nedenle ayırt etme
gücünden yoksun bulunması ile evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığı olması
halinde evlilik geçersiz sayılır.
TMK Madde 165: Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş
için çekilmez hale gelirse, hastalığın düzelmesine olanak bulunmadığı resmi sağlık kurulu
raporuyla tespit edilmek koşuluyla eş boşanma davası açabilir.
Farklı Psikiyatrik Tanılarda Yasal Durumlar
Tıbbi Tanı

Ceza
Fiil (Hukuki)
Sorumluluğu
Ehliyeti
(Ceza Ehliyeti)

Zeka gerilikleri
- Orta, ağır ve ileri derecede
- Hafif ( eğitim, sosyokültürel düzey, yaş, deneyimler,suçla

-Yok

-Yok-

Vasi

437

ilgili fikir ve tavır, telkine yatkınlık vb. değerlendirme
sonucu)
Suç:
-

En fazla cinsel saldırı
Yangın, eşyalara zarar, çalma

Şizofreni, hezeyanlı bzk, şizoaffektif bzk, vb.
Suç:

tayini
-Yok, azalmış
ya da tam

- Tam ya da
yasal
danışman

-Yok

-Yoktayini

- Yok

-Yok-Vasi
tayini

Suç işleyen ve ceza ehliyeti olmayan hastalar arasında en
çok konulan tanı.
Paranoid tip ilk sırada

Vasi

- Öldürme, öldürmeye teşebbüs..
- Kıskançlık ve perseküsyon hezeyanları baskın
Hezeyanlı bzk.
Suç:
- Öldürme, öldürmeye teşebbüs
- Kıskançlık hezeyanı baskın
Duygudurum Bzk.
Suç:
-

Psikotik özellikli manik atak ve depresif atak
Depresyonun
hafif
formları,
hipomani,
remisyondaki manik ataklar
Remisyonda
Daha çok manik dönemde mala,
yaralama,hakaret
Depresyonda parasuicidal davranışlar

çevreye

kısmen

- Azalmış
zarar,

-Tam/ Azalmış
Demans-mental konfüzyon-amnestik sendrom
-

Başlangıç döneminde ise, suçun oluşmasında hastalığın
etkisi mutlaka sorulmalı

Suç:

-Yok

- Vasi Tayini

- Var

- Var

- Yok ya da
Azalmış

-Yasal
Danışman

- Ajitasyon-şiddet
Anksiyete bzk.
- Suç sorumluluğunda etkisi
Panik nöbet sırasında:
-

Disosiyasyon veya aşırı obsesif-kompulsif davranışlarda
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Alkol-madde kullanım bzk. (suç madde etkisi altında işlenmiş - Var
olsa bile
Konfüzyon ile gelişen psikotik bozukluklarda

-Vasi/yasal
danışman
tayini

- azalmış??

Kişilik boz.
-

Antisosyal
Şizoid, paranoid, şizotipal

- Var

-var

- Azalmış

Epilepsi
-

Epileptik nöbet sırasında, öncesi/sonrası konfüzyonda - Yok
işlenen suçlarda
Kontrol dışı davranma, saldırganlık suçları sık görülür

-Yasal
Danışman

12.4. Adli psikiyatri hemşireliği

Psikiyatri hemşireliği uygulamasının özel bir alanı olarak, adli psikiyatri hemşireliği,
hemşirelik mesleğinde en heyecan verici ve en çağdaş gelişmelerden biridir.
Adli psikiyatri hemşireliğine 10 yıldan fazladır literatürde değinilmesine rağmen, bir
uzmanlık alanı olarak Ingiltere, Kanada ve ABD’de hızlı bir şekilde ortaya çıkmıştır. Adli
Psikiyatri Hemşireliği, yargı sistemi ile ruh sağlığı sistemi arasında bir köprü kurma
yolundadır ve “psikiyatrik bozukluğu olan suçlulara, psikiyatri bakımı sağlamada psikiyatri
bilgisinin uygulanması” dır.
Scale ve arkadaşları, “Adli Psikiyatri Hemşiresini, temel görevi psikiyatrik bozukluğu
olan suçluların değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi olan bir kurumda, uygulama yapan kişi”
olarak tanımlamıştır.
Suç ve şiddet toplumda artış gösterdiği için, kurum farkı gözetmeksizin tüm psikiyatri
hemşirelerinin adli konularda bilgi ve beceriye sahip olması gerekmektedir.

12.4.1. Tarihsel Gelişim
•

•

•

1960’ların sonlarına kadar, ABD’de hapishanelerde psikiyatri hastalarına
yönelik bakım mevcut değildi ve çok az sayıda hemşire bu tür kurumlarda
çalışmak üzere görevlendirilmişti. O zamana kadar önemsenmeyen mahkumların
akıl sağlığı gereksinimleri, sosyal ve politik perspektif açısından oluşturulmaya
başlandı.
1970’lerde, mahkumlara gereken sağlık bakımını sağlama konusunda ilgi
artmaya başladı. Bazı çözümler bulundu. Bunlar, madde kullanımı ile ilgili
programlar, tıp öğrencilerinin görevlendirilmesi ve standart geliştirilmeye
çalışılması gibi çözümlerdi.
1981’de, birçok değişiklik meydana geldi: sağlık bakımı sistemi oluşturuldu,
sağlık bakımı standartları geliştirildi, eğitim programları düzenlendi, cezaevleri
gibi kurumlarla ilgili literatür hazırlandı, konferanslar düzenlendi.
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12.4.2. Adli Psikiyatri Hemşirelerinin Rolleri
Diğer kurumlarda çalışan hemşirelerden farklı olarak, ceza ile ilgili kurumlarda çalışan
psikiyatri hemşirelerinin 2 temel sorumluluğu vardır: sağlık bakımı sunma (bakım) ve islah
etmeye çalışma (gözetim)
Ancak, adli kurumlarda sağlık bakım görevlileri ile güvenlik ve ıslahtan sorumlu
görevliler arasında, rolle ilgili beklentilerin çatışması, örtüşmesi nedeniyle, “rol belirsizliği”
ve “rol çatışması” yaşanmaktadır. 1985’de Amerikan Hemşireler Birliği, bu uzmanlık
alanında çalışan hemşire sayısındaki artış sonucu, “Ceza Ile Ilgili Kurumlarda Hemşirelik
Uygulama Standartlarını” yayınlamıştır.
Adli kurumlarda çalışan hemşirelerde 2 temel sorumluluğun benlik saygısında artışa
yol açması beklenirken, hemşireler daha çok stres ve rol çatışması yaşadıklarını ifade
etmektedir.
Adli psikiyatri hemşirelerinin rolleri;
• Tehlikeli davranışları tanımlamak ve yönetmek
• Risk tanılama ve yönetme
• Güvenli ve terapötik ortam oluşturma ve suç davranışlarını ele alma
• Şiddet ve agresyon yönetimi
• Güvenliğin terapötik kullanımı
• Suç işleme davranışlarını ve bununla ilgili mevzuatı bilme
• Becerilerini pratik bir şekilde uygulama
• Sosyal aracı olarak rol oynama
• Etik olarak belirtilmiştir.
Bu kurumlarda çalışmak tüm hemşirelere uygun değildir. Adli psikiyatri hemşireleri,
olumlu iletişim becerilerine sahip olmalı, ekip çalışmasına katılabilmeli, fiziksel/psikolojik
tanılama becerilerine sahip olmalıdır. Adli psikiyatri hemşiresi, dürüst, önyargısız, kararlı,
assertivite, olgun, iyi niyetli, kendine güvenen ve profesyonel tutuma sahip olmalıdır.

12.4.3. Adli Psikiyatri Hemşiresinin Bakım Verdiği Gruplar
Adli kurumlardaki hasta gruplarıyla çalışmada; psikiyatrik bozukluk prevalansı,
kültürel ve demografik değişkenler, riskli gruplar dikkate alınmalıdır.
En önemli hasta grupları:
• Suçlu akıl hastaları
• Şiddet eğilimi olan hastalar
• Kadın suçlular
• Yaşlı suçlular
• AIDS hastaları
• Tutukluluk altında ruh sağlığı etkilenenler
440

Suçlu akıl hastaları : Adli psikiyatri hemşireleri için en temel hasta grubu “suçlu akıl
hastaları”dır. Araştırmalar, herhangi bir hapishane popülasyonunun en az %6- %15’inin bir
psikiyatrik bozukluğa sahip olduğunu, ciddi ya da kronik psikiyatrik hastalıkla ilgili hizmete
gereksinim duyduğunu belirtmektedir. Yaygın psikiyatri tanıları, şizofreni, duygudurum
bozuklukları, organik mental bozukluklardır. Komorbid tanı (asıl tanıya eşlik eden tanı) ise
kişilik bozuklukları ve madde kullanım bozukluğudur.
Şiddet eğilimi olan hastalar: Adli kurumlarda, hemşireler şiddet eğilimi olan
hastalarla bir aradadır ve yaralanma nadir olmasına rağmen, şiddet mesleki bir tehlike olarak
kabul edilmektedir.
Kadın suçlular: Adli popülasyondaki en dramatik değişiklik gerek yurt dışında,
gerekse ülkemizde kadın tutuklu sayısında artışta görülmektedir. Kadın suçlular arasında,
madde kötüye kullanımı, kişilik bozuklukları ve post travmatik stres bozukluğu sıklığında
artış vardır. Kadınlara fiziksel, emosyonel ve seksüel kötüye kullanım uygulanması sonucu,
suç işlemek ya da mağdur olmak onlar için pek de alışılmadık bir durum değildir.
Yaşlı suçlular: Yaşlı suçlu hastalar diğer yaşlılardan pek farklı değildir; yardıma
gereksinim duydukları pek çok yaşamsal işlevleri vardır. Psikiyatri problemlerine ek olarak,
kronik fiziksel hastalıklarının kötüleşmesine bağlı sorunlar yaşar ve ciddi bakım
hizmetlerine gereksinim duyarlar.
HIV ve AIDS hastaları: Adli popülasyonda riskli davranışlar daha fazla olduğu için,
HIV ve AIDS sıklığı da topluma göre daha yüksektir. Dövme, piercing, uygunsuz seksüel
aktiviteler, IV madde kullanımı bu ortamlarda oldukça yaygındır. Işlevsellik düzeyleri
azalmış olan hastaların kendilerini korumaları, gerekli önlemleri almaları da yetersizdir.
Tutukluluk altında ruh sağlığı etkilenenler: Adli psikiyatri hemşireleri, bir psikiyatri
tanısıyla tutuklanan hastaların yanısıra, tutukluluk altındayken ruh sağlığı bozulan bireylere
de bakım verir. Adli kurumların kısıtlayıcı ve cezalandırıcı doğası, birçok kişi için uyum
sağlamakta zorlanacakları çeşitli stresörler barındırmaktadır.

12.4.4. Adli Kurumlarda Ruh Sağlığını Etkileyen Stresörler
Hastayı etkileyen stresörler
Kalabalık
İkili etiketlenme
Üzüntü, izolasyon, yalnızlık
Çetelere bağlı şiddet
Suçlular arası şiddet, bıçaklama,
dayak, seksüel saldırı
• Kötü yaşam koşulları
• Mahremiyetin olmayışı
•
•
•
•
•

Hemşireyi etkileyen stresörler
• Gerçek ya da ima edilen şiddet
tehditleri
• Sürekli küfür edilmesi
• Sürekli kendini koruma gereksinimi
duyma
• Gözetim ve bakım vermeye bağlı ikili
sorumluluk
• Rol belirsizliği ve rol çatışması
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• Gözetim
• Zorunlu izolasyon
• Toplumsal kopma

• Mesleki izolasyon
• Etiketlenme: “ Ikinci sınıf hemşire”

Ceza ile ilgili kurumlarda, özellikle kronik psikiyatri hastaları, mental retarde hastalar,
beyin hasarı, sosyal beceri kaybı ya da fiziksel yetersizliği olan hastalar diğer tutuklular
tarafından (özellikle erkekler) acımasızca kötüye kullanılır, seksüel, fiziksel saldırı ve
işkenceye maruz kalırlar.

12.4.5. Adli Kurumlarda Hemşirelik Sürecinin Uygulanması
Adli kurumlarda hemşirelik sürecinin esası, farklı bir çevre olması yüzünden daha
farklıdır. Mesleki standartlar ve kişisel amaçlara ulaşabilmek için özel uyumlar yapılması
gerekmektedir.
Süreç aşamaları:
Tanılama:
•

•

Tüm adli psikiyatri hemşireleri, adli hastalarının tanılanması ve gözlenmesinde önemli
bir role sahiptir. Adli hastaların tanılanması, fiziksel çevre koşulları ve mahremiyetin
olmayışı nedeniyle güçtür. Görüşme odalarının tamamen camla kaplı olması, hemşirehasta ilişkisinde temel olan gizlilik hakkı ile çelişmektedir. Bazen, tanılama sürecinde
güvenlik personelinin de bulunması gerekmekte ve bu durum hastanın görüşmeye
direnç göstermesine neden olmaktadır.
Kapsamlı bir tanılama, hastanın gereksinimlerini belirlemeye yardımcı olur (özellikle
acil bakım ve tedavi gereken hastalarda)

Tanılamada öncelikle dikkat edilmesi gereken konular :
• Kısa psikiyatrik hastalık, hospitalizasyon, ayaktan tedavi öyküsü
• Mevcut psikotropik tedavi
• Suisid düşüncesi, suisid öyküsü olup olmadığı
• Alkol-madde kötüye kullanımı
• Cinsel suç işleme, saldırganlık potansiyeli olma durumu
• Polis kayıtları, önceki psikiyatrik kayıtların değerlendirilmesi
Hemşirelik Tanıları:
• Etkisiz bireysel başa çıkma
• Korku
• Üzüntü
• Benlik saygısında azalma
• Kendini yaralama olasılığı
• Uyku alışkanlığında bozulma
• Duyusal-algısal değişiklikler
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• Sosyal etkileşimde bozulma
• Sosyal izolasyon
• Kendine ya da başkasına yönelik şiddet olasılığı
Girişimler:
Adli psikiyatri hemşireleri, hemşirelik uygulamaları sırasında kuruma ilişkin
faktörleri, sınırlılıkları dikkate almalıdır.
Gerçekçi ve ulaşılabilir amaçların belirlenmesinde hastanın aktif katılımı önemlidir
(Ömür boyu hapse mahkum biri için topluma geri dönme planı gerçek dışıdır).
Girişimler 3 düzeyde ele alınmaktadır:
Primer girişimler :
• Ruh sağlığını geliştirme
• Stresörleri tanımlama
• Uygun birimlerle işbirliği yapma
• Eğitim
• Savunuculuk
• Politika oluşturma/ katılım
Sekonder girişimler :
• Tanılama, hemşirelik tanılarını belirleme
• Kriz girişimlerinde bulunma
• Tedavi ile ilgili girişimler
• Saldırgan davranışların kontrol altına alınması
• Yaşam ve sosyal beceri kazandırma eğitimi
• Suisid olasılığına yönelik girişimler
• Danışmanlık
• Psikoterapi
Tersiyer girişimler :
• Vaka yönetimi
• Rehabilitasyon
• Iş/uğraş eğitimi
• Relapsları önlemeye çalışma
Uygulama :
Uygulamada dikkate alınması gereken öncelikli konular şunlardır :
Terapötik ilişki kurma: Adli hastalarla terapötik ilişki kurma ile ilgili güçlükler adli
psikiyatri hemşireleri tarafından iyi bilinen/bilinmesi gereken bir konudur. Bu hasta grubuyla
çalışmak stresli ve zordur. Suçlular, sağlık ve güvenlik personeli arasındaki kültürel ve
ideolojik farklılıklar dikkate alınmalıdır. Başarılı terapötik ilişki için zaman ayırmak, sabırlı
olmak ve tutarlı davranışlarda bulunmak anahtar öğelerdir.
Sağlığı geliştirme: Sağlık bakımının temel inan hakkı olduğu inancı adli psikiyatri
hemşireleri tarafından da unutulmamalıdır. Hemşirelik uygulamalarının ana işlev alanı sağlık
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eğitimi ve sağlığı geliştirmedir. Örneğin, kadın tutuklulara doğum kontrol yöntemleri ile ilgili
eğitim verilmesi, tüm tutuklulara stresle başa çıkma eğitimi verilmesi vb.)
Disiplinlerarası işbirliği: Adli kurumlarda ekip çalışması temel faktörlerden biridir.
Hemşireler, diğer sağlık bakım profesyonelleri ve güvenlik görevlileri arasında iletişim ve
işbirliği oluşturulması şarttır.
Bakımın sürekliliği: Adli kurumlar ya da adli tedavi kurumlarından taburcu olan suçlular
için sürekli bakıma yönelik hizmetler ne yazık ki mevcut değildir. Birçok adli psikiyatri
hastası, kurumdan ayrıldıktan sonra tekrar suç işleme, semptomlarda artma, yaşam kalitesinde
bozulma ile karşı karşıya kalmaktadır. Adli psikiyatri hastaları için topluma yeniden uyum
sağlayıcı planlamalar / programlar düzenlenmelidir (Ayaktan tedavi imkanları, ilgili birimlere
gönderme,uzun süreli vaka yönetimi vb).
Hasta hakları savunuculuğu: Hemşirelerin adli hastaları ve toplumu ilgilendiren
politikaları bilmeleri gerekmektedir. Özellikle suçlulara karşı toplumda antipati var olduğu
için, bu bireylerin rehabilitasyonları zordur.
Değerlendirme: Adli hastaların tanılarına ve prognozlarına bağlı olarak;
• Sorunlarına etkili çözüm yolları bulması
• Gerçeğe uygun davranması
• Olumlu yargılama yeteneği geliştirmesi
• Kurum kurallarına uyması değerlendirmede beklenen başarılı
göstermektedir.

sonuçları
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Uygulamalar
1) Psikiyatri hastalarının yasal durumları ve adli psikiyatri hemşireliği ile ilgili daha
geniş bir analiz için bkz.:
• Öztürk O., Uluşahin A. (2015). Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp
Kitapevi, Ankara.
• Fortinash KM. Worret PAH. (2012). Psychiatric Mental Health Nursing. 5.
basım. Mosby Publishing, Philadelphia, Birleşik Devletler
• Norman I. Ryrie I. (2004). The Art and Science of Mental Health Nursing (a
textbook of principles and practice). Open University Press, Berkshire, Birleşik
Krallık
• Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım
Sanatı. 1. Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul
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Uygulama Soruları
Bayan A. kısa bir süre önce büyük gazetelerden birinde muhabir olarak işe başladığı için
İstanbul'a taşınan 27 yaşında bir kadındır. 1.65 boyunda ve 52 kilo ağırlığında olan Bayan A.
formunu korumak için sürekli olarak koşu yapmaktadır. İstanbul' da kimseyi tanımadığı için
yalnız hissetmektedir. Sakin bir mahallede küçük bir ev kiralayan Bayan A. yeni insanlarla
tanışıp arkadaş olmayı ummaktadır. Yeni evine taşındığı ilk cumartesi erken kalkıp hava
henüz ağarırken koşuya gitmeye karar verir ve evinin yakınındaki parkta koşmaya başlar.
Parka girdiğinde ağaçların arkasından çıkan biri bıçakla önünü keser ve taciz eder, karşısına
çıkan kişiye karşı koymaya çalışan Bayan A. nın çığlıkları üzerine insanlar yardıma gelir ve
adam hızla oradan kaçar. Daha sonra polis ve acil servis aranarak, Bayan A. hastaneye
kaldırılır. Bayan A. ile ilgili olarak aşağıdaki soruları cevaplayınız?
1. Olası hemşirelik tanıları nelerdir?
2. Adli psikiyatri hemşiresi olarak Bayan A. için yapacağınız primer, sekonder ve
tersiyer girişimleri neler olabilir?

,
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hukuk ve psikiyatrinin birleştiği alan olan adli psikiyatri; suç ve hastalık gibi hassas
kavramlara temellenmiştir. Bu gerçekten hareketle, ceza ehliyeti, hukuki ehliyet gibi
kavramlar tanımlanmış ve kavramlar arasındaki fark ortaya konmaya çalışılmıştır.
Ülkemizdeki yasal düzenlemeler bu olgular doğrultusunda ortaya konulmuş ve özel gruplarda
uygulanan hukuki düzenlemeler anlatılmıştır. Adli psikiyatri hemşireliğinin; tarihsel süreci,
rol ve sorumlulukları; klinik hemşirelerden farklı olarak bakım verici ve gözlemci olmak gibi
yaşadıkları zorluklar ve bakım verdiği özel hasta grupları ( suçlu akıl hastaları, şiddet eğilimi
olan hastalar gibi) anlatılmıştır. Hemşirelik sürecinin adli kurumlarda uygulanması
tanılamadan değerlendirmeye doğru sistematik şekilde ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Bipolar bozukluk tanısına sahip bir hastanın işlediği suç nedeniyle
değerlendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi verilecek karar üzerinde etkili olacaktır?
a. Hastalığın evresi
b. Hastanın cinsiyeti
c. Hastanın eğitim düzeyi
d. Hastalığın süresi
e. Hastanın eğitim düzeyi
2.

Doğurduğu çocuğunu “şeytan içimden çıktı diye algılayan” ve “onu boğarak öldüren” bir
psikotik anneye işlediği cinayetten dolayı aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a. Ceza verilmemeli ve tedavi edilmelidir
b. Ceza verilmeli ve tedavi edilmelidir
c. Ceza verilmeli ve denetimli serbestlik uygulanmalıdır
d. Ceza verilmemeli ve bakım evine gönderilmelidir
e. Ceza verilmeli ve tedavi edilmemelidir

3. Aşağıdaki psikiyatrik bozukluklardan hangisi, suçun işlenmesinde hastalığın etkisi
olmasına rağmen, cezaya hükmedilmesini gerektirmektedir?
a. Demans
b. Hezeyanlı bozukluk
c. Madde kullanımı
d. İki uçlu-1 bozukluk
e. Majör depresif bozukluk
4. Aşağıdakilerden hangisi, adli psikiyatri servislerinde çalışan hemşireleri etkileyen bir
stresör değildir?
a. Küfürlü hasta konuşmaları
b. Rol belirsizliği
c. Şiddete uğrama korkusu
d. Mahremiyet olmayışı
e. Sürekli kendini koruma gereksinimi
5. Psikiyatrik bozukluk nedeniyle sorumluluklarını yerine getiremeyen, bakımında
sürekli yardım gereken yetişkinin mahkeme kararı ile
kısıtlanması
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Yasal danışmanlık
b. Vesayet
c. Engellilik
d. Kurum bakımı
e. İkincil kazanç
6. Adli psikiyatri hemşireliğinde, uygulamaların gerçekleştirilmesinde engelleyici olan
stresörler nelerdir?
7. Adli psikiyatri hastalarında hemşirelik süreci uygulamalarında tanılama neleri kapsar?
8. Adli psikiyatri hastalarında, primer girişimler nelerdir?
9. Yetişkin psikiyatri hastalarını ilgilendiren Medeni Kanun’la ilişkili durumlar nelerdir?
10. Psikiyatrik tanılar içinde ceza sorumluluğunun olmayışı hangi tanıları içerir?
Cevaplar: 1)a, 2)a, 3)c, 4)d, 5)b
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13. RUH SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ

Bu bölüm Prof. Dr. Sevim BUZLU tarafından hazırlanmıştır.

*
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Ruh Sağlığı ve Önemi
13.2. Ruh Sağlığının Tanımı ve Felsefesi
13.2.1. Birincil Koruyucu Önlemler
13.2.2. İkincil Koruyucu Önlemler
13.2.3.Üçüncül Koruyucu Önlemler
13.3.Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
13.4.Ruh Sağlığında Risk Faktörleri
13.5.Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi
13.5.1. Ülkemizde Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi
13.5.2. Dünya Genelinde Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı
13.5.3. Okulda ve Genç Nüfusta Madde Kullanımı Yaygınlığı
13.5.4.Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Verileri
13.5.5. Türkiye’de Yaşlı Ruh Sağlığı Verileri
13.5.6. Türkiye’de İntiharVerileri
13.5.7. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Verileri
13.6. Ruh Sağlığı Hemşireliği
13.6.1.Ruh Sağlığı Hemşireliğinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki Tarihsel Gelişimi
13.6.2.Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolleri
13.6.2.1. Ruh Sağlığı Hemşiresinin Direkt Rolleri
13.6.2.2.Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin İndirekt Rolleri
13.6.3.Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirelik Süreci
13.6.3.1.Durum Saptama ve Tanılama
13.6.3.2.Planlama
13.6.3.3.Girişimler
13.6.3.3.1.Birincil Önlemler
13.6.3.3.2.İkincil Önlemler
13.6.3.3.3.Üçüncü Önlemler
13.6.3.4.Değerlendirme
13.7. Psikiyatrik Hastalara Evde Bakım
13.7.1.Psikiyatrik Hastalara Evde Bakım Hemşireliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ruh sağlığı ve felsefesi hakkında bilgi veriniz.
Ruh sağlığının tarihsel gelişimi hakkında bilgi veriniz.
Ruh sağlığında riskli gruplar hakkında bilgi veriniz.
Türkiye’de ruh sağlığı epidemiyolojisi hakkında bilgi veriniz.
Ruh sağlığı hemşireliği ve rolleri hakkında bilgi veriniz.
Ruh sağlığı hemşireliği ve süreci hakkında bilgi veriniz.
Psikiyatrik evde bakım hakkında bilgi veriniz.
Psikiyatrik evde bakım hemşireliği hakkında bilgi veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ruh sağlığı ve felsefesinin Ruh sağlığının tanımı
tanımı
felsefesinikavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde
edileceği
veya
geliştirileceği
ve Okuyarak/Araştırarak

Ruh sağlığının tarihsel Ruh sağlığının tarihsel gelişimi Okuyarak/Araştırarak
gelişimi ve ruh sağlığında ve ruh sağlığında riskli grupların
riskli gruplar
kapsamını kavrayabilmek
Ruh sağlığı epidemiyolojisi Ruh sağlığı epidemiyolojisi ve Okuyarak/Araştırarak
ve Türkiye’deki ruh sağlığı Türkiye’deki
ruh
sağlığı
epidemiyolojisi
epidemiyolojisi
kapsamını
kavrayabilmek
Ruh sağlığı hemşireliğinin Ruh
sağlığı
hemşireliğinin Okuyarak/Araştırarak
tanımı ve rolleri
tanımını
ve
rollerinikavrayabilmek
Ruh sağlığı
süreci

hemşirelik Ruh sağlığı hemşirelik sürecini Okuyarak/Araştırarak
kavrayabilmek

Psikiyatrik evde bakım ve Psikiyatrik evde bakımı
tanımı
tanımını kavrayabilmek

ve Okuyarak/Araştırarak

Psikiyatrik evde bakım ve Psikiyatrik evde bakım ve Okuyarak/Araştırarak
psikiyatrik evde bakım psikiyatrik
evde
bakım
hemşireliği süreci
hemşireliği
sürecini
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar
•
•
•
•
•

Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi
Ruh Sağlığı Hemşireliği
Psikiyatrik Evde Bakım
Psikiyatrik Evde Bakım Hemşireliği
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Giriş
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşayan insanların dörtte biri yaşamlarının bir
döneminde önlenebilen, ortaya çıktığında da başarılı bir şekilde tedavi edilebilen ruhsal
sorunlarla boğuşmaktadır. Yoğun göç, işsizlik, yoksulluk, kültürel karmaşa, yaşlı nüfusun
artması, yeni ekonomik mekanizmalar ve güçlükler, nüfusun artması gibi nedenler, kısaca
sosyal, ekonomik ve politik değişimler ruh sağlığı hizmetlerine olan gereksinimin her geçen
gün artmasına neden olmaktadır. Bu nedenle; ruh sağlığı, ruhsal açıdan sağlıklı olma kriterleri
ve ruh sağlığını etkileyen faktörleri, toplum ruh sağlığı kavramı, tarihsel gelişimi ve
hizmetlerini ve bu gelişim sürecinde toplum ruh sağlığı hemşirelerinin rolleri, sorumlulukları
ve uygulamalarını öğrenmek önemlidir.
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13.1. Ruh Sağlığı ve Önemi
Sosyal ve yapısal açılardan ele alındığında; demografik özellikler, ekonomik ve yasal
düzenlemeler, politika, din, eğitim, teknoloji, medya, göç, kentleşme, ölüm yaşı, evlilik
olgusu, fertilite, kadın ve erkeklerin toplumdaki yeri, rolü ve statüsü gibi faktörlerin gerek
beden sağlığı gerekse ruh sağlığı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu faktörler;
 Mevcut Koşullar: Gelir durumu, ailenin yaşam biçimi, evin şekli, iş durumu ve aile
bireylerini etkileyen stres, hastalık ve krizler vb.
 Bireysel Faktörler: Doğum sonrası olaylar, kazalar, hastalıklar, çocukluktaki beslenme
örüntüleri, genetik durumlar ve gelişim dönemleri vb.
 Ekolojik Faktörler: Toplumsal değerler, sosyal roller, yaşam biçimi ve subkültürel
davranış örüntüleri vb.
 Felaketler: Sel, deprem, salgın ve yangın vb.
 Olanaklar: Sağlık hizmetlerine ulaşabilme durumu, çeşitli patojenlere maruz kalma
düzeyi, sanitasyon, beslenme, eğitim, eş seçme ve bireyin sigara, alkol, ilaç – madde
kullanımı vb. durumlar ruh sağlığını etkileyen faktörler olarak sayılabilir.

13.2. Ruh Sağlığının Tanımı ve Felsefesi
Ruh sağlığı hizmetleri, bireyin, ailenin ve toplumun ruh sağlığının korunması,
yükseltilmesi, ruhsal bozuklukların erken tespiti ve tedavisi, oluşmuş bozuklukların
rehabilitasyonu ve topluma yeniden uyumlarını sağlamak amacıyla verilen koruyucu,
geliştirici, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetlerin tümünü kapsar. En geniş anlamıyla ruh
sağlığı hizmetleri birey, aile ve toplum için yaşamın değerini anlamlı kılma uğraşlarıdır.
Ruh sağlığının temel felsefesi, insanların bütüncül olarak ele alınarak ruhsal
hastalıkların tedavi edilmesi gerektiği yönündedir. Ruhsal sorunların nedeni olarak, insanların
birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşiminden kaynaklanan sorunları ve sosyal stresörleri
kabul eder ve bakımın odağını bireyden çok toplum olarak görür. Ruh sağlığı bakımının
diğer bir felsefesi ise, ruh sağlığı hizmetlerine gereksinimi olan herkesin bireysel özelliklerine
bakılmaksızın (yaş, ödeme gücü, kaldığı yer vb.) kapsamlı ve ulaşılabilir hizmet almaya hakkı
olduğudur.
Günümüzde tıbbi ve biyolojik modelden, tüm sağlık ve sosyal disiplinleri kapsayan
biyo-psikososyal modele doğru bir değişim olmuştur. Bu nedenle; bakımın yönü uzun süreli
geleneksel yataklı kurumlardan, hemşirelerin yönettiği merkezler, ayaktan ruh sağlığı
poliklinikleri, ruh sağlığı tedavi üniteleri ve hatta gerektiğinde evsiz insanların tedavisini
yapabilmek için ruh sağlığı ekibinin bulunduğu caddeler gibi toplum içindeki yeni merkezlere
doğru değişmiştir. En son olarak, hastaların bulundukları ortamda, kendi evlerinde bakım
almaları yönünde bir değişiklik olmuştur. Bu yeni akım ve hizmetler sayesinde bakım
maaliyetleri azalmış, bireylerin tedavi alma ve sürdürmede katılımı ve işbirliği artmıştır.
Birçok insan için ruhsal bozukluklardan korunmak ulaşılmak istenen bir amaçtır. Bu
amaç açıkça görüldüğü halde ruh sağlığının korunma konuları karmaşık ve tartışmaya açıktır.
Caplan, “koruyucu psikiyatri prensipleri” adlı çalışmasında, koruyucu ruh sağlığının temel
kavramlarını açıklamaya çalışmış ve toplum sağlığı modelindeki üç aşamayı ruhsal bozukluğu
olan bireylere ve ruhsal bozukluklara uyarlamıştır.
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13.2.1. Birincil Koruyucu Önlemler
Birincil önlemde; ruh sağlığını bozan, zorlayıcı nitelik taşıyan ya da zararlı olma
potansiyeli gösteren sosyal koşullar hedef alınır. Bu aşamanın içeriğinde; toplumda ruhsal
bozuklukların ortaya çıkma oranını düşürme, ruhsal bozukluklara sebep olan sosyal koşulları
ortaya çıkarma ve tanıma, stres yaratıcı ve potansiyel olarak zararlı olan etyolojik sebepleri
etkisiz hale getirme ve bunlarla mücadele etme, toplumu bu konuda uyarma ve eğitme yer
almaktadır. Ruh sağlığını koruma yaklaşımının felsefesi; bireyi korumak değil, kendi yaşamı
ile ilgili sorumluluk almasını sağlamaktır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde eğitimin yanı
sıra, ana-çocuk sağlığı merkezleri, okullar, kamu kuruluşları, fabrikalar vb. ile bağlantılı olan
danışma servisleri kurularak da hizmet verilmektedir.
Birincil koruma çalışmalarından bazıları şunlardır:
• Erken çocukluk ve ana-baba eğitim programları düzenlemek,
• Boşanan çiftlere, ailelere, bireylere yönelik boşanma danışmanlık gruplarını
oluşturmak ve yönetmek,
• Erken sosyalleşme için oyun grupları oluşturmak,
• Destek ve kendi-kendine yardım grupları oluşturmak,
• Okullara, işyerlerine ve diğer toplum kuruluşlarına konsültanlık yapmak,
• Ruh sağlığı ile ilgili politikalarda aktif olarak yer almak ve hasta haklarının
savunucusu olarak görev yapmaktır.
Ruh sağlığının geliştirilmesi ise; yaşam kalitesi, sağlıklı yaşam biçimlerinin
desteklenmesi, psikososyal gelişim dönemlerine göre gereksinimlerin karşılanması, grup
dinamikleri ve sistem yaklaşımı doğrultusunda ailenin değerlendirilmesi gibi kavramları
içerir.

13.2.2. İkincil Koruyucu Önlemler
İkincil önlem; ruhsal bozuklukların erken tanı ve tedavisi ile prevelansını, mortalite ve
morbiditeyi düşürme çalışmalarını içerir. Ortaya çıkan ruhsal sorunların erken teşhis ve
tedavisini sağlamak esastır.
İkincil koruma çalışmalarından bazıları ise;
•
•
•
•
•
•

Krize müdahale programlarında çalışma ve intiharı önlemede danışmanlık yapma,
Stresli durumlarda, semptomların alevlendiği dönemlerde aile ve bireylere destek
sağlama,
Şiddet kurbanları ve yakınlarına danışmanlık yapma,
Tedaviye ihtiyaç duyan vakaları saptama ve sevketme,
Kısa süreli psikoterapiler,
Psikofarmakolojik tedavi ve gerektiğinde hospitalizasyonun sağlanmasıdır.

13.2.3.Üçüncül Koruyucu Önlemler
Üçüncül önlemde; ruhsal bozukluk tedavi edildikten ya da kronikleştikten sonra
devam eden işlev bozukluklarını azaltma çalışmaları yer alır. Bu önlemdeki programların
temel amacı, hastaneden taburcu olan hastaların toplum dışına itilmelerini engellemek ve bu
bireyleri yeniden topluma katabilmektir. Bu amaçla, bireyin işlevselliğini yeniden
kazanmasını sağlamaya çalışan rehabilitasyon çalışmalarından yararlanılmaktadır.
456

Rehabilitasyon veya üçüncül önlemler ve bakımın sürekliliğini sağlamak tüm sosyoekonomik
gruplar için gereklidir. Bunun için aile desteği, evdebakım hizmetleri, sığınmaevleri ya da
özel konutların olduğu yerleşimler ve yarı-yolevleri bu gruba girer. Hasta haklarını savunmak
ve karmaşık sağlık işlemleriyle uğraşmak için liyezon çalışanları, yakın dostlar, aile üyeleri ya
da sponsorlar gereklidir.
Üçüncül koruma çalışmalarından bazıları:
•
•
•
•
•

Taburcu olduktan sonra kendine bakım etkinliklerini öğretme,
Evde izlem, gözlem ve koordinasyon sağlama,
Hasta savunucusu olarak çalışma,
Hastanesonrası bireye, gruba ve aileye destekleyici tedavi sağlama,
Hastaları hastane sonrası hizmet ve kendine yardım gruplarına yönlendirmedir.

13.3. Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
Ruh sağlığı; tarihsel gelişim süreci boyunca çeşitli dönemlerdeki düşünce biçimleri,
felsefi, sosyal ve ekonomik doktrin ve geleneklere bağlı olarak değişme ve gelişme
göstermiştir.
Dünyada, 1200 yıllarında ilk defa Belçika’nın Gheell şehrinde toplum ruh sağlığı,
ruhsal bozukluğu olan bireylerin aile yanlarına yerleştirilmesi ile başlamıştır.
İkinci Dünya Savaşı’nda meydana gelen ruhsal bozukluklardaki artış, savaş sonrasında
yapılan araştırmalarda hasta ve hastalıkların değerlendirilmesinde; çevre, sosyal durum ve
hastalık arasındaki ilişkileredaha fazla ağırlık verilmesine neden olmuştur.
Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine yönelik olarak kurulan ilk dispanser 7 Temmuz
1962’de İstanbul Aksaray’da açılmıştır. Daha sonra 1963’de Koca Mustafa Paşa, Kasımpaşa
ve Eyüp, 1964’te Üsküdar, 1965’te Sağmalcılar, 1970’te de Beşiktaş ruh sağlığı dispanserleri
açılarak hizmete girmiştir.
Ruh sağlığı dispanserlerinin kuruluş amaçlarından en önemlisi, ruhsal bozuklukları
başlangıçta tespit etmektir. Her ruh sağlığı dispanserinde; psikiyatrist, kinik psikolog, sosyal
hizmet uzmanı veya sosyal hemşire, rehabilitasyon sorumlusu ve gönüllülerden oluşan bir
ekibin hizmet vermesi, hastaneye yatması gereken hastaları sevk, hastaneden taburcu olup
bölgelerine gelen hastaları evlerinde takip, dispansere davet ve aileleriyle sıkı iş birliği içinde
çalışarak bölge sakinlerinin tüm ruh sağlığı sorunlarının çözümlenmesinde yardımcı olmak
amaçlanmıştır.
Beşiktaş ruh sağlığı merkezi aynı zamanda ilk açılan “gündüz hastanesi” olarak hizmet
vermekteydi. Ruhsal bozukluğu olan bireyler burada yataklı bir tedavi kurumuna yatmadan,
ayakta tedavi görmekteydiler. Bu merkezde ana babalar için okul, rehberlik servisi,
rehabilitasyon ve sosyal readaptasyon atölyeleri vardı.
İstanbul’da mevcut 7 ruh sağlığı dispanserinden ayrı olarak 1963’de Ankara Özel
İdaresi’nce Yenişehir Ruh Sağlığı ve Araştırma Dispanseri açılmış ve bu dispanser 1972’de
Bakanlığa devredilmiştir.
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Ruh sağlığının geniş kapsamlı bir mediko-sosyal sorun olması nedeniyle bu konudaki
hizmetleri yürütmek amacıyla 1967’de Bakanlık bünyesinde Ruh Sağlığı Müdürlüğü
kurulmuştur.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ruh sağlığı konusunu ilk defa ele almıştır. Ruhsal
bozukluğu olan bireylerin teşhis ve takibiyle bu konuda epidemiyolojik araştırma yapacak ve
halkı ruh sağlığı konusunda eğitecek nitelikte, 16 sağlık bölgesinde birer ruh sağlığı merkezi
kurulması öngörülmüştür. Mevcut olan ruh sağlığı hastanelerinin teknik olarak geliştirilmesi,
hasta adedine göre personelin sağlanması ve bu kurumların birer eğitim merkezleri olması
yönünde çalışmalar yapılmıştır. Rehabilitasyon hizmetlerinin diğer ruh sağlığı hastanelerinde
de uygulanabilmesi ve bu konuda elemanların yetiştirilmesi için olanaklar görüşülmüştür.
Sağlık Bakanlığı bünyesinde ruh sağlığı hizmetleriyle ilgili çalışmaları yürütmek üzere
ilk olarak 1960’lı yıllarda bir birim oluşturulmuş ve Sağlık Müdürlüklerinde de 1984’de 850
sayılı genelge ile “Akıl ve Ruh Sağlığı Şube Müdürlükleri” kurulmuştur. Bu birimler son
değişiklikle “Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıklar Şubesi” olarak tanımlanmışlardır.
Ülkemizde 2006 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından, DSÖ’nün ruh sağlığı politikaları
ile ilgili önerdiği 7 modül ve bu alanla ilgili istenilen modern vurguları esas alan “Ulusal Ruh
Sağlığı Politikası” metni yayınlanmıştır. Politika metnindeki temel öneriler şöyledir:
♦ Ruh sağlığı sisteminin toplum temelli olması, genel sağlık sistemine ve birinci
basamağa entegre edilmesi,
♦ Toplum temelli rehabilitasyon çalışmalarının yapılması,
♦ Ruh sağlığı alanına ayrılan paranın arttırılması,
♦ Ruh sağlığı hizmetlerinin kalitesinin arttırılması,
♦ Ruh sağlığı alanı ile ilgili yasaların çıkarılması,
♦ Damgalamaya karşı hasta haklarının savunulması,
♦ Ruh sağlığı alanında eğitim, araştırma ve insan gücünün arttırılmasıdır.
Bakanlığımız tarafından 2006 yılında hazırlatılan ulusal ruh sağlığı politika metninde
toplum temelli modele geçiş tavsiye edilmiş ve Bakanlığımız ruh sağlığı politikasında hastane
temelli modelden toplum temelli modele geçme kararı almıştır. Bu modelin ilk basamağı
olarak da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) açma kararı Sağlık Bakanlığı tarafından
Nisan 2009’da alınmış ve pilot çalışmaların sonuçları değerlendirilerek ilgili yönerge Şubat
2011’de yayınlanmış ve uygulaması başlamıştır.
Ülkemizde uygulamaya geçilmesi düşünülen toplum temelli modelde; ağır ruhsal
bozukluğu olan hastaların açılacak olan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) tarafından
kayıt altına alınıp takip edilmesi, halen hastanelerde yatmakta olan ve ihtiyacı bulunan
hastaların projenin sonraki aşamasında açılacak yarı-yol evleri ve korumalı evlerde
kalmasının ve korumalı işyerlerinde istihdamlarının sağlanması hedeflenmektedir.

13.4. Ruh Sağlığında Risk Faktörleri
• Cinsiyet: Ruhsal sorun ve hastalıkların çoğu kadınlarda erkeklerden daha fazla
görülmektedir. Kadınlarda özellikle anksiyete bozuklukları ve depresyonun yaşam
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•

•

•

•

•

boyu prevelansı daha yüksektir. Buna karşılık erkeklerde alkolizm, ilaç alışkanlıkları
ve kişilik bozukluklarının daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir.
Yaş: Yaş arttıkça ruhsal sorun ve bozuklukların, 65 yaşın üzerinde ise organik kökenli
ruhsal bozuklukların daha yaygın olduğu gözlemlenmiştir.Ek olarak, 40 yaşın üzeri
bireylerde depresif belirtiler, uyku ilacı kullanımı, depresyon ve uyku bozukluklarının
daha yaygın olduğu bildirilmiştir.
Medeni durum: Tüm ruhsal bozuklukların, evli kadınlarda evli erkeklere göre daha
yaygın olduğu görülmüştür. Dullarda, evli ve bekarlara göre psikoz, anksiyete
bozukluğu, psikosomatik hastalıklar ve depresyonun daha yüksek olduğu
bildirilmiştir. Diğer yandan, uyku bozukluklarının da bekar, dul ve boşanmışlarda evli
olanlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Yerleşim bölgesi: Genel olarak ruhsal bozukluk prevelanslarının kırsal kesimden
kente doğru giderek artış gösterdiği, psikozların ise kırsal kesimde daha yaygın olduğu
bildirilmiştir.
Sosyo-ekonomik düzey: Genel olarak ruhsal bozuklukların alt sosyo-ekonomik
kesimde daha yaygın olduğu, alkolizm ve ilaç alışkanlıklarının üst gelir gruplarında
daha yüksek olduğu görülmüştür.
Öğrenim düzeyi: Genel olarak ruhsal bozukluklar öğrenim görmemişlerde daha
yüksek prevelansa sahiptir. Ancak öğrenim düzeyi bir ara değişkendir. Yaş, cinsiyet,
sosyo-ekonomik düzey gibi diğer değişkenlere bağlı olduğu için gerçek bir risk etmeni
olarak görülmemektedir.

13.5. Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi
Psikiyatrik epidemiyoloji, popülasyondaki ruhsal bozuklukların sıklığını, dağılımını,
bunların yaş, cinsiyet, ırk, coğrafi konum, sosyo-ekonomik düzey, yaşam biçimi, beslenme
gibi faktörlerle ilişkisini inceler.
Sıklık (insidans): Birim zamanda ortaya çıkan yeni vakaların nüfusa oranıdır.
Yaygınlık (prevelans): Var olan vakaların nüfusa oranıdır.

13.5.1. Ülkemizde Ruh Sağlığı Epidemiyolojisi
Ülkemizde tanı konulacak düzeyde ruhsal bozukluk yaygınlığı %20 dolayındadır. Bu
bireylerin hastalıklarına tanı konulamaması ve tedavilerinin gecikmesi yalnızca tıbbi değil,
sosyal ve ekonomik kayıplara yol açmaktadır.
Yapılan çalışmalar incelendiğinde, Temel Sağlık Hizmetlerine (TSH) başvuran
hastalarda ruhsal bozuklukların epidemiyolojisi üzerine yapılan araştırmaların az olduğu,
farklı örneklemler, farklı ölçüm yöntemleri ve tanı ölçütleri kullanıldığı ve bunlara bağlı
olarak ruhsal bozukluk yaygınlığının yüksek olduğu görülmektedir. Genel olarak
araştırmalarda ruhsal bozukluk oranının %20-30 oranında değiştiği, en sık depresyon ve
anksiyete bozukluğu tanısı konulduğu saptanmıştır.
ICD-10 tanı kriterleri kullanılarak yapılan Türkiye Ruh Sağlığı Profili araştırmasına
göre; şehirlerde ruhsal hastalık görülme oranının, kasaba ve köylerden yüksek olduğu, coğrafi
bölgelere göre ruhsal hastalık dağılımının farklılık gösterdiği, genel olarak çocuk ve gençlerde
sorunlu davranışların yaklaşık %11 oranında olduğu, 18 yaş üstü nüfusta ruhsal bozuklukların
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görülme sıklığının %17.2, yetişkinlerde ise araştırmanın yürütüldüğü dönemde, son bir yıl
içinde tedaviye başvuru oranının %4.7, çocuk ve gençlerde ise %0.3 olduğu ortaya çıkmıştır.
Kadınlarda ruhsal bozukluk görülme oranının erkeklerden iki kat daha fazla olduğu; eğitim,
medeni durum gibi değişkenlerin ruhsal bozukluk yaygınlığını etkilediği, ancak son bir yıl
içinde psikiyatrik belirtilerle tedavi için başvuruda bulunanların %4.7 gibi düşük bir oranda
olduğu, buna karşın kadınların erkeklere göre iki kat daha fazla sağlık kuruluşlarına
başvurduğu saptanmıştır. Ruhsal sorunları olan bireylerin ilk başvurularını sıklıkla psikiyatri
uzmanlarına (%39) yaptığı; psikiyatri dışı uzmanlara %33, pratisyen hekimlere %21,
üniversite öğretim üyelerine de %3.6 oranında başvurdukları görülmüştür. Tedavi amacıyla
psikotrop ilaç kullanma sıklığının ise %5 olduğu, kadınların erkeklerden daha fazla ilaç
kullandığı ve kullanılan ilaçların üçte ikisinin antidepresanlar, dörtte birinin de
sedatif/hipnotikler olduğu belirlenmiştir. Bu araştırma, ruh sağlığı hizmetlerinin birinci
basamağa entegre edilmesinde ve toplumun eğitiminde yapılabilecekleri göstermesi açısından
önemli sonuçların elde edilmesine olanak sağlamıştır.
Ulusal Hastalık Yükü (Hıffısıha Mektebi, 2004) verilerine göre ulusal düzeyde temel
hastalık gruplarının hastalık yükü dağılımına bakıldığında; %19 ile psikiyatrik hastalık grubu
ikinci sırada yer almaktadır. Hastalık yükünün hesaplanmasında kullanılan “İşlevsizliğe
Adapte Edilmiş Yaşam Yılları (DisabilityAdjusted Life Years - DALY)” tanımının alt
bileşenleri olan “Ölümle Kaybedilen Yaşam Yılları (Years of Life Lost - YLL)” ve
“Özürlülükle Kaybedilen Yaşam Yılları’na (YearsLostwithDisability-YLD)” bakıldığında, en
fazla YLD’ye neden olan temel hastalık gruplarında ilk sırayı psikiyatrik hastalıkların aldığı
belirlenmiştir. Cinsiyete göre YLD’ye sebep olan ilk 20 neden arasında erkeklerde beş
psikiyatrik hastalığın, kadınlarda dört psikiyatrik hastalığın (1.sırada unipolar depresyon
olmak üzere) yer aldığı görülmüştür. Temel hastalık kategorilerinin, cinsiyet ve yaş gruplarına
göre YLD yüzde dağılımına bakıldığında; nöropsikiyatrik hastalıklar, toplamda % 27,8 olmak
üzere her iki cinsiyette de birinci sırada yer almaktadır. Bu çalışmada aynı zamanda, ulusal
düzeyde hastalık yükü nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre dağılımına bakılmıştır ve
psikiyatrik hastalık grubunun kardiyovasküler hastalıklardan sonra %19 ile ikinci sırada
yer aldığı görülmüştür. Hastalık yükünü oluşturan ilk 10 hastalık arasında unipolar depresif
bozukluk % 3.9 ile dördüncü sırada yer alırken; hastalık yükünün yaş ve cinsiyete göre
dağılımına bakıldığında; erkeklerde nöropsikyatrik nedenler üçüncü sırada, kadınlarda ise
ikinci sırada yer almaktadır. Ayrıca, Türkiye’de hem kentsel hem de kırsal alanda ruhsal
bozuklukların önemli hastalık yükü oluşturduğu belirlenmiştir.
Depresyon; Birincil depresyonun bir aylık yaygınlığı %18.78 (kadınlarda %14.5, erkeklerde
%7.4), Distimik bozukluk; Distimik bozukluğun bir yıllık yaygınlığı %5.0 (kadınlarda
%7.49, erkeklerde %2.36) ve yaşam boyu yaygınlığı %5.4 (kadınlarda %6.95, erkeklerde
%2.60), Panik bozukluğu; Panik bozukluğun bir yıllık yaygınlığı %4.27 (kadınlarda %6.24,
erkeklerde %7.13) ve yaşam boyu yaygınlığı %5.08 (kadınlarda %6.24, erkeklerde %1.62),
Yaygın anksiyete bozukluğu (YAB); YAB’nin bir yıllık yaygınlığı %10.5 (kadınlarda
%14.08, erkeklerde %5.67) ve yaşam boyu yaygınlığı %12.1 (kadınlarda %15.86, erkeklerde
%7.09), Obsesif kompulsif bozukluk (OKB); OKB’nin bir aylık yaygınlığı %2.6
(kadınlarda %3.0, erkeklerde %1.6) ve yaşam boyu yaygınlığı %3.7, Fobik bozukluklar;
Özgül fobinin bir yıllık yaygınlığı %6.9 (kadınlarda %9.45, erkeklerde %3.55) ve Şizofreni;
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Şizofreninin bir yıllık ve yaşam boyu yaygınlığı %0.5 (kadınlarda %0.36, erkeklerde %0.71,
p=0.37) oranında olduğu bulunmuştur.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Hastalıkların Sıklığı (İstanbul 2004)
verilerine göre; kadınlarda tespit edilen ruhsal bozukluk oranının erkeklere göre daha yüksek;
yurt dışında yapılan çalışmalarda,birinci basamağa başvuran hastalar arasında ruhsal bozukluk
oranının %20-45 arasında olduğu bulunmuştur. Bu verilere göre; ruhsal bozuklukların
sıklığına ilişkin elde edilen sonuçların oldukça düşük (%2.3) olduğu vebu düşük oranın;
ruhsal bozukluğu olan bireylerin psikiyatrik belirtilerinin farkında olmaması ya da gizleme
eğilimiyle, hekimlerin ruhsal bozuklukları saptama konusunda yeterli bilgiye sahip
olmamaları ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin yoğun çalışma koşulları içerisinde düşük
motivasyon nedeni ile bu konuya yeterince eğilmemeleri gibi faktörlerin etkili olabileceği
sonucu elde edilmiştir.

13.5.2. Dünya Genelinde Alkol ve Madde Kullanım Yaygınlığı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizdeki alkollü içecek tüketimi
1997 yılında 867.9 milyon litre iken, 2006 yılında 968.9 milyon litreye yükselmiştir. Sağlık
Bakanlığı tarafından son dönemde yapılan bir araştırmada, genç nüfusta alkol kullanım
yaygınlığı %42,6; düzenli alkol kullanımı ise %20,5 olarak bildirilmektedir (TUBITAK
2003). TÜİK Sağlık Araştırması’na göre, 15 yaş ve üstü bireylerin alkol kullanım durumu
%10.9 (erkek % 18.8, kadın % 3.3) olarak bildirmiştir (TÜİK 2008).
15-24 yaş grubunda yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı %2,9 iken, 25-44 yaş
grubunda %2,8, 45-64 yaş grubunda %2,3’tür. Erkeklerde yaşam boyu uyuşturucu madde
kullanımı %3,5 iken, kadınlarda %2,6’dır. Eğitimsizlerde yaşam boyu uyuşturucu madde
kullanımı %2,6 iken, ilkokul mezunlarında %2,4, ortaokul mezunlarında %3,2, lise
mezunlarında %2,6, üniversite mezunlarında %3,1’dir. İl merkezinde yaşayanlarda yaşam
boyu uyuşturucu madde kullanımı %2,6 iken, ilçe merkezinde yaşayanlarda %2,9, köy ve
kasabada yaşayanlarda %2,7’dir. Bekarlarda yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı %3,8
iken, evlilerde %2,4; dul, boşanmış ya da ayrı yaşayanlarda %1,5’dir. Bekar olmak
istatistiksel olarak anlamlı biçimde uyuşturucu madde kullanımını artırmaktadır (p=0,005).
Geliri aylık 500 TL (200 EU) ve altında olanlarda yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı
%5,6 iken, 501-1000 TL (201-400 EU) arasında olanlarda %2,2, 1001-2000 TL (401-800 EU)
olanlarda %2,6, 2001 TL (800 EU) ve üzerinde olanlarda %2,9’dur. Gelir düzeyi aylık 500
TL (200 EU) ve altında olmak istatistiksel olarak anlamlı biçimde uyuşturucu madde
kullanımını artırmaktadır (p=0,001). Yaşam boyu, son 12 ay ve son 30 gün tütün ve alkol
kullanımı, uyuşturucu madde kullanımını istatistiksel olarak anlamlı biçimde artırmaktadır.
Yaşam boyu tütün kullanmış olanların %3’ü, son 12 ay kullanmış olanların %3,6’sı ve son 30
gün kullanmış olanların %3,6’sı istatistiksel olarak anlamlı biçimde tütün kullanmayanlara
göre daha fazla uyuşturucu madde kullanmaktadır (p=0,046, p=0,001, p=0,001) (Türkiye
Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi-TUBİM GPS Araştırması, 2011).
Türkiye Yetişkin Tütün Araştırması (2010)’na göre; halen tütün kullanma durumu
%27.1 (erkekler %40.7 ve kadınlar %13.8)’dir (Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2010). Türkiye’de
gençler arasında sigara kullanımını belirlemek amacıyla 2003 ve 2004 yıllarında 15 ilde 13-17
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yaşları arasındaki 6.012 öğrenci ile yapılançalışmada; sigara kullanım sıklığı %13,3
bulunmuştur (Küresel Yetişkin Tütün Araştırması - KYTA 2010). 2009 yılında 27 ildeki 69
okulda okumakta olan 13-15 yaşları arasındaki 5045 öğrenci ile yapılan çalışma sonucunda
ise öğrencilerin %8,4’ünün (erkeklerde %10,2, kızlarda%5,3) sigara kullandığı belirlenmiştir.
Sonuçlar sigara kullanımının, önceki çalışmaya gore artmış olduğunu göstermektedir (KYTA
2010).

13.5.3. Okulda ve Genç Nüfusta Madde Kullanımı Yaygınlığı
Türkiye’deki gençlerde uyarıcı madde kullanımında 1000 kişide 20; esrar ve uçucu
madde kullanımında ise 100 kişide 4 değeri ile ülkemizin diğer AB üyesi ülke ortalamalarının
altında kaldığı görülmektedir. Benzer şekilde, Türkiye’de son 12 ay alkol kullanımının %35
oranında olması AB üyesi ülkeler içinde en düşük değeri göstermektedir. Ek olarak,
Türkiye’de sigara kullanımına başlama yaşının düşmesi; sigara kullanımının yaygınlaşmasına
karşın, %50 ile AB üyesi ülkeler içinde düşük değer göstermektedir (Birleşmiş Milletler,
2003).
“Türkiye Hastalık Yükü Çalışmasına” (2002 – 2004) göre, her iki cinsiyette de
hastalık yükü 15-29 yaş grubunda olup, bu değeri 30-44 ve 45-59 yaş grubu izlemektedir.
Sonuçlar; toplumda alkol kullanımının önlenmesi ile toplam hastalık yükünün % 4,3 ünün,
alkol tüketiminin önlenmesi ile erkeklerde ölümlerin % 4,7’sinin, kadınlarda ise % 1,3’ünün
önlenebileceğini göstermektedir. Tütün kullanımı, ilişkili olan hastalıklara bağlı yük
içerisinde %8,6 gibi büyük bir paya sahiptir. Tütün kullanımı üçüncü sırada risk faktörü
olarak görülmektedir.Tütün kullanımının önlenmesi ile toplam önlenebilecek ölüm sayısı tüm
ölümlerin %12,7’sini oluşturmaktadır. Erkeklerde bu oran daha da yüksek olup, tütün
kullanımının önlenmesi ile erkeklerde ölümlerin % 22,7’si önlenebileceği belirtilmiştir
(Ünüvar ve ark. 2006).
Dünya’da sigaraya bağlı hastalıklardan yaklaşık 5.5 milyon kişi, ülkemizde ise
100.000 kişi hayatını kaybederken, bu değerin 2030 yılına kadar her yıl dünyada 8 milyon
kişiyi aşacağı tahmin edilmektedir (WHO 2008). Gelecekte dünyadaki tütün ölümlerinin
%80’inin gelişmekte olan ülkelerde olacağı beklenmekte ve mevcut eğilim bu şekilde devam
eder ise 2020’lerde her yıl 240.000 Türk vatandaşının öleceği öngörülmektedir (Ulusal Tütün
Kontrol Programı Başbakanlık Genelgesi 2006).

13.5.4. Türkiye’de Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Verileri
1998 Ulusal Ruh Sağlığı Profili Çalışması’na göre; çocukluk ve adölesan döneminde
en sık depresif bozuklukların görüldüğü bildirilmiştir. Gençlik dönemi, birçok ruhsal
bozukluk riskini beraberinde getirmektedir. Bu ruhsal bozukluklar arasında; kişilik
bozuklukları, nevrozlar, şizofreni, affektif bozukluklar ve sigara, alkol ve ilaç kullanımı gibi
alışkanlıklar sayılabilir. Depresyon,ergenlik döneminin en önemli ruhsal bozukluğudur. Bu
dönemde, depresyonun görülme sıklığının %5 ile %20 arasında değiştiği bildirilmektedir
(Eskin ve ark. 2008). Annelerden elde edilen bilgilere göre; 2-3 yaş grubu çocuklarda sorunlu
davranış (sosyal içe dönüklük, anksiyete, depresyon, uyku sorunları, somatik sorunlar,
saldırgan davranışlar, yıkıcı davranışlar, içe yönelim, dışa yönelim) görülme sıklığı %10,9; 411 yaş grubu sorunlu davranış sıklığı %10; 12-18 yaş grubunda ise %10.2 olarak
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belirtilmiştir. Yaş grupları 4-18 olarak birleştirildiğinde, görülme sıklığı %10,7’dir.
Öğretmenlerden elde edilen bilgilere göre; 5-18 yaş grubunda sorunlu davranış oranı
%10,3’tür. Gençlerden elde edilen bilgilere bakıldığında ise %10.2 olarak belirlenmiştir.
Türkiye’nin Erken Çocukluk Dönemi (1-3 Yaş) Ruh Sağlığı Profilinin Belirlenmesi
(2009) çalışmasına göre; katılımcıların yaklaşık %60’ı çocuklarında ruhsal ya da gelişimsel
bir sorun olduğunu düşündüğünü ifade etmiştir. Bildirilen sorunlar arasında %10’dan fazla
bildirilenler: “aşırı hareketlilik” (%48,1), “aşırı sinirlilik” (%38,0), “yeme ile ilgili bir sorun”
(%33,4), “aşırı ağlamalar” (%22,2), “uyku ile ilgili sorun” (%21,3), “aşırı korkular” (%16,8),
“başkalarına zarar verme” (%13,0), “dikkat sorunu” (%10,7) ve “konuşma ile ilgili bir sorun”
(%10,5) yer almaktadır. Çocuklarda sorunlu davranış oranı %9,3 olarak saptanmıştır.
Şahingöz ve Kaya’nın (2011), Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk ve
Ergen Psikiyatrisi Polikliniği’ne 2002-2007 tarihleri arasında başvurmuş 0-18 yaş arası çocuk
ve ergene ait 2410 dosyayı geriye dönük olarak inceledikleri çalışmalarında;başvuruda
bulunanların %86.8’inin en az bir ruhsal bozukluk tanısı aldığı; anksiyete bozuklukları
oranının %19.5, obsesif kompulsif bozukluk oranının %5.4 ve yıkıcı davranım bozukluğu
oranının %17.3olduğu belirlenmiştir. Alt grup dağılımında ise en sık dikkat eksikliği ve
hiperaktivite bozukluğunun (DEHB) yer aldığı görülmüştür. Sıklık sırasına göre duygudurum
bozukluklarının (%12.7) üçüncü sırada yer aldığı, tüm tanılara eşlik eden komorbid ruhsal
bozukluk oranının %20.1 ve en sık komorbid bozukluğun mental retardasyon olduğu,
enürezis (%2.9) ve depresyonun (%2) da diğer sık görülen komorbid bozukluklar olduğu
belirlenmiştir.

13.5.5. Türkiye’de Yaşlı Ruh Sağlığı Verileri
65 yaş üzerindeki insanların ruh sağlığını saptamaya yönelik kapsamlı bir çalışma
bulunmamakla birlikte daha küçük örneklemde yapılmış çalışmalar da yer almaktadır.
Sivas’ta 65 yaş ve üzerindeki 462 yaşlıda SCID-I (DSM Eksen I Bozuklukları için
Yapılandırılmış Klinik Görüşme Anketi) kullanılmış ve herhangi bir anksiyete bozukluğunun
nokta yaygınlığı %17.1 ve yaşam boyu yaygınlığı %18.6 oranında bulunmuştur (Kırmızıoğlu
ve ark. 2009).
Türkiye’de huzurevinde yaşayan 141 yaşlı, depresyon görülme sıklığını belirlemek
amacı ile DSM-IV tanı ölçütlerine göre değerlendirilmiş ve %39.7 oranında depresyon
bulunduğu belirlenmiştir. Kadın olmak, kronik fiziksel hastalık ve çoklu ilaç kullanımının
depresyon ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, huzurevinde yaşayan yaşlılarda
depresyonun yaygın olduğunu ve ilişkili faktörlere sahip yaşlıların depresyon açısından
dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Varma ve ark.2008).
ABD’nin dört merkezinde yapılan The Established Populations for Epidemiolojic
Studies of The Elderly (EPESE) alan çalışmasının sonucunda, depresif belirtiler %9.0-15.1
oranında bulunmuştur. NESARC çalışmasında 55 yaş ve üzerindeki 13420 kişide sosyal
fobinin yaşam boyu yaygınlığı %3.50ve genç grupta daha yüksek oranda olduğu bulunmuştur.
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13.5.6. Türkiye’de İntihar Verileri
Türkiye’de intihar girişiminde bulunan bireyler yaş gruplarına göre incelendiğinde,
kadınların 15-29, erkeklerin ise 15-34 yaş grubunda yoğunlaştığı görülmektedir. İntihar eden
erkeklerin yaklaşık %31,2’i kadınların ise %53,2’si 30 yaşından küçüktür. Türkiye’de intihar
girişimlerinin %46’sının nedeni bilinmemektedir. Ancak intihar nedenleri kendi aralarında
incelendiğinde en önemli intihar nedeninin %19,4 ile hastalık olduğu ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’de intihar girişiminde bulunan bireylerin çoğu (%52) kendini asarak intihar
etmektedir. Ateşli silah kullanarak (%26,1) ve yüksekten atlayarak (%10,1) intihar etmek
ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. İntihar girişimi ile ilişkili meydana gelen hastalıklar ve
ölümlerin azaltılması DSÖ’nün en önemli gündem konusudur. Sonuçlar; intihar riski taşıyan
bireylerin belirlenmesi ve bu riskli gruplara uygulanabilecek koruyucu/önleyici müdahalelerin
planlanması gerektiğini göstermektedir.

13.5.7. Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet Verileri
Türkiye genelinde şiddet gören her iki kadından biri (doğuda her üç kadından yaklaşık
ikisi) eşinden gördüğü şiddetle tek başına mücadele etmek durumunda kalmaktadır.
Kocalarından boşanmış veya ayrılmış kadınlarda, fiziksel şiddet deneyiminin %78 gibi çok
yüksek bir orana ulaştığı bildirilmektedir. Yaşamı boyunca “eşinden en az bir kez fiziksel
şiddet görmüş” olduğunu söyleyen kadınların oranı Türkiye genelinde % 35, Doğu Anadolu
genelinde ise %40 bulunmuştur. En az bir kez fiziksel şiddete maruz kaldığını söyleyenlerin
Türkiye genelinde % 49’unun, doğu genelinde ise % 63’ünün bu durumda daha önce hiç
kimseye söz etmemiş olmaları dikkat çekicidir. Ayrıca yaşamın herhangi bir döneminde
maruz kalınan fiziksel ve cinsel şiddet yaygınlığı, kadınların öğrenim düzeyinin artması ile
azalmaktadır (TUİK 2008).
Fiziksel ya da cinsel şiddete ya da her ikisine maruz kalan kadınlarda görülen
duygusal stress ve şiddet gören kadınlar arasında intihar düşünceleri ve davranışları şiddete
maruz kalmamış kadınlara oranla daha yüksek bulunmuştur.
Şiddete tanık olan çocuklarda da sağlık problemlerinin yanı sıra; davranış bozukluğu,
duygusal travma ve okul başarısızlığı gibi sorunların sıkça yaşandığı, özellikle çocukluk
döneminde görülen cinsel şiddetin, riskli sağlık davranışlarını (sigara, ilaç ve alkol kullanımı,
riskli cinsel davranışlar gibi) arttırdığı belirlenmiştir (TUİK 2008).
Eşleri tarafından şiddete maruz kalmış kadınların fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları
yaşama olasılıkları, şiddet yaşamamış kadınlara oranla iki kat daha fazladır. Bu sorunlar
intihar düşüncelerini ve girişimlerini de kapsamaktadır. Kadınların son 4 hafta içinde ruhsal
sorun yaşayıp yaşanmadığını değerlendirmek için yapılan görüşmelerde, eşi ya da birlikte
olduğu kişilerden fiziksel ya da cinsel şiddet görenlerin, şiddet görmeyenlere oranla bu tür
sorunlar yaşamasının daha yaygın olduğu görülmektedir. Şiddet yaşamış kadınların %36’sı
son 4 hafta içinde kendisini mutsuz hissettiğini söylerken, bu oran şiddet yaşamamış kadınlar
arasında %61’dir. Türkiye genelinde eşi ya da birlikte olduğu kişilerden fiziksel ya da cinsel
şiddet yaşamış kadınlar arasında yaşamın herhangi bir döneminde hayatına son vermeyi
düşünmüş olan kadınların oranı, şiddet yaşamamış kadınlara göre 3 kat daha fazladır. Yani
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fiziksel ya da cinsel şiddet yaşamış her 10 kadından 4’ü bugüne kadar hayatına son vermeyi
düşündüğünü ifade etmiştir (TUİK 2008).
Ruhsal bozukluklar; sıklığı, derinliği, yeti yitimine yol açması, insanları yaratıcılık ve
üretkenlikten alıkoyması nedeniyle temel sağlık hizmetleri içinde ele alınması gereken önemli
halk sağlığı sorunları arasında yer almaktadır. Buna rağmen, birinci basamakta ruhsal
bozukluğu olan bireylere tanı koyma oranı düşüktür. Temel sağlık hizmetlerine başvuran
hastaların önemli kısmında ruhsal bozukluk olması ve birçokruhsal bozukluğu olan bireyin
ruh sağlığı uzmanlarına ulaşamaması, TSH düzeyinde verilen ruhsal tedavi hizmetlerinin
önemini arttırmaktadır.

13.6. Ruh Sağlığı Hemşireliği
Sağlık sorunlarının ve bu sorunlara yaklaşımların değişmesi ile birlikte, ruh sağlığı ve
psikiyatri hemşireliğinde de önemli değişimler meydana gelmiştir. Tarihsel geçmişin
incelenmesi bu gelişimin nasıl gerçekleştiğini anlamak açısından bir içgörü sağlayacaktır.
Ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği, toplum ruh sağlığını geliştirmek ve sürdürmek,
ruhsal bozukluklar sonucu oluşan riskli grupları rehabilite etmek için özelleşmiş bilgiyi
uygulayan bir disiplindir. Ruh sağlığı hemşiresi, bireyden çok toplumu ve toplumdaki ruh
sağlığının sürdürülmesini engelleyen faktörleri ele almaya odaklanmıştır. Yani, toplum ruh
sağlığı hemşiresi; önleyici müdahaleler, çevredeki stresörlerin sayısını azaltan müdahaleler,
stresin nüfus üzerindeki etkilerini azaltan müdahaleler ve birincil önleme yaklaşımı
kullanarak ruhsal bozukluğu olan bireylerin sayısını azaltma üzerinde durur. Bunun için aldığı
önlemlerin grubun kültürel yapısına uygun olup olmadığını da mutlaka göz önünde
bulundurmalıdır.

13.6.1. Ruh Sağlığı Hemşireliğinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki
Tarihsel Gelişimi
Ülkemizde 1963 yılından sonra yapılan düzenlemelerle sağlık koleji müfredat ders
programında psikiyatri hemşireliği dersi verilmeye başlanmıştır. Hemşirelik
Yüksekokulları’nın açılmasıyla psikiyatri hemşireliği dersi bu okullarda müfredat
programında yer almıştır. Ancak uzun yıllar tıbbi psikiyatri bilgisi ağırlıklı olmak üzere
işlenmiştir. 1968 yılında akademik programın başlaması ile psikiyatri hemşireliği bilgi ve
beceri yönünden ağırlıklı dersler başlamıştır.
Temelde hasta bakımını planlamaya yönelik problem çözme yaklaşımı olan hemşirelik
sürecinin psikiyatri hemşireliğinde kullanılmaya başlanması, psikiyatri hemşirelerinin
işlevlerinin tanımlanması ve daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır.
1960’lı yıllarda açılan Toplum Ruh Sağlığı Dispanserleri’nde hemşireler rol almış ve
ev ziyaretleri yapmışlardır. Ancak çeşitli nedenlerle bu çevredeki ev ziyaretleri azalmış ve
zaman içinde ev ziyaretleri halkı hastaneye davet etme şekline dönmüştür. Bayülkem ve
Poliviun’un Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Aksaray Ruh Sağlığı
Dispanseri’nde çalışmalarının sonuçları ile ilgili XII. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler
Kongresi’ne sundukları bildiride, 1962 yılında açılan kuruma 1972’den sonra hemşire daveti
ile gelen olmadığı ve dispanserin çevre halkı tarafından benimsenmemesi nedeni ile hemşire
davetlerine son verildiği belirtilmektedir.
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1970’li yıllarda, psikiyatri hemşireliği uygulamalarına çeşitli standartlar getirilmiştir.
Psikiyatrinin sosyal boyutu, çevrenin bireyin sağlığı üzerine etkisi, hastane ortamının bireyin
tedavisinde önemli olduğu ve “hasta hakları” kavramı gündeme gelmiş, böylelikle “katılımlı,
tedavi edici ilişki” dönemi başlamıştır.
1972’de hemşirelikte doktora programı başlamıştır. Bu dönemlerde psikiyatri
hemşireliğinde bilimsel çalışmalar artmıştır. 1987’de DSÖ ile o zamanki Sağlık Sosyal
Yardımlaşma Bakanlığı’nın işbirliği ile Ulusal Ruh Sağlığı Programı’nı geliştirme ile ilgili
yapılan çalıştayda ruh sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak hemşireliğe özgü öneriler
sunulmuştur. 1989 yılında yapılan 25. Ulusal Psikiyatri Kongresi’nde, psikiyatri hemşireliği
ile ilgili bir çalışma grubu kurulmuştur. Çalışmanın amacı; psikiyatri hemşireliğinin bugünkü
durumu, ruh sağlığının korunması ve ruhsal bozukluğu olan bireylere daha iyi hizmet
götürülebilmesi için yapılması gereken çalışmaların saptanması ve hedeflerin belirlenmesine
yöneliktir.
19 Nisan 2011 tarihinde Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik çıkarılmış, bu yönetmeliğe göre Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
1- Psikiyatri Klinik Hemşiresi
2- Çocuk ve Adölesan Psikiyatri Hemşiresi
3- Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Hemşiresi
4- Alkol ve Madde Bağımlılığı Merkezi Hemşiresi alt dalları olarak tanımlanmış,
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi ise Halk Sağlığı Hemşireliği’nin alt dalı olarak
yönetmelikte yer almıştır.

13.6.2. Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolleri
Ruh sağlığı hareketinde hemşirenin rolünü tanımlamak zordur. Çoğunlukla ruh sağlığı
sisteminde hemşirenin rolü, diğer ruh sağlığı uzmanlarının geleneksel rolleri ve fonksiyonları
ile karışmıştır. Hemşirelerin uygulamaları AIDS’li hastalardan, kokain kullananlara, kırsal
alanda ruhsal bozukluğu olanlara, kronik mental hastalara, evsizlere ve kent caddelerinde
konaklayan ruhsal bozukluğu olan bireylere kadar uzanır. Toplum ruh sağlığı ünvanını
kullanan hemşire toplum sağlığı merkezleriyle sınırlı olmayan günlük bakım merkezleri, ev
sağlığı kurumları, evsizler için sığınma yerleri ve okullarda çalışır. Bu farklı ortamlarda
hemşireler çeşitli direkt ve indirekt rollerde fonksiyon görürler. Direkt uygulama rolleri,
hemşirelerin direkt olarak riskli nüfus ile çalışmasını içerir.

13.6.2.1. Ruh Sağlığı Hemşiresinin Direkt Rolleri
•

•

Klinisyen; doğrudan hemşirelik bakımı sağlamak, ilaç tedavisini uygulamak ve
izlemek, hastayı değerlendirmek, korumak, bakımın sürekliliğini sağlamak ve kronik
ruhsal bozukluğu olan bireylere bütçe hazırlamak, ulaşım araçlarını kullanma ve ev
işleri gibi basit becerileri öğretmek.
Terapist; destek grupları oluşturmak ve yönetmek, çeşitli türlerde psikoterapi
uygulamak ve AIDS’li bireyler, yaşlılar ve kronik ruhsal bozukluğu olan bireylere
bakım verenler vb. gruplara terapi uygulamak.
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Eğitici;stresi azaltma hakkında toplumdaki kişileri eğitmek, beceri ve eğitim sınıfları
oluşturmak ve ruh sağlığında toplum için bir kaynak olarak hizmet vermek.
• Vaka yöneticisi;hasta gereksinimlerini, güçlerini ve yetersizliklerini tanılamak ve
tedavi planı geliştirmek, gerekli hizmetlerle hastanın bağlantısını sağlamak, koruyucu
hizmetleri sürdürmek ve hasta savunucusu olarak çalışmaktır.
•

13.6.2.2. Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin İndirekt Rolleri
İndirekt roller hemşirenin toplumun ruh sağlığı bakım gereksinimlerini karşılamak için
bilgiyi kullanma ve diğer sağlık uzmanlarına bilgi ve klinik uzmanlığı içerir. Örneğin
hemşireler; bakım evlerinde, okul sisteminde ve program planlamada sağlık bakım hizmeti
verenlere bir indirekt hizmet sağlayabilirler. İndirekt hizmetlerin odağı, ruhsal bozuklukları
önlemektir.
• Danışman; hastalarla doğrudan çalışan diğer profesyonel ve profesyonel olmayan
uzmanlara bilgi sağlamak. Örneğin kronik ruhsal bozukluğun agresif davranışları ile
nasıl baş edileceğini öğrenmesi gereken personele danışmanlık yapmak gibi.
• Vaka yönetimi;hasta grupları için bir komisyoncu gibi faaliyet gösterir. Onların
hizmetlerinden (sağlık, barınma, ulaşım, finansman ve eğitim) yararlanmasına
yardımcı olur. Hizmetlerin götürülmesini izler. Amaç, hastaların toplumda öğretici
üyeler olmasına yardımcı olmaktır.
• Araştırmacı; araştırma için uygun klinik problemleri bulur ve klinik uygulamalarda
mevcut araştırmalardan faydalanılmasını sağlar. Toplum ruh sağlığı hizmetine yeni
gelen bir hemşirenin mevcut durumu saptaması, risk gruplarını belirlemesi, bunları
araştırması ve gözlemlemesi örnek olarak verilebilir.
• Eğitici; diğer profesyoneller için kaynak kişi olarak faaliyet gösterir. Diğer
meslektaşların toplum ruh sağlığı için hemşirelerin araştırmalarının farkında
olunmasını sağlar. Diğer profesyoneller için sürekli eğitim programları hazırlar.
Örneğin depresyonun belirtilerinin birinci basamak hizmetlerde çalışanlara öğretilmesi
gibi.
• Değişim ajanı; sağlık bakım kanunlarını etkilemek için toplumda ilgili kişilerin
birleşmesini sağlayarak liderliği yürütür. Bakım programlarını planlayan toplum
organizasyonlarına katılır.

13.6.3. Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Hemşirelik Süreci
Tarihsel olarak hemşireler, halk sağlığı ve psikiyatri hemşireliği bilgilerini
harmanlayarak toplumda ruh sağlığı hizmeti vermede önemli bir rol oynamıştır.Hemşirelik
sürecini toplum ruh sağlığı hizmetlerine uyarlayarak her aşamada hemşirenin rollerini
inceleyebiliriz.

13.6.3.1.Durum Saptama ve Tanılama
Toplum ruh sağlığı hemşiresi, birey-aile-toplumu ve elde edilebilir, ulaşılabilir toplum
kaynaklarını, bireylerin yaşamsal kaynaklarını (barınma vb.), sağlık, iş, ekonomik durum,
kültürel geçmişi, temelini ve dini inançlarını değerlendirir, yani “bütüncül yaklaşımı
benimser”. Bu aşamada hemşire risk analizini yapabilmeli, toplumun sosyo-ekonomik ve
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kültürel yapısı hakkında bilgi sahibi olmalı, yine bireye-aileye-topluma destek olacak
kurumlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu aşamada hemşirenin rolleri, araştırmacı,
danışman, eğitici, lider ve yöneticiliktir. Hemşire riskli grupları belirlemek için toplum
taramalarına katılır ve ruhsal bozukluklar yönünden bazı özel riskli grupları (gençler, yaşlılar,
çocuklar, kadınlar gibi) belirler. Bu gruplara yönelik eğitimde stresle başa çıkma ve stres
yönetimi hakkında bilgi verir. Aynı zamanda bu rolleri, ruh sağlığının korunmasında birincil
önlemler içinde de geçerlidir.

13.6.3.2.Planlama
Hemşire, bakım sürecine başlamadan önce bireylerin gereksinimlerini ve toplum
kaynaklarını dikkatlice değerlendirmelidir. Planlamada birey ve ailenin ruh sağlığı
hizmetlerinden ne beklediği, nereye ulaşmak istediği, sağlıkta varmak istediği noktanın
belirlenmesi önemlidir ve karşılıklı olarak gerçekçi, ulaşılabilir ve kısa vadeli hedefler
koymak başarıya ulaşmak için gereklidir. Burada önemli olan, birey, aile ve toplumun
önceliklerinin doğru tespit edilmesidir. Yine planlama aşamasında hemşirenin gerekli eğitim,
mesleki bilgi ve beceriye sahip olması önemlidir.

13.6.3.3. Girişimler
13.6.3.3.1. Birincil Önlemler
Hastalık veya rahatsızlık ortaya çıkmadan önlemeyi amaçlar. Bu hedefe ulaşmak için
hemşire riskli grupları önceden görebilmeli, tanıyabilmeli ve onlara danışmanlık ve eğitim
hizmeti vermelidir. Yine birincil önlem, uyum gücü ve başa çıkma kaynaklarının
arttırılmasını içerir. Bunun için hemşire toplumun varolan kaynaklarından ve
gereksinimlerinden haberdar olmalı, sağlık eğitimi, danışmanlık yapmalı, ruh sağlığı için risk
oluşturan aktiviteleri iyi tanılamalı, saptamalı ve bunların önlenmesi için uğraş vermelidir.
Ayrıca uygun ruh sağlığı merkezlerinin gelişimini de desteklemelidir.

13.6.3.3.2. İkincil Önlemler
Toplumdaki ruhsal bozuklukların erken tanı ve hemen müdahalesiyle prevelansını
düşürmeyi amaçlar. Hizmetlerin ve tedavi için uygun servislerin hızlı, elde edilebilir ve
erişilebilir olması gerekir. Bu dönemde ruhsal bozukluğu olan bireye kısa süreli yatışlar,
ayaktan yoğun bakım, ilaç tedavisi veya belli bir zaman diliminde yatarak tedavi
(parsiyelhospitalizasyon), bireysel veya aile ve grup terapileri verilerek, kriz ve stresle baş
etme gibi terapötik yollarla yardım edilmeye çalışılır.
Toplum ruh sağlığı hemşireleri ev ziyaretleriyle inceleme ve araştırmalar yaparak
vakaları erken zamanda tespit etmeyi amaçlar. Vakalara hemen müdahale ederek hastaneye
yatmalarını ya da tedavi görmelerini sağlar. Doğrudan bakım ve bunu denetleme, bireysel ya
da ailenin sağlık eğitimi, danışmanlık ve gerektiğinde grup terapilerine katılma gibi işlevleri
üstlenir. İkincil önlemlerde hemşirenin rolleri; terapötik rolü, danışman, eğitici ve destekleyici
rolleridir.
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13.6.3.3.3. Üçüncü Önlemler
Kronik ruhsal bozuklukların sıklık ve uzun dönem etkilerini azaltmayı ve hastaneye
tekrar yatışı önlemeyi amaçlar. Yapılan tedavi ve rehabilitasyonun amacı, bireyi optimum
düzeyde işlev görmeye yöneltmektir.
Ruhsal bozukluğu olan birey, hastaneden taburcu edilmeden önce evdeki bakım planı
hemşire tarafından hazırlanır. Aileye rehberlik ve danışmanlık yapar. Karşılaşabilecekleri
zorluklarla nasıl başa çıkabileceklerini öğretir. Gerektiğinde toplumsal destek sistemlerinden
nasıl ve nereden yararlanabilecekleri konusunda aydınlatır ve hasta hakları savunucusu olarak
görev yapar. Hemşire bir problem çözücü olarak, sorunu olan bireyleri de etkili problem
çözme konusunda cesaretlendirir.

13.6.3.4. Değerlendirme
Sürecin son aşaması olan değerlendirme; istenen amaçlara ve hedeflere ulaşılıp
ulaşılmadığının tespit edilmesini içerir. Bu konudaki yasal düzenlemeler ve standart
değerlendirme ölçekleri kurumlar tarafından uygulanmalı ve sonuçlar kayıt edilmeli, merkeze
iletilmelidir.
Tüm bu aşamalarda evrensel boyutta kabul edilen hemşirelerin rollerini şöyle özetleyebiliriz;









Bakım verici rolü,
Eğitici rolü,
Danışmanlık rolü,
Liderlik, yöneticilik rolü,
Sağlık ekibi elemanı olarak rolü,
Araştırmacı rolü,
Destekleyici rolü,
Terapist rolüdür.

13.7. Psikiyatrik Hastalara Evde Bakım
Psikiyatri alanındaki gelişmeler, depo hastanelerin sayısında, yeterliliğinde ve ruhsal
bozukluğu olan bireylerin hastanede kalma sürelerindeki azalmalar ve son zamanlarda ruhsal
bozukluğu olan bireylerin haklarına gösterilen ilgi, taburcu olan ruhsal bozukluğu olan
bireylerin gereksinimlerini karşılamada evde bakım programlarının geliştirilmesini gündeme
getirmiş ve ruhsal bozukluğu olan bireylerin “en az sınırlayıcı ortamda tedavi olma hakkı”
konusunun önemini daha da arttırmıştır.
Psikiyatrik evde bakım, sınırlayıcı bir ortam olan hastaneden taburcu olarak en az
sınırlayıcı bir ortam olan evine dönen hastalar için bir köprüdür ve hastanın evinde diğer aile
üyeleriyle birlikte yaşamasına yardım eder.

13.7.1. Psikiyatrik Hastalara Evde Bakım Hemşireliği
Psikiyatrik evde bakım hem akut hem de kronik psikiyatrik bozukluğu olan veya
ikincil olarak duygusal sorunlar gelişmiş olan hastalara bakım sunar.
Psikiyatrik evde bakım hemşireliğinin amaçları;
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♦
♦
♦
♦
♦
♦

Hastanın hastaneden topluma geçişini kolaylaştırmak,
Hastanın toplumda en üst düzeyde işlev görmesini geliştirmek,
Yaşam kalitesini arttırmak,
Hastaneye gereksiz yatışları önlemek,
Hastane ortamında kalma süresini kısaltmak,
Hastaların evlerinde yaşama olanaklarını arttırmaktır.

Psikiyatrik evde bakım hizmetleri birçok farklı disiplinle işbirliği içinde
gerçekleştirildiğinden; psikiyatri hemşireleri evde sağlık bakım programlarını planlamak,
uygulamak ve değerlendirmek için diğer disiplinlerle işbirliği yapmak durumundadırlar.
Psikiyatrik evde bakımda ortamın ve yaklaşımın farklı olmasına karşın hemşirelik süreci
aşamaları aynıdır. Ortam ve yaklaşımdaki farklılık hemşirelik sürecinin hazırlanmasında
hemşirenin tutumunu etkileyebilmektedir. Hastane ortamında hemşire daha otoriter ve
kontrol sağlayabilirken, ev ortamı daha esnek olmasını ve değişiklik yapmasını
gerektirebilir.
Sürecin ilk aşaması olan tanılamaya kültürel faktörler değerlendirilerek başlanmalıdır.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Aile yapısı,
Etnik köken,
Yaşadığı yerler,
Beslenme alışkanlıkları,
Dini inancı ve dine bağlılığı,
İletişim biçimleri,
Gelenek ve görenekleri,
Giyim, kuşam alışkanlıkları,
Sağlık ve ruh sağlığı davranışı ve inançları,
Hastalık ve ruh hastalığı davranışı ve inançları,
Dışsal inançları etkisi vb. değerlendirilmelidir.

Hastanın mental durumu, aile dinamikleri, sosyal destek sistemi, ev ortamı, fiziksel ve
güvenlik gereksinimleri tanılanır. Tanılama sırasında bu konulardaki gereksinimini
belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş olan çeşitli formlar ve/veya ölçeklerden
yararlanılabilir.
Mental durum; oryantasyonu, belleği, dikkat ve konsantrasyonu, soyut düşünme
yetisini, algılamayı, içgörüyü, düşünce yapısını, intihar (suisid) ve homisid düşüncesini veya
niyetini, suisid ve homisid için hastanın ne derece risk altında olduğunu değerlendirmeyi
içerir.
Hasta ve ailenin büyüme ve gelişimi, dinamikleri, algıları, hassas olduğu durumlar, şu
andaki ve geçmişteki başa çıkma yolları tanılanır. Evde bakım vermede ailenin işbirliği ve
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bakıma katılımı önemlidir. Bu işbirliğinin ve katılımın sağlanması için ailelerin yetenekleri,
tepkileri değerlendirilmeli ve analiz edilmelidir.
Sosyal destek sistemleri yeterli olan insanlar daha yapıcı bir biçimde sorunlarla başa
çıkabilirler. Bu yüzden hastanın sosyal destek sistemi tanılanmalıdır.
Günlük yaşam aktivitelerinde, duygusal açıdan ve maddi konularda hastaya kim/
kimlerin yardım ettiğinin belirlenmesi ve bu konuda bir sosyal destek planının çıkarılması
gerekmektedir. Plan, hastanın destek ağı konusunda bilgi verir ve hemşire bu bilgiyi hastaya
kimin,ne çeşit ve nasıl destek sağlayacağını ve ek destek sağlamada kimden
yararlanabileceğini belirlemede kullanır.
Ev ortamının kendisi önemli bir bilgi kaynağıdır ve hastanın günlük işlerini yerine
getirmesindeki gerçek yeteneğini gösterir. Hastanın durumuna göre düzenlenmiş, destekleyici
bir ortam bu yeteneğin en üst düzeyde kullanımını sağlar.
Hastanın uyuma, dinlenme ve aktivite düzeni, iştahı ve beslenmesi, eliminasyonu gibi
fiziksel gereksinimleri tanılanmalıdır. Fiziksel gereksinimlerin tanılanması aynı zamanda
hastanın evde yalnız yaşamasında güvenli olup olmadığını değerlendirmeyi sağlar. Eğer bu
konuda sorun varsa o zaman ev paylaşma veya bakım evine yerleşme gibi düzenlemeler
yapılabilir.
Hastanın;
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Mental durumundaki değişiklikler,
Sağlık durumundaki değişiklikler,
Ev ortamındaki değişiklikler,
Ailesindeki değişiklikler,
Sosyal destek ağındaki değişiklikler,
İlaç eğitimi gereksinimi,
Geleceğe yönelik rehberlik gereksinimi,
Boş zamanları değerlendirme durumundaki değişiklikler psikiyatrik evde bakım
gereksinimi göstergeleridir.

Hemşire tanılama aşamasında kapsamlı, gerçek ve sistematik bilgi toplar ve kaydeder.
Bu bilgiler gereksinimlerle ilgili gerçek ve olası hemşirelik tanılarının oluşumunu sağlar.
Hemşirelik tanıları NANDA’ya göre belirlenir.
Psikiyatrik evde bakımda en yaygın karşılaşılan hemşirelik tanıları;
♦ Beslenmede değişim; vücut gereksiniminden az,
♦ Konstipasyon,
♦ Sosyal etkileşimde bozulma,
♦ Sözel iletişimde bozulma,
♦ Sosyal izolasyon,
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♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Manevi sıkıntı,
Uyumda bozulma,
Terapötik tedaviye katılımda etkisiz birey,
Ailede etkisiz baş etme,
Uyku alışkanlığında bozulma,
Evde sorumluluklarını sürdürmede aksama,
Banyo yapma / hijyenik öz bakım eksikliği,
Giyinme / kendine özen gösterme eksikliği,
Öz saygıda bozulma,
Duyusal / algısal değişmeler; görme, işitme, duyma, tatma, dokunma, koku,
Güçsüzlük,
Bilgi eksikliği,
Düşünce sürecinde değişim,
Ağrı,
Kronik ağrı,
Kayba bağlı olmayan yas,
Kendisine veya çevresine yönlendirilmiş yüksek zarar riski,
Kendini sakatlama riski,
Post travma yanıtı,
Anksiyete,
Korkudur.

Gerçek ve olası hemşirelik tanıları belirlendikten sonra hasta ve aileye yönelik kısa ve
uzun süreli amaçlar oluşturulur. Psikiyatrik evde bakımda karşılaşılan sınırsız hasta
durumlarından dolayı oluşturulacak amaçlarda sınırsızdır. Ama yine de hastaya göre
bireyselleştirilebilecek birkaç kısa ve uzun süreli amaç belirleyecek olursak;
Kısa Süreli
♦ Hastanın 24 saat içinde psikiyatri hemşiresi gelene kadar kendisine zarar
vermemesi.
♦ Hasta ve ailenin her gün en az 15 dakika gevşeme egzersizlerini yapması.
♦ Hasta ve ailenin ilk evde bakım ziyaretinden sonraki 48 saat içinde anksiyete
duygularına neden olan beş faktör açıklayabilmesi.
Uzun Süreli
♦ Hasta ve ailenin ruh sağlığı destek gruplarının toplantılarına her ay katılması.
♦ Hastanın gelecek üç ayda günde en az 15 dakika gevşeme egzersizlerini yapması.
♦ Hastanın ilaçlar hakkında verilen eğitimin son değerlendirmesinde %75 oranında
başarı göstermesi.
♦ Hastanın ruhsal bozukluğu ile ilgili sorunlarla başetmede en az beş yeni başetme
becerisi göstermesi.
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Psikiyatrik evde bakımda amaçlara ulaşmak için psikiyatrik evde bakım hemşiresi
tarafından planlanan girişimler ise;
♦ Tedaviye uyum (ilaçların alımı, etki ve yan etkiler),
♦ Kriz girişimleri,
♦ Bireysel, evlilik, aile ve grup danışmanlığı,
♦ Eğitim etkinlikleri,
• Diyet
• Tedavi
• Hastalık
• Olumlu başetme davranışları
• Günlük yaşam aktivitelerinin yönetimi
• İletişim becerileri
• Stres yönetimi
• Girişkenlik eğitimi
• Sorun çözme eğitimi
• Rol model olma ve sosyal beceri eğitimi
• Güvenlik önlemleri
• Acil önlemler
• Toplum kaynakları
♦ Psikoterapötik beceriler
• Benlik kavramını geliştirme
• Duygularını tanımaya ve anlamaya yardım etme
• Korku, anksiyete ve umutsuzluk duygularını azaltma
• Davranış değişimi
• Motivasyonu arttırma
• Sosyal etkileşimde artma
• Boş zaman aktivitelerinde artma
♦ Liyezon etkinlikleri
♦ Rehabilitasyon etkinlikleri
♦ Düzenli olarak bakımı yönetme ve değerlendirme.
Evde bakım hemşiresi dolaylı girişimlerde de bulunur. Bunlar evde bakım durumunu
etkileyen fakat hastayla ve aileyle kişisel teması içermeyen hemşirelik eylemleridir.
Hemşire hemşirelik bakım planları için gereken düzenlemeyi belirlemede sürekli
girişimlerin sonuçlarını, hasta ve ailenin bu girişimlere yanıtlarını, hasta ve ailedeki ilerlemeyi
değerlendirmelidir. Değerlendirme her ziyaretten sonra yapılmalı, hasta ve ailesine yapılan
tüm uygulamalar, başarılı ve başarısız olunan durumlar kaydedilmelidir. Kaydedilen bu
hemşirelik notları hasta ve ailesinde oluşan ilerlemeleri gösterecek ve gelecek ziyaretler için
amaç belirlemede rehber olacaktır.
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Uygulamalar
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Baskı. Istanbul Tıp Kitabevi, Istanbul.
• Özcan C, Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin Temelleri;
Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. 7. Baskı. Akademisyen Kitabevi,
Istanbul.
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Uygulama Soruları
1) Ruh sağlığı hakkında bilgi vererek, toplum sağlığı modelindeki aşamalar
doğrultusunda ruh sağlığı hizmetlerinde hemşirelik bakımı hakkında tartışınız.
2) Ruh sağlığında riskli grupları belirterek yaşam dönemlerine göre değerlendiriniz.
3) Türkiye’de ruh sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi vererek, ruh
sağlığı hemşiresinin direkt ve indirekt rolleri hakkında tartışınız.
4) Ruh sağlığı hizmetlerinde hemşirelik süreci hakkında bilgi veriniz.
5) Psikiyatrik hastalıklarda evde bakım hakkında bilgi vererek, psikiyatrik evde bakımın
gerekliğinin göstergeleri hakkında tartışınız.
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“Bu Bölümde Ne Öğrendik?” Özeti
Bu bölümde ruh sağlığının tanımı, önemi ve felsefesi açıklanarak, ruh sağlığına dair
epidemiyolojik veriler, ruh sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, yasal çerçevesi, ruh sağlığı
hemşiresinin direkt ve indirekt rolleri, ruh sağlığı hizmetlerinde hemşirelik süreci ve ruhsal
bozukluğu olan bireylerde evde bakım ve ruhsal bozukluğu olan bireylerde evde bakım
hemşireliğinin tanımı ve hemşirelik süreci konuları açıklanmıştır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı modelindeki aşamalardan birini kapsamaz?
a) Önleyici
b) Tedavi edici
c) Rehabilite edici
d) Erteleyici
e) Eğitici
2. Ruh sağlığında riskli gruplarla ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaş arttıkça ruhsal sorun ve hastalıklar daha yaygınlaşır.
b) Ruhsal bozukluklar, evli erkeklerde evli kadınlara göre daha sık görülür.
c) Ruhsal bozukluklar alt sosyo-ekonomik düzeyde daha yaygındır.
d) Ruhsal hastalık prevelansı kırsalkesimden kente doğru artış göstermektedir.
e) Ruhsa bozukluklar öğrenim görmemişlerde daha yüksek prevelansa sahiptir.
3. Türkiye’de en sık tanı konulan ruhsal hastalıklar aşağıdakilerden hangisidir?
a) Duygu-durum bozuklukları - anksiyete ve diğer nevrotik bozukluklar
b) Duygu-durum bozuklukları - madde kullanımı ve ilişkili bozukluklar
c) Nöro-bilişsel bozukluklar ve Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar
d) Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar- anksiyete ve diğer nevrotik
bozukluklar
e) Madde kullanımı ve ilişkili bozukluklar – Nörobilişsel bozukluklar
4. Aşağıdakilerden hangisi ruh sağlığı hemşiresinin direkt rollerinden değildir?
a) Klinisyen
b) Terapist
c) Danışman
d) Eğitici
e) Vaka yöneticisi
5. Aşağıdakilerden hangisipsikiyatrik evde bakım hemşireliğinin öncelikli amaçlarından
değildir?
a) Hastanın hastaneden topluma geçişini kolaylaştırmak
b) Hastanın çevresinden yardım almasını sağlamak
c) Yaşam kalitesini arttırmak
d) Gereksiz hastaneye yatışları önlemek
e) Hastane ortamında kalma süresini kısaltmak
6. Psikiyatrik evde bakım gereksinimi göstergeleri nelerdir açıklayınız.
7. Psikiyatrik evde bakımda amaçlara ulaşmak için psikiyatrik evde bakım hemşiresi
tarafından planlanabilecek girişimler nelerdir açıklayınız.
8. Ülkemizin koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini değerlendiriniz.
9. Epidemiyolojik veriler doğrultusunda ülkemizin ruh sağlığı profilini değerlendiriniz.
10. Ruh sağlığını etkileyen faktörler nelerdir.
Cevaplar: 1)d, 2)b, 3)a, 4)c, 5)b

477

14.PSİKİYATRİDE TAMAMLAYICI /ALTERNATİF SAĞLIK
UYGULAMALARI

Bu bölüm Doç. Dr. Leyla KÜÇÜK tarafından hazırlanmıştır.

*
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1.Tamamlayıcı /Alternatif Terapi
14.2.Tamamlayıcı /Alternatif Terapi Kullanım Nedenleri ve Epidemiyolojisi
14.3. Tamamlayıcı/Alternatif Terapi Yöntemleri
14.3.1. Biyolojiye Dayalı Tedaviler
14.3.2. Manipülatif ve Beden Temelli Tedaviler
14.3.3. Enerji Tedavileri
14.3.4. Alternatif Medikal Sistemler
14.3.5. Beden-Zihin Müdahaleleri
14.4. Tamamlayıcı /Alternatif Terapi Uygulamalarının Yasal Yönü
14.5. Tamamlayıcı/Alternatif Terapi Uygulamaları ve Hemşirelik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Tamamlayıcı alternatif tedavilerin önemini belirtiniz.
2) Psikiyatride kullanılan tamamlayıcı alternatif yöntemler hakkında bilgi veriniz.
3) Tamamlayıcı alternatif yöntemlerin kullanımında hemşirenin sorumluluklarını
açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Psikiyatride Kullanılan

Tamamlayıcı alternatif tedavi

Tamamlayıcı Altenatif

yöntemlerinin kullanım

Tedaviler

nedenleri ve etyolojisi

Okuyarak/Araştırarak

hakkında bilgi sahibi olmak
Psikiyatride Kullanılan

Tamamlayıcı alternatif tedavi

Tamamlayıcı Altenatif

yöntemleri hakkında bilgi

Tedaviler

sahibi olmak

Psikiyatride Kullanılan

Tamamlayıcı alternatif tedavi

Tamamlayıcı Altenatif

yöntemlerinin kullanımında

Tedaviler

hemşirelerin rol ve

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

sorumluluklarını kavramak
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Anahtar Kavramlar
•

Tamamlayıcı alternatif tedavi

•

Biyolojiye Dayalı Tedavi

•

Manipülatif ve Beden Temelli Tedavi

•

Enerji Tedavileri

•

Alternatif Medikal Sistemler

•

Beden-Zihin Müdahaleleri

•

Homeopati
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Giriş
Tamamlayıcı alternatif tedavi (TAT) uygulamaları birçok kültür tarihi içinde yer
almakta ve binlerce yıldır kullanılmaktadır. Genel olarak hastaların tamamlayıcı alternatif
tedavilere başvurmasının en önemli nedeni hastalıklarda semptom kontrolü sağlayarak
yaşam kalitesini arttırmaktır. Hastalığının tedavisinde güçlükler olması, ekonomik
problemler, sağlık güvencesinin olmaması, hastalığa ve tedaviye bağlı semptomların
kontrolü ve yaşam kalitesini arttırmak, medya ve çevrenin etkisi, iyileştireceği ile ilgili güçlü
bir inanca sahip olması, konvansiyonel tedavinin işe yaramaması ile yaşanan düş kırıklığı,
tıbbi sağlık hizmetlerinden memnuniyetsizlik, tıbbi tedavilerden korkma gibi nedenler de
diğer kullanım gerekçeleridir. TAT yöntemleri hastalıkların prognozunu olumlu veya
olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Bilimsel olarak etkinliği kanıtlanmış olan yöntemler,
modern tıbbı tamamlayıcı olarak, kullanılarak hastanın sağlığının korunması ve
geliştirilmesinde fizyolojik ve psikolojik destek sağlayabilir ancak bazı yöntemlerin
konvansiyonel tedavilerle etkileşimi genel durumun kötüleşmesine sebep olabilir. Ayrıca
hastaların modern tıptan uzaklaşması ve asıl tedavi için geç kalınmasıyla da
sonuçlanabilmektir. Kronik ve çeşitli güçlüklere yol açan hastalıklarda, TAT kullanımı ile
ilgili olarak, hasta yakınları, basın-yayın organları ve sağlık ekibine büyük sorumluluklar
düşmektedir. Son yıllarda toplumu oluşturan bireylerin tamamlayıcı terapilere yönelik
ilgilerinin artması sonucu, sağlık profesyoneli olmayan kişi ve kuruluşlar, toplumun bu
gereksinimini karşılamaya çalışmışlardır. Bu durumun sonucunda, hizmet amacı birey, aile
ve toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan sağlık bakım profesyonellerinin ve
sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin, tamamlayıcı terapilerde rol alması bir zorunluluk
haline gelmiştir. Bu doğrultuda hemşirelerden tamamlayıcı terapilerin kullanımına ilişkin
hemşirelik uygulamalarını geliştirilmeleri, etkin stratejiler belirlemeleri ve sağlıklı/hasta
bireyleri tamamlayıcı terapileri etkin ve doğru şekilde kullanmaları konusunda
yönlendirilmeleri gerekmektedir.
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14.1.Tamamlayıcı /Alternatif Terapi
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler (TAT); ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü
Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) tarafından; tıbbın bir parçası sayılmayan
ancak tıbbın çeşitli alanlarında ve sağlık bakım sisteminde yer alan uygulama ve ürünler
olarak tanımlanmaktadır.
Alternatif tedaviler tek başına kullanılır iken, tamamlayıcı tedaviler ise, tedaviler ile
birlikte hastalığa ve tedavilere bağlı rahatsız edici semptomları kontrol etmek, bağışıklık
sistemini güçlendirmek ve psikolojisini düzeltmek amaçları ile kullanılır. Diğer bir ifadeyle,
modern ve bilimsel tedaviler dışındaki tedavilerin birçoğu genel olarak alternatif ve
tamamlayıcı tedavi/terapi (TAT) –complementary/alternative therapy (CAM) olarak ifade
edilir. TAT uygulamaları, dünyanın farklı kültürlerine ait geleneksel ilaçları, şifacı ritüelleri,
kişisel bakım metotlarını içeren koruyucu sağlık sistemleri ve yöntemleridir. TAT
uygulamalarının güvenilirliğini incelemek ve etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış
uygulamaların geleneksel tedavilerle birlikte kullanılmasını sağlamak amacıyla 1991’de
Amerika Birleşik Devletleri’nde Ulusal Sağlık Enstitüsüne (NIH) bağlı Ulusal Tamamlayıcı
ve Alternatif Tıp Merkezi (NCCAM) kurulmuştur.

14.2.Tamamlayıcı/Alternatif Terapi Kullanım Nedenleri
Yaşam süresinin artışına paralel olarak, tedavisi güç, kronik, dejeneratif ve malign
hastalıklardaki artış, yeni teknolojilerin yüksek maliyeti, hastaların bu olanaklara
ulaşmasındaki güçlükler, hekimlerin hastalara yeterli zaman ayıramayışı, güncel tedavi
yöntemlerine karşı duyulan kuşku ve olası yan etkilerinden duyulan korku, TAT yöntemlerine
olan ilgiyi artırmaktadır. Bunların yanı sıra TAT kullanan kişilerin bu tedavinin etkili
olduğuna inandığı gerekçesiyle de tercih edildiği bilinmektedir. Ayrıca insanların TAT
kullanmalarının; daha uzun ve sağlıklı yasama isteği, ilaçların yan etkilerini azaltma, immün
sistemi güçlendirme, umutsuzluk duygusundan kurtulma, sağlıklı davranışları güçlendirme,
gerginlik ve kontrol kaybından kaçınma gibi çeşitli nedenleri bulunmaktadır. Dini, siyasi,
sağlık vb. konulardaki değer ve inançlarda TAT kullanılmasını etkileyen diğer önemli
faktörlerdir.
Gelişmiş ülkelerde ve gelişmekte olanlarda TAT kullanım amaçları farklılık gösterir.
Gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetine erişme sınırlılıkları ve kültürel etmenler, dini ve
siyasal inançlar ön planda iken, gelişmiş ülkelerde post modern tüketim, modern tıptan
memnuniyetsizlik, hastalıkla aktif başa çıkma gibi nedenler öne çıkar.
Psikiyatrik hastalıklarda TAT kullanımı sıklıkla anksiyete ve depresyon ile başa
çıkmak içindir. Ruh sağlığı sorunlarıyla ilgili olarak sıklıkla akupunktur, masaj, naturopati
uygulayan bireylere başvuru yapılmaktadır. Depresyon tedavisi için en iyi kanıtlar bitkisel
ürünleri, egzersiz ve akupunkturu desteklemektedir. Bazı çalışmalarda TAT yöntemlerinin
plaseboya üstünlüğü gösterilmiştir. Psikiyatri hastalarında en sık uygulanan yöntemler;
bitkisel ürünler, gevşeme, biofeedback, hayal kurma terapisi, meditasyon gibi zihin-beden
terapileridir. Ayrıca akupunktur, masaj, yoga, reiki, fizik tedavi ve şifacıya gitme gibi
yönetmelere de başvurulmaktadır.
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Amerika’da %42,1, Avustralya’da %48,2, Fransa’da %49,3, Kanada’da %70,4, Şili’de
%71, Çin’de %70, Kolombiya’da %40 ve Afrika ülkelerinde %80 oranında TAT kullanıldığı
bildirilmektedir (Akt:Özçelik ve Fadıloğlu 2009). Ancak, Türkiye’de tamamlayıcı terapi
kullanımı ile ilgili kesin veriler yoktur. Bunun nedenleri çalışmaların az olması, tamamlayıcı
terapilerin çoğunun ülkemizde henüz yeterince bilinmemesi, tamamlayıcı terapilere yeterince
güven duyulmaması ve uygulayan profesyonel kişi sayısının az olması ile ilişkilidir.

14.3.Tamamlayıcı Ve Alternatif Terapi Yöntemleri
Çoğu TAT enerji ve sistem teorisinden yararlanır. Bu teoriler biyopsikososyal ve spiritüel
sistemlerin sürdürülmesinde enerji dengesini sağlamaya çalışır. Birey açık bir sistemdir ve
çevredeki enerji değişiklikleri dengeyi sürdürür ve hastalığı önler.
Enerji ve sistem teorisinden kaynağını alan TAT uygulamalarını NCCAM beş başlık altında
toplayarak gruplandırmıştır.
TAT UYGULAMALARI

Örnekler

Zihin Beden Tıbbı

Zihin beden sistemleri
Zihin beden metodları( yoga v.b)
Spritüel iyileşme
Akupunktur
Ayurvedik tip
Geleneksel çin tıbbı
Naturopati
Bitkiler
Özel diyet tedavileri
Biyolojik girişimler
Şiropraktör
Masaj
Osteopati
Hidroterapi
Terapotik alanların kullanımı
Refleksoloji
Tıbbi
amaçla
elektromanyetik
kullanımı

Alternatif Tıp Sistemleri

Biyolojiye Dayalı Tedaviler

Manüpulatif ve bedene dayalı sistemler

Enerji Terapileri

alanların

14.3.1.Biyolojiye Dayalı Tedaviler Bitkisel Tedaviler
Bitkisel tıp tüm dünyada en sık başvurulan TAT yöntemlerinden birisidir. Halen
dünya nüfusunun %80’inin primer sağlıkları için bitkisel ürünlere başvurdukları tahmin
edilmektedir. Şifa veren bitkilerin kullanımı muhtemelen insanlık tarihi kadar eskidir.
Dünyadaki her kültür, hastalıkları tedavi etmede ot ve bitkilere güvenmişlerdir. Ancak “doğal
olan herşey tamamen güvenilirdir” bilgisi bir mittir. Bitkisel ilaçların “doğal olan zararsızdır”
inanışının yansıması olarak, hekime danışılmaksızın standart ilaç kullanım prosedürlerinden
geçmeden, etkisi ve güvenilirliği değerlendirilmeden kullanılması zararlı etkilere yol açabilir.
Literatürde psikiyatride bitkisel tedavilerin sıklıkla depresyon, anksiyete bozuklukları,
insomnia, cinsel işlev bozukluğu gibi durumlarda kullanıldığı belirtilmektedir. Ülkemizde
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bitkisel ilaçların psikiyatri alanında kullanımıyla ilgili yapılan çalışmalar çok sınırlıdır.
Bunun ötesinde sağlık çalışanları da bu konuda yetersiz bilgiye sahiptir. Hemşireler hasta ile
etkileşimde bitkisel bir ilaç kullanıp kullanmadıklarını sorgulamalı ve hastalarının
kendilerinin bilgisi dışında bu ilaçları kullanıyor olabilecekleri konusunda uyanık
davranmalıdırlar.
Literatürde psikiyatri alanında sıklıkla kullanılan bitkisel ürünler aşağıdaki gibidir.
St John’s Wort (binde birlik otu, kılıç otu, kuzu kıran, sarı kantaron, kanat otu, yara otu,
mayasıl otu) tüm dünyada bitkisel tedavi alanında antidepresan olarak kullanılmaktadır.
Serotonin, dopamin, GABA, nörepinefrin üzerinden etki ettiği düşünülür. St John’s Wort’un
SSRI ilaçlarıyla kombine edilmesi uygun değildir. Gebelik, laktasyon, KVS hastalıklarında
kontrendikedir. Yan etki olarak fotosensitivite, GİS sorunları, antikolinerjik etkiler, gecikmiş
hipersensitivite oluşturabilir.
Kava Kava anksiyete bozuklukları ve insomnia da tercih edilmektedir. İçeriğindeki
kavapiron ya da kavalakton etken maddelerdir. Bu maddelerin beyinde GABA, MAOE,
serotonin, noradrenalin, Glutamat, dopamin üzerinden etki ettiği düşünülmektedir.
Benzodiazepin ve alkolle birlikte alındığında koma gelişebilir. Karaciğer toksisitesi, alerjik
reaksiyon, trombositopeni, lökopeni ve işitmede bozulma gibi yan etkiler oluşturabilir.
Hops (şerbetçi otu) Kuzey Amerika ve Avrupa’da yetişen çok yıllık, sarıyeşil çiçekli,
sarmaşık türü bir bitkidir. Huzursuzluk, anksiyete ve uyku sorunlarında önerilen sedatif ve
hipnotik etkili bir bitkidir. Yan etki olarak alerjik reaksiyonlar ve menstruel düzensizlik
yapabilir.
Valerian (kedi otu) Kuzey Amerika, Asya ve Afrika’da yaygın olarak insomnia tedavisinde
sedatif ve hipnotik etkisi nedeniyle kullanılmaktadır. İnhibitör nörotransmitter GABA ile
etkileştiği, GABA’nın enzimatik yıkımında rol oynadığı düşünülmektedir. Anestezik ilaçlarla
etkileşimi nedeniyle cerrahi operasyonlardan bir hafta önce kesilmesi gerekir. Araç ve makine
kullanımında dikkat edilmelidir. Baş ağrısı, bulanık görme, eksitabilite ve bulantı yapabilir
Leman Balm (Oğul Otu- Melissa) hipnotik ve anksiyolitik etkileri olduğu iddia edilmesine
karşın etkisi ve yan etkisi konusunda yeterli çalışma yapılmamıştır. Tiroid fonksiyon
bozukluğu, gebelikte ve emzirmede kullanılması önerilmez.
German Chamomile (Alman papatyası) flavonoid apigenin içerir, benzodiazepin
reseptörlerine afinitesi vardır, histamin sistemi ile de etkileşime girebilir. Hafif hipnotik ve
anksiyolitik etkisi olduğu iddia edilmekle birlikte, bu konuda randomize ve kontrollü
çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Ginseng Siberian Ginseng 1960-1970 yıllarında Rusya’da performans arttırıcı ve adaptojenik
etkisi nedeniyle kullanılmaya başlanmıştır. Plesebo kontrollü çalışmalarda fiziksel
dayanıklılığı ve çalışma kapasitesini arttırdığı bildirilmiştir. Yorgunluk, bitkinlik, stres,
immün stimülasyon ve ereksiyon bozukluğunda kullanılmaktadır.
Ginkgo biloba üzerinde en çok çalışılmış bitkisel ilaçlardan biridir. Vasküler tip ve
alzehimer tip demansla beraber periferik ve santral dolaşım bozukluklarının tedavisinde
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kullanılmaktadır. Bellek, konsantrasyon, dikkat bozulması, kulak çınlaması, baş dönmesi
şikayetlerini hafiflettiği belirtilmektedir. SSRI ilaçlara bağlı cinsel işlev bozukluklarında,
premenstrüel sendrom semptomlarında ve nöropsikolojik semptomlarda etkili olduğu
bulunmuş olup, antidepresan tedaviyi güçlendirmede etkili olduğuna yönelik kanıtlar vardır
Black Cohosh, Kuzey Amerika yerlileri tarafından kullanılmıştır. Etkisini Gonadotropin
sistem üzerinde, luteinizan hormon salınımını engelleyerek gerçekleştirir. Menapoza bağlı
disfori, anksiyete ve flushing’i önleyici olarak kullanılmaktadır. Premenstrüel disforik
sendromda ve dismenorede verilebilir.
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Bitki

Black
Cohosh

Alman
Papatyası

Evening
Primrose

Sık Kullanım
Alanları

Kanıt
Kategorisi*

Menapozal
semptomlar

I

PMS

III

Dismenore

III

İnsomnia

III

Anksiyete

III

Şizofreni

IV

ADHD

IV

Demans

IV

Önlemler,
Kontrendikasyonlar

İlaç Etkileşimleri

Baş Ağrısı,
Kardiovask.
depresyon

Gebelik, laktasyon

Hormonal Tedavi

Allerji (Nadir)

Güneş alerjisi

Bildirilmemiş

Bildirilmemiş

Mani, epilepsi

Fenotiazinler,
NSAID,
kortikosteroidler,
beta blokerler,
antikoagülanlar

Baş ağrısı, GI
sıkıntı

Gebelik, laktasyon,
kanama riski

Antikoagülanlar

Alerji,
menstrüel
düzensizlik

Depresyon, gebelik,
laktasyon

Sedatif-hipnotikler,
alkol (teorik olarak
ikisi de)

Ekstremite
derisinde
soyulma

Laktasyon, gebelik

Benzodiazepinler,
alkol

Bildirilmemiş

Tiroid hastalıkları
laktasyon, gebelik

SSS depresanları,
Tiroid İlaçları

Hipersensivite
vasküliti,
Sedasyon

Laktasyon, gebelik

Yetersiz Bilgi

Sedasyon,
konfüzyon,
Nöbetler

Gebelik, laktasyon

Yetersiz Bilgi

Fotosensitive,

SSS hastalıkları,

SSS ilaçları,

Yan Etkiler

GI Sıkıntı
(Nadir)

Serobrovasküler
Ginkgo

Hops

Kava

Lemon
Balm
Passion
Flower

Skullcap

St John’s

yetersizlik
semptomları

I

Demans

I

İnsomnia

III

İnsomnia

III

Anksiyete

III

Nöbetler

IV

İnsomnia

IV

Anksiyete

III

İnsomnia

III

Anksiyete

III

İnsomnia

IV

Anksiyete

IV

Nöbetler

IV

Depresyon

I
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Wort

İnsomnia

III

Anksiyete

III

GI sıkıntı,
Sedasyon,
Antikolinerjik

gebelik, laktasyon,
kardiyovasküler
hast. feokrositoma

MAOI, SSRI, OKS,
KVS ilaçları,
Diyabet ilaçları,
Statinler, NSAID

Sedasyon

Gebelik, laktasyon

SSS Depresyonları

Valerian
*kanıt kategorisi:

I:En az 2 randomize kontrollü çalışma; II-1: İyi dizayn edilmiş, ancak randomize olmayan çalışma; II2:İyi dizayn edilmiş kohort ya da olgu kontrollü analitik çalışma, tercihen birden fazla merkez ya da
çalışma grubunda; II-3: Sonuçlar kontrolsüz deneylerden elde edilir; III: Güvenilir otoritelerin klinik
deneyimleri temelindeki düşünceleri, tanımlayıcı çalışmalar ve uzman görüşleri; IV: Güvenilirlik ve
etkinlikle ilgili yetersiz kanıt.

Kaynak: Çelik S., Konkan R., Erkmen H. Ve ark. (2007). Bitkisel İlaçlar ve Psikiyatride
Kullanımı Düşünen Adam; 20(4):186-195.

Özel Diyet Tedavileri (Ortomoleküler Terapi)
Ortomoleküler tıp beslenme yetersizliğinin mental ve fiziksel fonksiyonlardaki etkisi
üzerinde durur. Zihinsel rahatsızlıkların en uygun besinlerin verilmesiyle, "beyin
kimyasallarının" arttırılması yoluyla tedavisidir. Çoğu beslenme yetersizlikleri psikiyatrik
hastalıkların semptomlarını üretebilir. Tedavi yaklaşımı bedenin dengesini tekrar
kazanabilmesi için gerekli besin maddelerinin dikkatli bir programla uygulanmasıdır.
Vitamin eksikliğinin yol açtığı ruhsal semptomlar, fiziksel semptomlardan önce ortaya çıkar.
Örneğin yorgunluk, apati veya depresyonda demir, folik asit, pantotenik asit,
magnezyum, C vitamini veya biotin eksikliği bulunabilir ve bu eksiklikleri gidermek
psikiyatrik semptomları iyileştirir. B6 vitamini desteği ile PMS semptomları ve
depresyondaki semptomlarda azalma,
magnezyum takviyesi ile PMS’li hastalarda
duygudurumu iyileştirme mümkündür.
Esansiyel yağ asitlerinin eksikliği ile MS, kanser, diyabet artit, kalp hastalığı, immün
sistem bozukluğu, şizofreni ve bipolar bozukluğun ortaya çıkışının ilişki olduğu üzerinde
durulmaktadır. Omega 3 Yağ Asitlerinin affektif bozukluklarda depresyon ve bipolar
bozukluk için standart bakımı tamamlayıcı olarak kullanımının uygun olduğu söylenmektedir.
Aromaterapi
Aromaterapi uçucu yağlar ve uçucu yağ taşıyan bitkiler (aromatik bitkiler) ile masaj,
kompres, inhalasyon, ağız ve banyo yoluyla uygulanan destekleyici bir tedavi şeklidir.
Yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip olan aromaterapi’nin ilk olarak mumya yapımında eski
Mısır uygarlığı tarafından kullanıldığı bilinmektedir. Aynı çağlarda, eski Çin uygarlığı
tarafından da aromaterapi yağları ve bitkileri tanrıya olan şükranın bir ifadesi olarak
kullanılmaktaydı. Aromaterapinin tedavi ve güzellik maksadıyla kullanımı ise ilk olarak eski
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Yunan medeniyetlerinde ortaya çıkmıştır. Bitkilerin kabuk, yaprak, çiçek, meyve, tohum, sap,
kök gibi farklı yerlerinden çeşitli yöntemlerle elde edilen ve aromaterapide kullanılan güzel
kokulu yağlar, uçucu özellik taşırlar. Aromatik bitkilerden buhar-damıtma yoluyla elde edilen
bu yağların, günlük yaşamda kullanılan diğer vücut yağlarının aksine, cilt tarafından çok
kolay emilmeleri ve çok güçlü etkileri olması nedeniyle dikkatli bir şekilde kullanılması
gerekir. Aromaterapinin stresle başa çıkma mekanizmalarını geliştirdiği, anksiyeteye iyi
geldiği bildirilmiştir. Depresif semptomları iyileştirmek sedasyon sağlamak için kullanılabilir.
Psikiyatri alanında sıklıkla duygusal anlamda rahatlamak için anason, fesleğen, defne,
bergomot, papatya ve tarçın, çam, ve gül gibi bitkiler tercih edilmektedir.

14.3.2.Manipülatif ve Beden Temelli Tedaviler Terapotik Dokunma
Terapötik temas ya da dokunma, ellerin kullanıldığı kadim bir teknikten geliştirilmiş,
invazif olmayan bir şifa yöntemdir. Terapötik dokunma, 1970’lerde New York Üniversitesi
Hemşirelik bölümünden Dolores Krieger tarafından geliştirilmiştir. Terapotik dokunmada,
uygulayıcı hastaya elleri yoluyla enerji transferi yaparak hastanın enerji alanını değiştirir.
Teröpatik temas insanın bütününü tedavi eder. Zihni gevşetir, vücudu iyileştirir ve ruhu
yatıştırır. Arkasındaki prensip, bu terapinin deriyi aşıp geçeceğidir. İnsan vücudunun,
vücuttan birkaç santimetre ila birkaç metreye kadar yayılan, aura da denilen bir enerji alanı
vardır. Hastalıklar gerçekleştiğinde, yaşam enerjisi alanında bir tıkanma ya da düzensizlik
olur. Ağrı ve anksiyetenin tedavisinde kullanılabileceği belirtilmektedir.

Masaj
Yumuşak dokuların ve vücut yüzeyinin manipulasyonunu (elle fizik tedavi) içeren bir
tedavidir. Kan dolaşımını artırma, kasları gevşetme gibi etkileri bilinmekle birlikte yatıştırıcı
etki yaptığı da bilinir. Elle veya aletlerle yapılabilen masajda çarpma, ovma, çimdikleme,
parmak uçlarıyla vurma, sürtünme gibi değişik uygulamalar vardır. İsveç masajı, shiatsu
masajı, oryantal masaj gibi teknikler kullanılabilir. Masajın kortizol seviyesi ve anksiyetede
düşme sağladığı, duygudurumu ve iyilik halini geliştirmede kısa süreli etkisi bulunduğu
gösterilmiştir. Shiatsu masajında ise vücut üzerindeki belirli noktalara hafif basınç
uygulayarak vücudun iyileşme yeteneği uyarılmaya çalışılır. Yaşam enerjisi meridyen adı
verilen ve belirgin bir şekilde tanımlanmış kanallar vasıtasıyla tüm vücutta aktığı teorisini
temel alır. Sağlıklı bir insanda enerji akışı kesintisiz ve iki zıt nitelik, ying ile yang arasında
dengelidir. Her meridyen boyunca belli yerlerde ve kanallarda kesintisiz, dengeli bir akış
sağlamak amacıyla enerji ile temasa geçilebilen noktalar bulunur. Shiatsu, bu noktalara
bastırarak hastalıkları sağaltma yöntemidir.

Refleksoloji
Çoğunlukla ayak olmak üzere el ve kulaklara masaj ve baskı uygulanarak çeşitli organları
iyileştirmeye yönelik yapılan bir tedavi metodudur.
Uygulanan özel masaj hareketleri ile ortaya çıkan elektrokimyasal mesajların buradaki
nöronların yardımı ile ilgili organı uyardığına ve böylece vücudun kendi kendini tedavi etme
yeteneğini harekete geçirdiğine inanılır. Refleksolojinin temeli, ayakların vücudun aynası
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olduğu öğretisine dayanır. Ayaklar insan vücudunu temsil eder ve her nokta vücutta bir
bölgeye karşılık gelir. Belirli noktalara kişinin verdiği tepki ile bu temsil edilen bölgedeki
problem saptanmaya çalışılır ve gerekli manüpülasyonlarla bu bölgedeki sorun giderilmeye
çalışılır. Bu nedenle refleksoloji bir tür “denge” masajıdır ve kişinin kendisini fiziksel,
duygusal ve ruhsal bakımdan iyi hissetmesini sağlar, kişiye doğal dengesini kazandırır. Stres
kan dolaşımını yavaşlatır, refleksoloji ise kan dolaşımını hızlandırarak vücudun besin
almasını ve toksin atımını hızlandırır, bağışıklığı güçlendirir. Refleksoloji uygulamaları stres
ve anksiyete, depresyon, dikkat eksikliği, otizm, migren alt ıslatma, uykusuzluk, konuşma
bozuklukları, kas ve eklem rahatsızlıkları gibi pek çok alanı kapsamaktadır.

14.3.3.Enerji Tedavileri
Reiki
20.yüzyılın başında Japonya'da ortaya çıkan enerji aktarımı ile şifa vermeye dayalı
olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei ‘her yerde varolan ruhsal yaşam enerjisi’ anlamına
gelmektedir. Batı da ‘evrensel yaşam enerjisi’ olarak tercüme edilmiştir. Reiki ile bedende
oluşan enerji dengesizliklerini ve negatif enerji blokajlarını çözebilmek için yetersiz veya
eksik kalan enerji dengelenir. Reikinin temeli, bir enerji merkezinde (çakralarda) blokaj veya
tıkanıklık oluşması durumunda hastalık veya dengesizliğin meydana gelmesi esasına
dayalıdır. NCCAM Reikiyi enerji tıbbı olarak sınıflandırır. Reikide enerji kanalları vasıtasıyla
enerji akımı sağlanmaya çalışılır. Bedensel hastalık veya buna neden olan stres ve duygusal
birikimlerin oluşturduğu enerji tıkanıklıklarının giderilebileceğine inanılır. Enerji aktarımı
dokunarak veya dokunmadan hatta uzak mesafelerden de gerçekleştirilebilir.
Reiki dokunma terapisi, hemşirelik kuramcılarından Rogers’ın “Üniter (bütüncül)
İnsan Teorisine” dayanmaktadır. Rogers’ın teorisinde insan ve çevrenin birbirleriyle etkileşim
halinde olan enerji alanları olduğuna dair ilkeler yer almaktadır. Reiki’nin terapötik etkisine
bakıldığında; ağrıyı hafifletme (özellikle postoperatif ve kanser), anksiyete/depresyonu
azaltma, yașam kalitesini artırma, yorgunluğu azaltma, kan basıncı ve nabzı düzenleme,
relaksasyonu ve konforu sağlama gibi etkilere sahip olduğu görülmüştür. Uygulamalar
sırasında uygulayıcının elleri, baş, boyun, göğüs, karın boşluğu, kasıklara dokunmak suretiyle
her bir pozisyonda 3-5 dakika tutulur. Problemli bölgelerde bu süre 10-20 dakikaya
uzayabilir. Uygulama esnasında kişi, oturur, yatar ya da uzanabilir, giysilerini çıkarmasına
gerek yoktur.
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Tablo 2: Temel Yedi Çakranın Vücut Sistemindeki Etkileri (Müler ve Günther 2006;
Vitale ve Connor 2006; www.reikive.com, www.nyu.edu/classes/keefer/nature/Paule.html )
ÇAKRALAR

ETKİSİ

1.Çakra (Kök Çakra)

Koksiks üzerindedir. Böbrek üstü bezlerini ve vücut sıvılarının
kimyasal yapısını kontrol eder, sinir ve dolaşım sistemlerinin
çalışmasından sorumludur. Bu çarka tıkalı veya kapanmış ise
konstipasyon, hemoroid, obezite, siyatik sinir ağrısı, artrit, diz
sorunları, iştahsızlık ve intihar gibi sorunlar görülür.

2.Çakra (Sakral
Çakra)

Göbek deliğinin altında, karın bölgesindedir. Üreme organları,
böbrekler, mesane, kan, sindirim asitleri ve benzeri vücut sıvıları,
prostat bezleri, pelvis, overler ve bağırsaklara yaşam enerjisi
sağlamaktadır. Çakrada tıkanıklık olduğunda, kişide cinsiyet
problemleri, cinsel kimlik sorunları, özgüven eksikliği, bedenini
sevmeme, duygusal felç ve üreme organlarında rahatsızlıklar ortaya
çıkar.

3.Çakra (Solar
pleksus-güneş sinir
ağı merkezi)

Mide çakrasıdır. Göğüslerin altında göbek deliğinin üzerindedir.
Özsaygının, kendini değerli kılmanın, benliğin, gücün enerji
merkezidir. Çakrada tıkanıklık olduğunda organlara yönelik
hastalıklar, sinirlilik, diyabet, bağımlılık gelişir.

4.Çakra (Kalp
Çakrası)

Göğüslerin ortasındadır. Sevginin ve ilişkilerin enerji merkezidir.
Burada timus bezi bulunur. Timus bezinin çalışması ile bağışıklık
sistemi arasında yakın bir ilişki vardır. Çakrada tıkanıklık olduğunda
damar tıkanıklığı, akciğer kanseri, fibrokistler, kalp ve bağışıklık
sistemi ile ilgili hastalıklar görülür.

5.Çakra(Boğaz
Çakrası)

İfadelerin, iletişimin ve isteklerin enerji merkezidir. Boğazın
üstünde hem tiroid ve para-tiroid bezlerine hem de gırtlak, boyun,
ense, akciğer, bronşlar, yemek borusu, ses telleri, çene, dişler,
akciğerlerin üst kısmı, omuz ve kolların enerji merkezidir.

6.Çakra(Alın çakrası3. Göz)

Alın üzerindedir. Ruhsal süreçlerin ve sezgilerin enerji merkezidir.
Burada hipofiz salgı bezi vardır. Bu bezin işlevi, büyümeyi ve
metabolizmayı kapsayan hormonları salgılamaktır. Bu çarka hem
fiziksel hem de spiritüel anlamda görme ile doğrudan bağlantılıdır.
Çakrada tıkanıklık gerçekleştiğinde unutkanlık ve ruhsal gelişimi
reddetme, güç gösterileri ile başkalarını etkileme gibi davranışlar
ortaya çıkar, algı bozuklukları, baş ağrılarına sebep olur.

7.Çakra (Taç-tepeçakra)

Başın üst kısmında bulunmaktadır. Spirütual ilişkilerin enerji
merkezidir. Beyin zarı ve merkezi sinir sisteminin büyük bölümünü
besler. Burada epifiz salgı bezi vardır. Seratonin ve melatonin
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hormonu üzerinde etkisi vardır. Çakrada tıkanıklık geliştiğinde
uykusuzluk, depresyon gibi rahatsızlıklar görülür.

Kaynak: Sağkal T, Eşer İ. (2011). Hemşirelikte Yeni Bir Uygulama: Reiki Dokunma
Terapisi. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi,4:1,182-189.

Biofeedback
Kan basıncı, nabız, beyin dalgaları, ekstremite ısısı, kas gerginliği gibi bireyin
fizyolojik süreçlerinin bilgilerinin elektronik olarak gözlendiği ve ses, ışık ya da elektronik
aletlerle geri bildirim alındığı terapotik süreçleredir. Stres ve anksiyetenin fizyolojiyi nasıl
etkilediğini gösteren gereçler ile hasta sempatik canlanmayı veya düşmeyi algılayabilme ve
düşme olduğu zaman doğru şekilde gevşeyebilme ipuçlarını öğrenir. Bu durum hastanın daha
sonra cihaza gerek kalmadan da gevşeme yapabileceğini gösterir. Stres reaksiyonları,
anksiyete ve ağrı gibi uyaranlarla daha iyi başa çıkmayı sağlar.

Akupunktur
Latince iğne (acus) ve batırma, delme (punctura) kelimelerinden meydana gelmektedir.
Geleneksel Çin Tıbbı’nda, hastalıkların vücutta meridyen adı verilen kanallarda dolaşan
yaşam enerjisinin (Qi) akışındaki bozukluklar nedeniyle oluştuğu düşünülmektedir.
Akupunkturla, vücuttaki meridyenler üzerindeki belli noktalara iğne batırmak suretiyle,
bozulan enerji akımının düzeltilmesi amaçlanmaktadır. Akupunkturda istenilen sonucu elde
etmek için temel nokta, deriyi nereden uyaracağını bilmek ve uygun bir şekilde iğnelemektir.
İnsan bedeninin kendisini onarma gücü çok yüksektir. Vücudumuzda bu gücü harekete
geçiren belli uyarı noktaları bulunmaktadır. Bu noktalara akupunktur noktaları adı
verilmektedir. Bu noktalar uyarılarak vücudumuzdaki enerji dolaşımı normale döndürülür ve
hastalık hali ortadan kaldırılır. Amaç, vücudun özel noktalarına yerleştirilen ince metal iğneler
ile uyaran sağlanarak derinin hemen altından geçen enerji kanalları ve bu kanallar üzerinde
bulunan direnç noktalarının ilişkili bulunduğu organlar arasında ilişkinin sağlanmasıdır.
Akupunkturun, analjezik, sedatif, homeostatik ve immün sistemi destekleyici etkileri olduğu
savunulmaktadır.
Akupunkturda bedenin enerji sisteminin bedenin her yanında bulunan enerji
hatlarından (meridyenlerinden ) oluştuğu kabul edilir. Her ana organ bir meridyen tarafından
yönetilir. Bu meridyenlerdeki tıkanıklık ya da dengesizlik hastalıkları oluşturur ve akupunktur
iğneleri ile bu meridyenlerdeki enerji noktalarındaki tıkanıklık giderilir, denge yeniden
sağlanır. Etkisinin SSS ve periferde endojen opiyatların ve diğer nöropeptidlerin salınımı ve
nöroendokrin fonskiyonlar üzerinden oluştuğu düşünülür. Endorfin, serotonin ve norepinefrin
salınımı ve sentezini uyardığına inanılmaktadır.
Cilt ve cilt altı dokuyu uyarma ince metalik iğnelerin elle veya elektrik impulsları ile
batırılmasıyla sağlanabilir. DSÖ nevrozlar (korku, panik, vb), insomia, sigara, ilaç bağımlılığı
ve kronik alkolizm’de kullanılabileceğini belirtmiştir. NIH’de bağımlılık tedavisinde önermiş
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olup, özellikle kulak akupunkturu yaygındır. Sık kullanılan alanlar sigara ve kokain
bağımlılığıdır.

14.3.4.Alternatif Medikal Sistemler
Homeopati
Homeopati eski yunanca bir kelime olup, homeos (= benzer) ile pathos ( = acı çekmek,
hastalık) kelimelerinden oluşur, benzeri benzer ile tedavi etmek anlamına gelir. Aşırı dilüe
edilmiş ilaçların (ölçülemeyecek dozda molekül içeren) insanın kendi iyileştirici doğal
kapasitesini uyarmak amacıyla verilmesi temeline dayanır. Hastaya belirli bir bitkisel madde
çok az miktarlarda verilerek hastanın kendi immun sistemi uyarıldığı ve bu yolla en etkili ve
en efektif etki elde edilerek iyileşmenin hızlandığına inanılır.
Bu tedavi şeklinde hastalık belirtilerinin vücudun hastalığı dışarı atma çabasından
kaynaklandığı düşünülür. Homeopatinin prensibi ‘çivi çiviyi söker’ ifadesiyle anlatılabilir.
Homeopatik doğal ilaçlar kullanılarak kimyasal ilaçlara gerek kalmadan hastalıkların
iyileştirilebilir olduğu düşünülür. Homeopatinin enerji transferinde kullanımında, hastanın
belirli bir duyguyu dışa vurabilmesi için o duygunun üzerine gidip açığa çıkarmak gerektiği
belirtilir. Örneğin yoğun kızgınlığın depolandığı bölgeye kırmızı renk aktarılarak kızgınlığın
dışarı çıkması ve hastanın rahatlaması sağlanabilir. Ruhsal semptomlarda da etkili olduğu,
paronoid şizofreni, majör depresyon, sosyal fobi, panik bozukluk vakalarında denendiği ve
olumlu sonuçlar alındığı gösterilmiş olup, kanıt için daha fazla örneklem grubuna ihtiyaç
vardır.

14.3.5. Beden-Zihin Müdahaleleri
Gevşeme
Gevşeme anksiyete bozukluğu olan hastaların psikoterapisinde kabul edilen bir yaklaşımdır.
İlerleyici kas gevşemesi, kasları önce germe ve gevşetme olarak baştan ayağa yapılır.
Bireyler bu sistematik teknikleri öğrenerek anksiyeteyi provoke eden düşünceleri ve kas
gerginliğini kontrol edebilir. Hayal kurma, nefesi yeniden eğitme, geribildirim otojenik
egzersiz ile bağlantılı olarak kullanılabilir. Çalışmalarda uykuyu iyileştirme ve uyku ilaçlarına
ihtiyacı azaltmada ayrıca anksiyetede etkili bulunmuştur.

Egzersiz
Egzersizin duygudurum üzerinde iyileştirici etkisi olduğu yıllardır incelenmektedir. Benlik
saygısını artırma, duygudurumu geliştirme, gerilimi azaltma, enerjik ve başarılı hissetmeye
yardımcıdır. Egzersiz yapanlarda depresyon seviyesinin daha düşük olduğu, negatif yaşam
olayları ve tıbbı durumlarla baş etmede egzersizin tampon görevi gördüğü bildirilmektedir.

Yoga ve Meditasyon
Yoga, Hindistan’da 5000 yıl önce bir Hintli doktor tarafından geliştirilmiştir. Yoganın
felsefesi bedensel ve ruhsal bir bütünlük içinde bireyin iyiliğini sağlamaktır. Özellikle
diyafram solunumu ile beyin ve vücut oksijen gereksiniminin giderilmesi, vücudun
meditasyonla gevşetilmesi sonucunda stres ve yorgunluğun giderilmesi sağlanmaktadır. Yoga
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ile ilgili çalışmaların sonucuna göre yoganın ağrı, stres, migren, uykusuzluk ve yüksek kan
basıncını engellediği belirlenmiştir Yogada nefes kontrolü, germe egzersizleri, bir dizi postür
uygulanır. Yoga ve meditasyondaki nefes egzersizleri, vagus sinirini uyarma ve otonom sinir
sistemi dengesinde ilişkilidir. Duyguları kontrol etmek için meditasyon yapılarak şimdiki
zaman deneyimlerine yargısız, tepkisiz, yan tutmadan farkındalık sağlamak amaçlanır.
Meditasyon ve yoganın premenstrüel sendromda semptomları azaltmaya ve stres yönetimine
yardımcı olduğu düşünülmekte, insomnia ve kronik hastalıklarda fiziksel ve duygusal
semptomları gidermek için kullanıldığı belirtilmektedir. Meditasyon anksiyete
bozukluklarında denemiş ve iyi sonuçlar alınmıştır. Alkol bağımlısı hastalarda antidepresan
etki sağlamak için etkili bulunduğu, depresyon relapsını önlemede bilişsel davranışçı
tekniklerle birlikte kullanımının yararlı olduğu bildirilmiştir. DEHB’nda kullanımı da
desteklenmektedir.

Dans Terapi
Müziğin ritmine uyularak yapılan dans, duyguların bedensel olarak dışa vurumu
sayesinde ruhsal açıdan insanın rahatlamasını sağlar. İnsan doğasında bulunan bir kaynak olan
dans içinde beden, duygu ve beynin kültürel kaynaşmasını barındırır. Bireyin duygusal ve
fiziksel bütünleşmesini kolaylaştıran hareketlerin psikoterapotik kullanımıdır. Dans seansların
amacı; bedenin farkındalığını artırmak, duyguların ifade edilmesini kolaylaştırmak, etkileşim
ve iletişimi harekete geçirmek, artmış özgüven ve tatmin duygusu içinde fiziksel ve sosyal
yaşantıların bütünleşmesidir. Dans doğasında bulunan duygulara hakim olma, hareket
hakimiyeti, duyguların değişimiyle stres ve ağrıdan kurtulma, bilinçli olma, fiziksel güç ve
işteki stresörlere göğüs gerebilme gibi olumlu etkilerle kişinin kendi kontrolünü kazanması
sonucunda iyileşme sağlamaktadır. Özellikle anksiyete olmak üzere pek çok semptomda etkili
bir yöntem olarak görülmektedir.

Müzik Terapi
Müzik terapi müziğin fiziksel, fonksiyonel, psikolojik ve eğitimsel olarak çeşitli
durumlarda kullanılmasına karar verilen, bir hastalık ya da yetersizliğin fizyolojik ve
psikolojik etkilerinin tedavisinde yardımcı olabilen bir sağlık uygulamasıdır.
Düşük ses perdesinde ve düşük tempoda dinlenen müzik, rahatsızlık veren duyguları
düzenlemek için sinirsel geçiş yeteneğini azaltarak, duygu ve heyecan merkezi olan limbik
sistemi etkiler. Kan basıncı, nabız ve solunum düşer, anksiyete ve ağrıyı algılama azalır.
Müzik, bireyde hem fizyolojik hem de psikolojik cevaplara neden olduğu için eşsiz bir
uyarandır.

Mizah Terapi
Psikoterapotik bir girişim olarak kullanılabilen mizah, hastalarda strese bağlı gelişen
istenmeyen negatif duyguları azaltan, pozitif duyguları geliştiren bir savunma
mekanizmasıdır. Mizah endorfin salgısı, kas gücü, immünglobulinler, kortizol üzerinde etkili
ve memnuniyet duygusuyla ilişkilidir.
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Günlük hayatlarında mizahı ver gülmeyi kullanan kişiler stresle daha iyi baş ederler.
Mizahın psikiyatrik hastalıklarda, yaşam kalitesini artırdığı, depresif hastalarda grup terapileri
içinde kullanılabileceği bildirilmiştir. Terapide huzur ve sevinç içeren bir atmosfer
oluşturularak moderatörün mizah ve gülmeyi uyaran sözel uyaranlar vermesi, mizah içeren
hikaye anlatması veya okuması gibi teknikler uygulanabilir ve resim, öykü, fıkra, eğlenceli
kitap, şaka, video, çizgi film, klip gibi malzemeler kullanılabilir.

İnanç ve Maneviyat
Maneviyat, insanların yaşamlarında ahenk ve anlam temin etmek suretiyle ortaya
çıkan bu stres etkenlerinin sağlıklı bir değerlendirmesine olanak sağlayacak zihinsel bir
çerçeve meydana getirebilir. Bu zihinsel çerçeve, olumsuz yaşam olayları karşısında daha
fazla psikolojik direnç sağlayabilir. Bunun nasıl yapıldığı hususu değişiklik gösterse de dünya
dinlerinde acıya bir anlam verilmektedir. Bu durum, zorunlu olarak zararlı ya da aşağılayıcı
olarak görülmez ve her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gerekmez. Örneğin, bu durumun
önemsiz olması şöyle dursun bazı Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler acı çekmeyi,
Tanrı’nın kendilerinden çok şeyler öğrenebildiğimiz olumsuz tecrübeleri yaşatması
bakımından, eğitsel bir değer olarak görmektedir. İbadet, tövbe, dua gibi dini uygulamaların
stres ve depresyon gibi rahatsızlıklarla baş etmede kullanıldığı ve olumlu etkilerinin olduğu
bilinmektedir. Bu uygulamalar bireyin boşluk duygusundan kurtulmasına, zor anlarında
destek, umut ve güven bulmasına, iyi ve keyifli anlarında farkındalık sağlamasına,
rahatlama ve mutluluk hissetmesine, çevresiyle barışık, anlamlı bir hayat sürdürmesine
yardım eder. Dini inanç ölüm, özlük, yalıtım, anlamsızlık gibi varoluşsal çatışmaları
çözmeye, madde kötüye kullanımını engellemeye destek olmaktadır

14.4.Tamamlayıcı /Alternatif Terapi Uygulamalarının Yasal Yönü
Alternatif tıp uygulamaları bazı ülkelerde yasal olarak uygulanırlar. Ancak uygulama
sırasında kişilerin rızasının olması, uygulayanın deneyimi, yöntemin güvenliği, bilim
adamlarınca araştırılması ve izlenmesi gibi kriterler olmalıdır.
Ülkemizde 1987 yılından itibaren, Sağlık Bakanlığı’nın bitkisel ilaç politikasında kesintiler
nedeniyle ürünlerin ithalatı Tarım Bakanlığının gıda desteği iznine tabi olmuştur. 2002 yılında
Tarım Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında bir protokol imzalanarak bu tür ürünlerin
ruhsatlandırılma ve ithal izinleri her iki bakanlık tarafından birlikte yürütülmeye başlanmıştır.
2010 yılı Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından konunun tarafı
olabilecek bütün araştırmacılara ve eğitim merkezlerine gönderilen bir yazı ile bu konuda
çalışan araştırıcıların bir araya toplanması ve görüş alışverişinde bulunulması istenmiştir.
Sağlık Bakanlığınca 06.10. 2010 tarih ve 27721 sayılı Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürünler
Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Buna göre bu ürünlerin ruhsatlanması ve bunun koşullarının
belirlenmesi Sağlık Bakanlığınca yapılmaktadır (Resmi Gazete 2010). Ülkemizde bu
konudaki son gelişme 27 Ekim 2014 de yürürlüğe giren Tamamlayıcı alternatif tıp
uygulamaları yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğin amacı insan sağlığına yönelik geleneksel ve
tamamlayıcı tıp uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin
eğitimi ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının çalışma
usul ve esaslarını düzenlemektir.
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Böyle uygulamaların belirli çerçeveye oturtulacak olması, hastalara sunulan hizmetin
kalitesinin denetlenebilirliğinin sağlanması, yetkilendirilmiş insan gücü yetiştirilmesi ve kayıt
dışı uygulamaların izlenebilecek olması açısından son derece önemlidir. Ancak bu konuyu
sadece sertifikasyon ile geçiştirmek yeterli görülmemelidir. Yasadışı ya da şarlatanlık olarak
görülen TAT’ın bazı gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi ayrı bir eğitim ve ihtisas alanı
olmasına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması ve hayata geçirilmesi yerinde olacaktır.

14.5.Tamamlayıcı/Alternatif Terapi Uygulamaları Ve Hemşirelik
Toplumu oluşturan bireylerin tamamlayıcı terapilere yönelik ilgisindeki artış sonucu,
hizmet amacı toplumun sağlık gereksinimlerini karşılamak olan sağlık bakım
profesyonellerinin ve sağlık ekibi üyesi olarak hemşirelerin, tamamlayıcı terapilerde rol
alması bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısı ile tamamlayıcı terapilerin, kuramsal bilgiye
ve bilimsel sorun çözme becerisine sahip, profesyonel hemşirelerin bağımsız hemşirelik
rolleri kapsamında olduğu düşünülebilir. Bu nedenlerle tamamlayıcı terapiler ve kullanımına
ilişkin bilgiler, hemşirelik müfredatına konmalı, ayrıca hizmet içi eğitim programları
kapsamında, tamamlayıcı terapiler konusunda hemşirelerin bilgi birikimleri güncellenmelidir.
Hemşirelik uygulamalarının ve tamamlayıcı tedavilerin temel felsefesi aynıdır. Her
ikisinin benzer yönleri, bireye holistik açıdan yaklaşmaları, tedavi sırasında destekleyici rolde
olmaları, sağlığın geliştirilmesine ve hastanın aktif rolde olmasına odaklanmalarıdır. Her ikisi
arasında bulunan ortak bir özellik bakımın felsefesidir. Hemşirelik uygulamalarının her bir
boyutu hastanın gereksinimlerinin karşılanmasına yöneliktir. Tamamlayıcı tedavinin değişik
formları da, gereksinimlerinin karşılandığına inanan geniş bir kitlenin isteklerinin sonucunda
ortaya çıkmıştır.
Hemşirelerin doğrudan uygulamaya dahil edebildikleri tedaviler masaj, Shiatsu masajı,
refleksoloji, aromaterapi, terapötik dokunmadır. İkinci grupta hemşireliğe kısmi boyutta dahil
edilebilen tedaviler homeopaty bitkisel tedaviler, beslenme terapileri, hipnoterapidir. Üçüncü
grupta ise hemşirelik uygulamasına kolaylıkla dahil edilemeyen, hemşirelerin önerilerde
bulunabilecekleri tedaviler bulunmaktadır. Bunlar, akupunktur, chiropractice (elle dokunma
ve masaj tekniklerini kullanarak kas-iskelet bozukluklarını tedavi etmek için kullanılır),
osteopaty (kas-iskelet problemleri üzerine odaklanan genellikle elle dokunmayla yapılan tanı
ve tedavi şeklidir)
Hastalar bakım ve tedaviyle ilgili kendi kararlarını verme hakkına sahiptirler bu
nedenle hemşireler hastaların tedaviyle ilgili bilgilendirilmiş bir seçim yapmaları için uygun
ve yeterli bilgiyi sağlamaktan sorumludurlar ve karar verme sürecinde hastaya yardımcı
olmalıdırlar. Hastalar hemşirelerden çeşitli tamamlayıcı tedavi yöntemlerini uygulamalarını
isteyebilirler. Hemşireler tamamlayıcı tedavinin uygunluğunu tanılamakla sorumludurlar.
Hemşireler hasta için risk ve yararları tanılamak amacıyla tedavinin etkileri ve eylemle ilgili
yeterli bilgi sahibi olmalı ve girişimin uygun olup olmadığını belirlemek için bilgiyi
sağlayacak mevcut kaynaklara ulaşmalıdırlar. Mutlaka hastanın imzalı onamı alınmalıdır.
Hasta hemşireden riski bilinmeyen bir uygulamayı gerçekleştirmesini istediğinde, hemşire bu
uygulamanın zarar vereceğine inanıyorsa hastanın isteğini reddetmelidir. Ayrıca, hemşire bu
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kararın nedenlerini hastaya açıklamalıdır. Hemşireler her girişimlerinden sorumlu oldukları
için, bakım verirken tamamlayıcı tedaviler konusunda yeterli bilgiye sahip olmaları beklenir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
•
•

Çam O, Engin E. (2014). Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği: Bakım
Sanatı. 1. Baskı. Istanbul Tıp Kitapevi, Istanbul.
Özcan C, Gürhan N. (2016). Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliğinin
Temelleri; Kanıta Dayalı Uygulama Bakım Kavramları. 7. Baskı.
Akademisyen Kitapevi, Istanbul.
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Uygulama Soruları
1. Tamamlayıcı alternatif uygulamaların nedenleri hakkında tartışınız.
2. Tamamlayıcı alternatif uygulamalarında yasal ve etik sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Tamamlayıcı tıp, konvansiyonel tedavilerle birlikte onlara yardımcı olacak biçimde
(cerrahi bir uygulama sonrası hastanın sıkıntısını azaltmaya yarayan aromaterapi kullanımı
gibi) uygulamalardır. TAT’ın temel felsefesi; kişinin kendini iyileştirici vücut içi güçlerini
canlandırmak, ortaya çıkarmaktır. Zira bu bakış açısından hastalık, vücut içerisinde ortaya
çıkan bir dengesizlik durumunun dışavurumudur. Kişi ancak bu dengesizliği ortadan
kaldırmak yoluyla sağlığına kavuşabilir. Genel olarak bu uygulamalar beş kategoride
sınıflandırılmaktadır.
Zihin beden bütünleşmesine göre, beden ve zihin bir biriyle bağlantılıdır ve biri
diğerinden ayrı düşünülemez. Bu türden terapiler, farklı uygulama tiplerini kapsamaktadır.
Örnek olarak hipnoz, görsel tasvirler, meditasyon, yoga, biyofeedback verilebilir. Alternatif
uygulamalar yaşam enerjisine odaklıdır ve hastalığı yaşam enerjisindeki bir blokaj olarak
kabul etmektedir. Biyolojik temelleri terapiler, vitaminler, mineraller, bitkiler, hayvansal
ekstreler gibi maddeleri içine alan geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Manipülatif terapiler
öncellikle, kemikler, eklemler, yumuşak dokular, dolaşım ve lenf sistemi üzerine odaklanan
uygulamalardır. Enerji terapileri, vücudun içindeki büyük enerji merkezlerine odaklanır.
Tamamlayıcı ve alternatif tıp konusu incelenirken onun sosyal, kültürel ve ekonomik
boyutlarının da göz önünde bulundurulması gerekliliktir. Pek çok ülkede halk, geleneksel
uygulamaların dışındaki alanlara yasal ya da yasal olmayan biçimlerde yönelmiş durumdadır
ya da yönelme eğilimi göstermektedir. Sağlık personelinin TAT kullanımı ve yöntemleri
konusunda bilgili olması, önyargısız bir yaklaşımla hastaları değerlendirerek, özellikle tedavi
ile birlikte TAT kullanımına ilişkin hastaları bilgilendirmelerinin önemli olduğu
düşünülmektedir. Kullanılan TAT yöntemlerinden bazılarının potansiyel riskleri göz önünde
bulundurulmalı, sağlık personeli hastalara rutin olarak TAT kullanımını sormalı,
değerlendirmeli ve uygun danışmanlığı sağlamalıdır.
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Bölüm Soruları
11. Psikiyatrik semptom kontrolünde en çok kullanılan TAT yöntemleri nelerdir?
2. Enerji tedavilerinin temel felsefesi nedir?
3. Tamamlayıcı alternatif uygulamalarda hemşirelerin rol ve sorumlulukları nelerdir?
4. Dokunma terapisi hangi hemşirelik kuramcısının felsefesine dayanmaktadır?
5. NCCAM’a göre tamamlayıcı alternatif tedavileri sınıflandırınız.
6. Aşağıdakilerden hangisi psikiyatri alanında sıklıkla kullanılan bitkisel ürünlerden değildir.
a) Sarı Kantoron
b) Kava Kava
c) Ginko
d) Homeopati
e) Melisa
7. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı /alternatif terapi (TAT) uygulamalarının yasal yönü
ile ilgili yanlış bir bilgidir?
a) TAT uygulamalarını yasal olarak sadece hekimler uygular
b) Uygulama sırasında, uygulanan kişilerin rızasının olması gerekir
c) Uygulayanın deneyimi, yöntemin güvenliği, araştırılmalıdır
d) Alternatif tıp uygulamaları bazı ülkelerde yasal olarak uygulanır
e) Bu ürünlerin ruhsatlandırılmasını Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmalıdır
8.Aşağıdakilerden hangisi beden-zihin müdahaleleri kapsamında hastaya uygulanan
tamamlayıcı /alternatif terapi (TAT) uygulamalarına örnek verilemez?
a) Hayal kurarak, nefesi yeniden eğitme
b) Diyafram solunumu ile oksijen gereksiniminin giderme
c) Manüpülasyonlarla bölgedeki sorun giderme
d) Bedenin farkındalığını artırarak, duyguları ifade etme
e) Sağlıklı değerlendirme için zihinsel çerçeve oluşturma
9.Tamamlayıcı/alternatif terapi (TAT) uygulamalarının kullanım nedenleri ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Tedavisi güç, kronik, malign hastalıklardaki azalma
b) Güncel tedavi yöntemlerine karşı duyulan kuşku
c) Hekimlerin hastalara yeterli zaman ayıramayışı
d) Hastalıkların olası yan etkilerinden duyulan korku
e) Gelişmekte olan ülkelerde, dini inançların etkileri
10. Aşağıdakilerden hangisi tamamlayıcı /alternatif terapi (TAT) kapsamında psikiyatri
hastalarına sıklıkla uygulanan yöntemler arasında yer almaz?
a) Bitkisel ürünler
b) Meditasyon
c) Hayal kurma tedavisi
d) Hidroterapi
e) Biyofeedback

Cevaplar: 6)d, 7)a, 8)c, 9)a, 10)d
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