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ÖNSÖZ

 

         

 
        27 -28 Haziran 2019 tarihlerinde İzmir Bornova Türkan Özilhan 
Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Anabilim Dalı işbirliği ile Bornova Türkan Özilhan 
Devlet Hastanesi Mustafa Gönen Konferans  Salonunda  düzenlenen  
“ Kronik Hastalıklarda Ruhsal Bakım: Hastaneden Eve” 
sempozyumu; Kronik hastalıkları olan bireylerin, ailelerinin ve sağlık 
çalışanlarının fizyolojik gereksinimleri kadar ruhsal bakım 
gereksinimlerinin de çok önemli bir değer taşıması ve bu 
gereksinimlerin ortaya çıkarılması doğrultusunda  hazırlamış 
olduğumuz bilimsel bir çalışmadır. Bu çalışma sonucunda 
sempozyumumuzu eşsiz kılan taraf ise  bilimsel platformda kronik 
hastalıkları, ruhsal bakımı, psiko-sosyal bakımı , hastanedeki 
tedavileri ve evde bakım hizmetleri konularının biraraya 
getirilmesidir. Bu nedenle sağlık çalışanları, hasta ve hasta 
yakınlarına yönelik olan  sempozyumumuzun  sağlık çalışanlarına 
ışık tutmasını ve  bu ışıktan hastalarımızın faydalanmasını 
umuyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla...

            
                 Sevgi ÇINAR                                               Prof. Dr. Esra ENGİN  
                                                     

                       

Ege Üniv. Hem. Fak. Ruh Sağlığı ve  Hastalıkları Hemşireliği 
Anabilim Dalı Başkanı

Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi 
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 
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DÜZENLEME KURULU 
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BİLİMSEL PROGRAM
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SÖZEL BİLDİRİLER

1.  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin Perspektifinden Bakım Deneyimleri: 
Nitel Bir Çalışma,  Gülhan Küçük Öztürk

2. Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Bakım Gereksinimleri Ve Yapılan Hemşirelik 
Girişimleri: Retrospektif Bir Çalışma,  Gülhan Küçük Öztürk

3.  Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Tarafından Ev Ziyareti Yapılan 
Hastaların Geriye Dönük Olarak Değerlendirilmesi, Özgür Atlı, Pelgin Kasırga, Gülseren 
Selmanoğulları, Sengül Deniz Şahin, Serpil Yaprak

4.  Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Deneyimi – Danimarka Örneği,  M. Olcay Çam, Şeyda Dülgerler, Emel 
Öztürk Turgut, Gizem Beycan Ekitli, Hacer Demirkol, Ege Miray Topcu

5.  Kronik Hastalıklar ve Çalışma Yaşamı,  Ayşe Coşkun Beyan

6.  Kayıp Ruhların Sesi' Kısa Film Gösterimi,  Melihat Özdoğan Ağgül

7.  Psikiyatri Hastalarının Taburculuk Sonrası Eğitim İhtiyaçları,  Serap Karslıoğlu, Cennet Seda 
Özçelik, Sevda Çınar, Esra Engin

8.  Kanser Hastası Çocukların Ebeveynlerinde Bakımveren Yükü: Sistematik Derleme,  Sezen Saklak, 
Serap Yıldırım

9.  Kadın Kanser Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları,  Emrah Beyan

10.  Müziğin Sağlık Alanında Kullanılmasının İyileştirici Etkileri,  Özlem Özçelik

11.  Hemşirelik, Kapsayıcılık, Annelik… Yineleyici Unipolar Psikotik Bulgulu Depresyon:
Olgu Sunumu,  Özlem Öğütveren, Selin Demet

 

Bildiri 
Sırası 

Başlık Yazar Ekibi 

1.  Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireylere Bakım Verenlerin 
Perspektifinden Bakım Deneyimleri: Nitel Bir Çalışma 
 

Gülhan Küçük Öztürk 

2.  Kronik Ruhsal Bozukluğu Olan Bireylerin Bakım 
Gereksinimleri Ve Yapılan Hemşirelik Girişimleri: 
Retrospektif Bir Çalışma 
 

Gülhan Küçük Öztürk 

3.  Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı 
Merkezi Tarafından Ev Ziyareti Yapılan Hastaların Geriye 
Dönük Olarak Değerlendirilmesi 
 

Özgür Atlı, Pelgin Kasırga, Gülseren Selmanoğulları, Sengül Deniz Şahin, Serpil 
Yaprak 

4.  Bir Ruh Sağlığı Hastanesi Deneyimi – Danimarka Örneği 
 

M. Olcay Çam, Şeyda Dülgerler, Emel Öztürk Turgut, Gizem Beycan Ekitli,  
Hacer Demirkol, Ege Miray Topcu 

5.  Kronik hastalıklar ve çalışma yaşamı 
 

Ayşe Coşkun Beyan 

6.  Kayıp Ruhların Sesi' Kısa Film Gösterimi  
 

Melihat Özdoğan Ağgül 

7.  Psikiyatri Hastalarının Taburculuk Sonrası Eğitim 
İhtiyaçları 
 

Serap Karslıoğlu, Cennet Seda Özçelik, Sevda Çınar, Esra Engin 

8.  Kanser Hastası Çocukların Ebeveynlerinde Bakımveren 
Yükü: Sistematik Derleme 
 

Sezen Saklak, Serap Yıldırım 

9.  Kadın Kanser Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları 
 

Emrah Beyan 

10.  Müziğin Sağlık Alanında Kullanılmasının İyileştirici 
Etkileri 

Özlem Özçelik 

11.  Hemşirelik, Kapsayıcılık, Annelik… Yineleyici Unipolar 
Psikotik Bulgulu Depresyon: 
Olgu Sunumu 

Özlem Öğütveren, Selin Demet 
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SÖZEL BİLDİRİ ÖZETLERİ

S-01: KRONİK RUHSAL HASTALIĞI OLAN BİREYLERE BAKIM VERENLERİN           
 PERSPEKTİFİNDEN BAKIM DENEYİMLERİ: NİTEL BİR ÇALIŞMA

Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Nevşehir, Türkiye

Giriş: Ruhsal hastalıklar bireyin iş, okul, ev, toplumsal rollerini ve kendine bakabilme işlevlerini 
yitirmesi, sosyalliğini kaybetmesi ve görevlerini aksatması anlamına gelen yeti yitimine yol 
açmaktadır. Dolayısıyla kronik ruhsal hastalığı olan bireyler kendilerinden beklenen rolleri yerine 
getirmekte güçlük yaşabilmekte ve sürekli olarak bakım verenin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. 
Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere bakım verenler bireyin durumu ve hastalığın belirtileriyle ilgili 
çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle çalışma kronik ruhsal hastalığı olan bireylere bakım 
verenlerin bakım deneyimini nasıl değerlendirdiğini belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma fenomenolojik yöntem kullanılarak yapılan nitel türde bir çalışmadır. 
Ekim 2018 - Şubat 2019 tarihleri arasında Nevşehir Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde yatan 
bireylerin bakım verenleri ile yürütülmüştür. Amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş, en az 10 
yıldır kronik ruhsal hastalığı olan bireye bakım veren dokuzu kadın üçü erkek toplamda 12 birey 
örneklemi oluşturmuştur. Örneklemdeki kişilerin altısını şizofrenik bozukluğu, dördünü bipolar 
bozukluğu ve ikisini demansı olan bireye bakım verenler oluşturmaktadır. Veriler kişisel bilgi formu 
ve yarı yapılandırılmış görüşme formu ile derinlemesine görüşme yapılarak toplanmıştır. Görüşmeler 
ses kayıt cihazına kaydedilmiştir. Ses kayıt cihazına kayıt edilmesi istenmediği durumlarda bakım 
verenlerden izin alınarak görüşme notları tutulmuştur. Veriler içerik analiziyle çözümlenerek tema 
olarak yazılmıştır. 
Bulgular: Bakım verenlerin yaş ortalaması 51.98±2.6 ve bakım verme süresi ortalaması 
18.25±2.06’yıldır. 12 kişiden 10’ın evli, 3’ünün çalışmadığı, 9’unun gelir düzeyinin gelir giderden az ve 
8’sının ilköğretim mezunu olduğu belirlenmiştir. Çalışma sonucunda kronik ruhsal hastalığı olan 
bireylere bakım verenlerin deneyimlerine ilişkin 8 tema elde edilmiştir. Bu temalar; duygusal gerilim, 
tükenmişlik, aile işlevlerinden bozulma, damgalanma, günlük yaşamdaki ve sosyal etkinliklerdeki 
kısıtlanmalar, beden ve ruh sağlığında bozulma, yaşam kalitesinden azalma ve ekonomik zorluklar 
olarak belirlenmiştir.
Sonuç ve Öneriler: Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere bakım verenler birçok yönden güçlük 
yaşamaktadır. Yaşamış oldukları güçlüklere yönelik müdahale çalışmalarının yapılarak bakım 
verenlerin desteklenmesi gerekmektedir. Kronik ruhsal hastalığı olan bireylere bakım verenlerin 
neler yaşadıklarını daha detaylı anlayabilmek için hastalıklara özgü daha fazla deneysel ve nitel 
çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
Anahtar Kelimeler: Kronik Ruhsal Hastalığı Olan Bireyler, Bakım Verenler, Bakım Verme 
Deneyimleri
Kaynaklar; 
1. Rosenbaum S, Tiedemann A, Sherrington C, Curtis J, Ward PB. Physical activity interventions for people with mental illness: 
a systematic review and meta-analysis. J Clin Psychiatry, 2014;75:471-478.
2. Saunders JC. Families living with severe mental illness: a literature review. Issues Ment Health Nurs 2003;24:175-198.



SÖZEL BİLDİRİ ÖZETLERİ

S-02:         KRONİK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BİREYLERİN BAKIM GEREKSİNİMLERİ 
       VE YAPILAN HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA 

Gülhan KÜÇÜK ÖZTÜRK
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği 
Anabilim Dalı, Nevşehir, Türkiye

Giriş: Ruhsal bozukluklar toplumda yaygın olarak görülmeleri, kronikleşme eğilimi göstermeleri, en 
az bedensel hastalıklar kadar yeti kaybı ile sonuçlanabilmeleri ve iş gücü kayıpları yaratması 
nedeniyle öncelikle olarak ele alınmalıdır.  Ruhsal hastalığı olan bireylerin gereksinimlerinin 
belirlenmesi ise doğru bakımın verilmesini, tedavinin başarılı olmasını ve yaşam kalitesini artmasını 
(1-3) hastaların sosyal fonksiyonları ve işlevselliğinin yükseltilmesini ve sürdürülmesini 
sağlamaktadır (4). Bu nedenle çalışma kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin bakım 
gereksinimlerinin ve gereksinimlere yönelik yapılan hemşirelik girişimlerinin ruh sağlığı ve 
hastalıkları hemşireliği dersinin uygulaması kapsamında kullanılan uygulama raporlarının 
incelenmesiyle değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 
Gereç ve Yöntem: Retrospektif tanımlayıcı tipte olan bu çalışmada, Eylül 2018 – Şubat 2019 tarihleri 
arasında ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin uygulamasına çıkan 4. sınıf öğrenciler 
tarafından doldurulan 116 uygulama raporu incelenmiştir. Uygulama raporları araştırmacı 
tarafından içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Gereksinim başlıkları belirlenmiştir. 
Belirlenen başlıklarında yer alan gereksinimler ve gereksinimlere yönelik yapılan hemşirelik 
girişimleri sayısal veri (%) olarak yazılmıştır.
Bulgular: Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin gereksinimlerinde fiziksel gereksinimler, 
psikolojik gereksinimler ve sosyal gereksinimler olmak üzere üç başlık belirlenmiştir. Uygulama 
raporlarının %65.51’inde fiziksel gereksinim, %54.31’inde  psikolojik gereksinim, %37.93’ünde sosyal 
gereksinim belirtilmiştir. Fiziksel gereksinimler kapsamında öz-bakım (banyo, el hijyeni, ağız bakımı 
vs.), uyku ve egzersiz gereksinimi, psikolojik gereksinim kapsamında olumsuz duygularla (üzüntü, 
öfke, endişe, çaresizlik vs.) / stresle başetme ve iletişim gereksinimi, sosyal gereksinim kapsamında 
aile desteği ve sosyal etkileşim gereksinimi belirtilmiştir. Belirlenen gereksinimlere yönelik 
öz-bakımın gerçekleştirilmesi için bireyin desteklenmesi (%69.8), ilaç kullanımının sağlanması ve 
ilaçların yan etkileri (uyku, huzursuzluk, ağız kuruluğu, bulantı, baş dönmesi vs.) konusunda 
bilgilendirmesi (%28.4) psikiyatrik rehabilitasyon aktivitelerine katılımın sağlanması (günaydın 
toplantıları, sanatsal etkinlikler ve uğraş terapileri, aktivite ve spor etkinlikleri) (%85.3) tedavi edici 
ortamın oluşturulması (%33.6), aile üyelerinin bakıma katılımının sağlanması (%35.3) şeklinde 
hemşirelik girişimleri uygulanmıştır. 
Sonuç ve Öneriler: Kronik ruhsal bozukluğu olan bireylerin gereksinimlerinin sürekli ve doğru bir 
şekilde belirlenerek bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması önemlidir. Bu doğrultuda ruh sağlığı ve 
hastalıkları hemşireliği girişimlerinin uygulanması bireye verilen tedavinin ve bakımın niteliğini 
yükseltmektedir. Aynı zamanda ideal bakım ve rehabilitasyon ortamını oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kronik Ruhsal Bozukluk, Bakım Gereksinimi, Hemşirelik 
Kaynaklar: 
1.Wiersma D. Needs of people with severe mental illness. Acta Psychiatrica Scandinavica 2006;113(429): 115-119.
2. Yeh LL, Liu SK, Hwu HG. Needs and demands for community psychiatric rehabilitation programs from the perspectives of patients 
and caregivers. Community mental health journal 2011;47(4): 415-423.
3. Fleury MJ, Grenier G, Bamvita JM, Tremblay J. Factors associated with needs of users with severe mental disorders. Psychiatric 
Quarterly 2013;84(3): 363-379



SÖZEL BİLDİRİ ÖZETLERİ

S-03:

4. McCrone P, Leese M, Thornicroft G, Schene A, et al. A comparison of needs of patients with schizophrenia in five European 
Countries: The Epsilon Study. Acta Psychiatrica Scandinavica 2001;103(5): 370-379.

      TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİMİZ TARAFINDAN EV ZİYARETİ YAPILAN                 
HASTALARIN GERİYE DÖNÜK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Özgür Atlı*, Pelgin Kasırga**, Gülseren Selmanoğulları**, Sengül Deniz Şahin**, Serpil Yaprak*
 *  Psikiyatri Uzmanı, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TRSM, İzmir, Türkiye
** Hemşire, Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi TRSM, İzmir, Türkiye

Giriş: Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri tarafından yapılan ev ziyaretleri ağır ruhsal bozukluğu olan 
hastaların takip ve tedavisinde büyük bir önem taşımaktadır (1).
Bu çalışmada Buca - TRSM tarafından ev ziyareti yapılan hastaların geriye dönük olarak 
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: 2013-2018 yılları arasında Buca - TRSM tarafından ev ziyareti yapılan, ağır ruhsal 
bozukluğu olan hastaların (sayı= 251) verileri  geriye dönük olarak incelendi. Vakaların 160’ı (% 63.7) 
erkek, 91’i (% 36.3) kadındı. Yaşları 18-78 yıl arasında  değişiyordu. 206 hasta (% 82.1) psikotik 
bozukluk (PB), 45 hasta (% 17.9) ise bipolar duygudurum bozukluğuydu(BDB). Kategorik 
değişkenler (hastalık tipi, cinsiyet, hastaya ulaşma yolları, ziyaret nedeni ve tedavi durumu, ziyaret 
sırasında yapılanlar ve yapılacak olanlar) sayı ve yüzde olarak verildi. Grupların karşılaştırılmasında 
ki-kare testi kullanıldı. Veri analizleri SPSS 21.0 istatistik programı kullanılarak yapıldı. 
Bulgular: Çalışmaya alınan 251 hasta toplam 756 kez ziyaret edilmiştir ( 1-34). 125 hastaya (% 49.8) 
RS20 formuyla, 88 hastaya (% 35.1) hastanemizin genel psikiyatri polikliniğinden,  38 hastaya (% 
35.1) ise hastanın aile hekimi veya yakınlarının  başvurusuyla ziyaret yapıldı. Hastalar ziyaret 
sayılarına göre 3 gruba ayrıldığında 122 hastanın (% 48.6) 1 kez, 89 hastanın (% 35.5) 2-4 kez ve 40 
hastanın (% 15.9) 5 ve daha fazla sayıda ziyaret edildiği saptandı. Beş ve daha fazla sayıda ev ziyareti 
yapılan 40 hastanın 39’u (PB), 1’i (BDB). Hastalık tipi ve ziyaret sayısı grupları karşılaştırıldığında 
(PB) hastalarının (BDB) olan hastalara göre anlamlı şekilde daha sık ziyaret edildiği görüldü (p= 
0.021). Düzensiz ilaç kullanımı nedeniyle ziyaret edilen 248 hastanın 146’sının ilaç tedavisi 
düzenlendi veya değiştirildi, bunlardan 35 hastaya depo enjeksiyon tedavisi başlandı. Depo 
enjeksiyonu uygulanan hastaların 14’üne 5 ve daha fazla sayıda ev ziyareti yapıldığı saptandı. İlk kez 
evine gidilen 67 hastada (% 26.7) sadece tedavi düzenlemesi yapılırken 118 hastaya tedavi 
düzenlemesinin yanında (% 47) merkez tanıtımı (kayıt, davet, sosyal hak rehberliği) yapıldı. Otuz 
hasta ilk seferinde (% 12) ziyareti veya tedaviyi kabul etmezken 36 hastaya (% 14.3) adres değişikliği, 
evde kimsenin olmaması gibi nedenlerle ulaşılamadı. 
Sonuç ve Öneriler: Ev ziyaretleri; hastayla tedavi ilişkisi kurmak, tedavinin sürekliliğini sağlamak ve 
hastalara ulaşmak için vazgeçilmezdir. Kuruma kayıt edilen ama poliklinik kontrollerine veya 
rehabilitasyon etkinliklerine uzun süre katılmayan hastaların evine gidilmesi de tedavi uyumunun 
sürmesi ve psikiyatri servis yatışlarının azalması için kritiktir. Çalışma grubundaki hastaların yarısına 
RS20 yoluyla ulaşılarak ev ziyareti yapılmıştır. (PB) hastalarına (BDB) olan hastalara göre daha sık ev 
ziyareti yapılmıştır. Ev ziyareti yapılan hastaların büyük kısmına ulaşılabilmiş olup bu sayede 
tedavinin sürekliliği sağlanmış veya merkezin tanıtımı yapılmıştır. Ev ziyaretleri için ekip üyelerinin, 
sınır ve sorumlulukların açık biçimde tanımlanarak standardizasyon getirilmesi. TRSM ev 
ziyaretlerinin hastane bilişim sistemleri üzerinde poliklinik hizmetlerinden farklı olarak 
kaydedilebilmesi için sistem eklenmesi. 



SÖZEL BİLDİRİ ÖZETLERİ

S-04:

Anahtar kelimeler: Toplum Sağlığı, Ruh Sağlığı, Ziyaret.
Kaynaklar;
1. Ensari H. Koruyucu Psikiyatri Açısından Bolu TRSM Rehabilitasyon Çalışmaları. Türkiye Klinikleri J Psychiatry- Special 
Topics, Vol 4, No 4, P.86-93.

BİR RUH SAĞLIĞI HASTANESİ DENEYİMİ – DANİMARKA ÖRNEĞİ
M. Olcay Çam, Şeyda Dülgerler, Emel Öztürk Turgut, Gizem Beycan Ekitli, 

Hacer Demirkol, Ege Miray Topcu
* Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD., İzmir, Türkiye

Giriş: Bu sunum HORACIO 2019 kapsamında düzenlenen “Mental Health Center Sct. HANS” 
hastanesine yapılan ziyaret gözlemlerini aktarmak amacıyla hazırlanmıştır. Yaklaşık 200 yıllık olan 
hastane Roksilde’de geniş yeşil bir alan içerisinde bir fiyordun kenarında bulunmaktadır ve 
Danimarka'nın adli psikiyatri hastaları ve çift tanılı hastalar için birincil tedavi merkezidir. Hastanede 
mahremiyet, güvenlik ve terapötik sürecin etkilenmemesi nedeniyle hastaların bulunduğu bölümlere 
giriş yapılmamış, ortak alanlar ve bahçelere ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret edilen ana nokta 
hastaneye kilisedir. Kilise üç katlı olup, zemin katında hastanenin tarihini anlatan bir müze yer 
almaktadır. Müzedeki eserler incelendiğinde psikiyatri hastalarının tedavilerindeki değişim, o 
zamandan itibaren terapötik ortam ve ilişki hakkında kanıtlar görülmektedir. Hasta yatağı, hastanın 
banyo ediliş şekli, mutfak ve günümüzde iş–uğraş etkinlikleri kapsamında yapılan diğer eserler 
sergilenerek, tarihi hakkında açıklamalar yapılmıştır. 
Kilisenin ikinci katında “Maskine Maskine” adı verilen bölüm bulunmaktadır. Bu alanda bir iyileşme 
mentörünün hastaları teşvik etmesiyle ve küçük bütçeler ile oluşturduğu bir merkez yer almaktadır. 
Bu merkezin amacı hastaların iyileşmelerinde “yaratıcı süreci” ön plana alarak sanatı kullanmaktır. 
Burada yaratıcı süreç ile iyileşme süreçleri arasındaki benzerlikler kullanılmıştır ve anlamlandırma 
üzerine çalışılmıştır. Ziyaret esnasında bu projenin iki mimarı olan iyileşme danışmanı Soren Dixen 
ve şizoform artist Nikolaj Petersen rehberlik etmiştir.
Ziyaretin son kısmı ise kilisenin ana bölümünde yaklaşık 25 yıldır şizofreni tanısı olan, aynı zamanda 
madde kullanım öyküsü olan bir hasta tarafından kendi eserlerini sergilediği piyano dinletisiyle 
gerçekleştirildi. 
Ziyaret esnasında hastane ve işleyiş hakkında daha fazla bilgi edinmek için hastanenin başhemşiresi 
ile görüşüldü. Başhemşire, hastanenin çoğu binasının boş olduğu, aktif olan servislerin adli psikiyatri 
ve madde bağımlılığı birimleri olduğunu belirtti.  Şuanda adli–psikiyatri yataklı birim için aynı 
alanda, içinde daha geniş güvenlikli bahçe alanı ve yüzme havuzu içeren bir bina yapılmaktadır. Diğer 
bir binada ise madde bağımlılığı tanılı hastalar yer almaktadır. Danimarka hükümeti yaslarınca 
madde kullanımı serbest bir ülkedir. Bu birimde yatan hastalar “maddeyi bırakmak”  amacıyla tedavi 
görmemektedirler. Bu noktada ülkemizdeki  “AMATEM, ÇAMATEM ya da bağımlılık 
servislerinden” farklılık göstermektedir. Hemşirenin ifadelerine göre burada yatan hastaların tümü 
çift tanılı hastalardır. Hemşire “ya bir ruhsal bozukluk bir madde kullanımını tetikler ya da tam tersi” 
olarak ifade etti. Bu nedenle tedavideki amacın da maddenin yıkıcı sonuçların azaltmak, madde 
kullanımını azaltmak ya da düzenlemek ve eşlik eden bozukluk hakkındadır. Günümüzde ruhsal 
bakımın nasıl işlediği sorulduğunda ise devletin bakım yükünü azaltmak için yeni politikalar 
oluşturduğunu belirtmiştir.
Sonuç: Beş saatlik bir ziyaret olduğu için gözlemler kısıtlı kalmıştır. 
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Gözlemler sonucunda, hastaların fiziksel koşullar nedeniyle avantajlı olduğu, çalışanların görev 
sınırları ve çalışma planlamaları net olduğu için kendilerini iyi hissettikleri, iyileştirici süreçlerdeki 
eserlerin kültüre göre şekillendiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Düzenlenen kongrelerde hastalara aktif 
roller verilmesinin ve hastane ziyaretlerinin katılımcılar açısından etkili olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler; Ruh Sağlığı Merkezi, Ruhsal Bakım, Hemşirelik Bakımı
Kaynaklar;
1. Horacio,  Erişim Adresi: https://horatio2019.dk/, Erişim Tarihi : 30. 05. 2019 
2. Mental Health Center Sct. HANS, Erişim Adresi: 
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/English/Sider/default.asp
x , Erişim Tarihi: 30. 05. 2019 

KRONİK HASTALIKLAR VE ÇALIŞMA YAŞAMI
Ayşe Coşkun Beyan

*Dokuz Eylül Üniversitesi İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

Giriş : Kronik hastalıklar  sık görülen ve ciddi yeti yitimine yol açan hastalıklardır.  Son yıllarda 
kardiyovasküler hastalıklar, kanser, kronik solunum hastalıkları ve diyabet gibi hastalıklar küresel bir 
pandemiye dönüşmekte ve doğrudan ve dolaylı maliyetlerle ciddi ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 
Tanı ve tedavi harcamaları yanında özellikle çalışma hayatı içinde yer alan kronik hastalığı olan 
kişilerde hem işverene hem de kişiye maliyetler daha da artmaktadır. Bu nedenle kronik hastalıkları 
olan çalışanlar çoğunlukla çalışma yaşamı dışında tutulmaya çalışılmaktadır. Kişilerin çalışma 
yaşamından erken çıkması (erken emeklilik, erken maluliyet, işten çıkarılma ) inaktif kalmalarına ve 
sosyoekonomik olarak daha kötü duruma geçmelerine neden olmaktadır (1,2). 
Derlemenin önemi: İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmeti sunucuları kronik hastalıkları olan çalışanlar 
ile ilgili çoğunlukla takip eden hekimlerinden destek alma yoluyla yönetim programları oluşturmaya 
çalışmaktadır. Ancak halen bu alanda oldukça kısıtlı kaynak bulunmaktadır. Özellikle çalışma 
ortamıyla ilgili faktörleri bilmeyen poliklinik hekimleri doğru önerilerde bulunamamaktadır. Bu 
çalışma da kronik hastalığı olan çalışanların işyerinde yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası 
düzenlemeler ve rehberlerden örnekler sunulacaktır. İşyerindeki riskler ve kronik hastalıklarla ilişkisi 
değerlendirilerek, konu ile ilgili yasal düzenlemeler değerlendirilecektir (3).  Sık görülen diyabetes 
mellitus, HT, koroner arter hastalıkları ile ilgili öneriler alt başlıklarla sunulacaktır. İşyerinde kronik 
hastalıkları etkileme potansiyeli olan maddeler ile ilgili genel bilgiler ve korunma önlemleri 
değerlendirilecektir (4,5). 
Sonuç: İşverenler işyerlerinde iş sağlığının korunması, geliştirilmesi hizmetlerinden sorumludur. Bu 
hizmetler işveren adına işyeri hekimleri ve yardımcı sağlık personelleri tarafından yürütülmektedir. 
Günlük yaşantımızın ortama üçte birini geçirdiğimiz işyerlerimizde potansiyel tehlikeler ve riskler 
var olan kronik hastalıklarımızı olumsuz yönde etkileyebileceği ve bu çalışanların özel politika 
gerektiren gruplar olduğu unutulmamalıdır. Çoğunlukla kişiye özel düzenlemeler yapılması 
gerekmektedir.  Bu konuda iş ve meslek hastalıkları uzmanları ve ilgili branş uzmanlarına danışılarak 
işyerlerinde gerekli düzenlemeler yapılmalı ve izlem programları oluşturulmalıdır. 

Anahtar kelimeler: Kronik Hastalıkların İşyerinde Yönetimi, Diyabetes Mellitus, Hipertansiyon.
Kaynaklar;
1. Vandenplas O, Henneberger P. Socio Economic Outcomes İn Work-Exacerbated Asthma. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 
2007; 7(3): 236-241
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''KAYIP RUHLARIN SESİ'' KISAFILM GÖSTERIMI
Melihat ÖZDOĞAN AĞGÜL

*Hemşire, İKÇÜ  Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi TRSM, İzmir, Türkiye

Giriş: Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hemşiresi olarak, danışanlarımızın fotoğrafçılık Work Shopu 
çalışması planlayarak, İzmir’in değişik semtlerinde fotoğraf çekimi çalışmalarına ekip ile birlikte 
katılımları sağlandı.  Yapılan bu fotoğrafçılık work shopu çalışması sayesinde danışanlarımızın öz 
bakım gelişimi ve sosyal iletişim becerileri artmış oldu. Böylece danışanlarımızın hem yaşadıkların 
şehrin bilmedikleri yönünü fotoğraf sanatıyla keşfetmeleri sağlandı, hem de ''Kayıp Ruhların Sesi'' 
belgesel kısa film çekimi fikri ortaya çıkmış oldu. Bu vesileyle bir Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi 
olan Arda Haznedar ile tanışıp çalışmalara başladık. Bu çalışma, üç danışanla birlikte sağlık alanı 
dışındaki gönüllü genç arkadaşlar ile yapılarak, filmin ismi danışanımız tarafından belirledi. Yapılan 
bu çalışmanın stigmayla mücadele açısından önem taşıdığı, hem danışanlarımızın içselleştirilmiş 
stigmayla baş etmesi, hem de toplumsal stigma konusunda farkındalığı sağlamış olması açısından da 
önemli olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda danışan yakınlarının film sonunda yaşamış oldukları 
duygusal yükü ifade etmeleri, hem danışan, hem de danışan yakınlarının kendilerinin ilk defa 
başkaları tarafından önemsendiklerini ifade etmeleri anlamlı bir gelişmeydi. Filmde büyükşehirde 
yaşayan 3 farklı danışanın yaşamları konu edilmiştir. Toplum ruh sağlığı merkezi ile iletişim halinde 
olan ve sosyodemografik özellikleri farklı 3 danışanın; güne nasıl başladığı, günlük yaşamlarında 
toplum içerisinde neleri deneyimledikleri paylaşıldı. Kronik ruhsal hastalıkları olan bu bireylere 
bakım veren aile bireylerinin tamamının anneleri olduğu gözlemlenmiştir. Danışanlarımız 
çoğunlukla iş bulamamaktan ve çalışamamaktan yakınıyorlardı. İş bulsalar bile işi sürdürmede başarı 
sağlayamamaktan yakınmaktaydılar. Toplum içerisinde sorun yaşamadıklarını söylerken bile kendi 
yüzünü göstermek istemeyen danışanlarımız oldu. Bu durum, aslında toplumda ne kadar yoğun bir 
stigma olduğunun bir göstergesidir. Ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını dile getirdiler. Evde neler 
yaptıklarından, nasıl zaman geçirdiklerinden bahsettiler. Gelecekleri ile ilgili planlarından ve 
toplumun genel tutumundan bahsettiler. Hastalığın yaşamları üzerindeki kayıplarından bahsettiler. 
Aileler ve danışanlarımızın isimleri, özellikle kendi talepleri olduğu için yazılmamıştır. Kendi 
evlerini, sofralarını, özel yaşamlarını bizler ile paylaştılar. Bundan dolayı onlara çok teşekkür ederiz. 
Kısa filmi onlara izlettiğimiz de o anki yaşananlar ayrı bir kısa filmin konusu halindeydi ve duygu 
yükü çok fazlaydı. Yaptığımız bu çalışmalar toplumda biraz olsun farkındalık oluşturabildiyse bu 
bizim için en büyük ödüldür. Bu çalışmayı yaparken bir psikiyatri hemşiresi olarak, danışan ve 
yakınlarıyla büyük bir coşku deneyimledik ve bu deneyimi ruh sağlığı alanında gelişim ve değişimlere 
olanak sağlayacak olan bilimsel ortamlarda paylaşmanın anlamlı olacağını düşünmekteyiz. Sizlerin 
de desteği ile toplumdaki farkındalığın daha geniş çevrelere ulaşacağını düşünüyoruz. 
“Sanat; güzelleştirir, geliştirir, birleştirir, iyileştirrir…”
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Stigma, Rehabilitasyon.

      PSİKİYATRİ HASTALARININ TABURCULUK SONRASI EĞİTİM İHTİYAÇLARI
   Serap Karslıoğlu*, Cennet Seda Özçelik*, Sevda Çınar*, Esra Engin**

* Hemşire, Toplum Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
**Prof. Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
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Giriş: Hasta eğitim gereksinimlerinin belirlenip karşılanması, sağlık bakımının önemli bir bölümünü 
oluşturmaktadır. Sağlık sisteminin yapısında meydana gelen değişimler ile hastaların hastanelerde 
yatış sürelerinin kısalması, hastaların daha kısa sürede taburcu olmaya başlaması ile hasta ve 
ailelerinin sorumlulukları artmıştır. Bu nedenle hasta eğitiminin sistematik ve etkin bir şekilde yerine 
getirilmesi gerekmektedir. Bu derlemenin amacı; psikiyatri hastalarının ve ailelerinin eğitim 
gereksinimlerini belirlemeye yönelik planlanmıştır. Bu çalışmanın psikiyatri hasta ve ailelerine 
taburculuk sonrası uygulanacak eğitim programları için yol gösterici olacağı düşünülmektedir.
Psikiyatrik hastalığı olan bireylerin taburculuk sonrasında eğitim ihtiyacı ile ilgili çalışmalara 
bakıldığında; Kelleci ve arkadaşları çalışmalarında hastaların hastalık tanısını bilmediğini, ilaçlarının 
adını, dozunu ve kullanılma amacını bilmediğini saptamışlardır. Arguvanlı ve Taşcı (2013) 
çalışmalarında bipolar bozukluk tanısı alan hastaların bakım vericilerinin yarısından fazlasına bilgi 
verilmediği saptanmıştır. Payson ve arkadaşları da, ciddi ve kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin 
bilgi edinmede en çok ilgilendiği konuları, psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileri, ruh sağlığı 
hizmetlerinden yararlanmak, ruhsal hastalığın nedenleri, sorun çözme yolları, yaşamdan zevk almak 
için ne yapılabilir, kendini daha iyi hissetmek için ne yapılabilir, depresyonla baş etme, yalnızlıkla baş 
etme, yakınlarla iletişimi geliştirme ve psikiyatrik teşhis tanısı nasıl konulur olarak bildirmişlerdir. 
Daştan ve Kılıç psikiyatri servisinde tedavi gören hastaların eğitim gereksinimlerini belirledikleri 
çalışmada hastaların en çok ihtiyaç duyduğu eğitim konularını; öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar, 
uyku sorunları, alternatif değişik tedavi yöntemleri, hastalar için kendi kendine yardım grupları, 
stresle etkili biçimde baş etme yolları nelerdir, depresyon ve intihar düşünceleriyle baş etme, stres ve 
hastalık arasındaki ilişki nedir, hastalık ne kadar yaygındır ve kişi hastalığında ne olur olarak 
saptamışlardır.
Yılmaz çalışmasında hastaların sağlık eğitimine en fazla gereksinim duyduğu konuları; hastalıkla ilgili 
son bilimsel gelişmeler, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, hastalık için kullanılan psikiyatrik 
ilaçlar, stresle etkili biçimde başetme yolları, ilaçların yan etkileri, hastalığı ve nüksettiğini gösteren 
erken haberci belirtiler, anne baba öldüğünde ne yapılacak, psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur, 
hastalığın belirtileri, hastalık ne kadar yaygındır ve kişi hastalandığında ne olur olarak belirlemiştir. 
Gümüş'ün çalışmasında hasta ve hasta yakınlarının şizofreni hakkında genel bilgiler, şizofreni 
belirtileri ile baş etme, iletişim ve sosyal ilişkiler boyutlarıyla ilgili konularda sağlık eğitimine 
gereksinim duydukları belirlenmiştir. 
Tüm bu çalışma sonuçlarından da anlaşıldığı gibi hastalara bakım verilirken hastaya bireysel olarak 
yaklaşılması gerektiği ve her bireyin kendi ihtiyacı doğrultusunda eğitim verilmesi gerektiği 
düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim İhtiyacı, Psikiyatri, Hasta
Kaynaklar;
1. Akçin E. Yataklı Tedavi Kurumlarında Hasta Eğitimine Yönelik Hemşire Etkinlikleri. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, İstanbul 
Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2000.
2. Babacan Gümüş A. Şizofrenide Hasta Ve Ailelerin Yaşadığı Güçlükler, Psikoeğitim Ve Hemşirelik. Hemar-G 2006a; 1(2): 23-34.
3. Kelleci M, Doğan S, Ata Eh Ve Ark. . Bir Psikiyatri Kliniğinde Hasta Ve Yakınlarının Psikotrop İlaç Kullanma Hakkında Düşünceleri 
Ve Taburculuk Sonrası Telefonla İzlem.Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011; 2(3): 128-135
4. Babacan GüMüŞ A. Şizofreni Hastalarının Ve Yakınlarının Sağlık Eğitimi Gereksinimleri. Anadolu Psikiyatr. Derg. 2006; 
7: 33-42.
5. Arguvanlı S, Taşcı S. Bipolar Bozukluklarda Bakım Verenlerin Sorunları. Erü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi 2013; 1(1): 21-30
6. Payson Aa, Wheeler K, Wellington At. Health Teaching Needs Of Clients With Serious And Persistent Mental İllness: Client And 
Provider Perspectives. J Psychosoc Nurs Ment Health Serv. 1998; 36: 32-35.
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7. Bostancı Daştan N, Kılıç N. The Educational Needs Of The Patients Who Take Treatment İn Psychiatric Clinic İn Kars. Procedia - 
Social And Behavioral Sciences 2014; 114: 506 – 510.
8. Yurtsever Eü, Kutlar T, Tarlacı N, Kamberyan K, Yaman M. Ruh Hastalıkları Tedavisinde Psikososyal Bir Boyut: Psikoeğitimsel Bir 
Model. DüŞüNen Adam 2001; 14(1): 33-40

     KANSER HASTASI ÇOCUKLARIN EBEVEYNLERİNDE BAKIMVEREN YÜKÜ: 
SİSTEMATİK DERLEME

Sezen Saklak*, Serap Yıldırım**
*Hemşire, SBÜ Dr Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
**Dr. Öğr.Üyesi, Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği AD, İzmir, Türkiye

Giriş: Bu sistematik derleme, ülkemizde kanser hastası çocuğu olan ailelerin bakımveren yükünü ve 
yükle ilişkili olan faktörleri belirlemek amacı ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, Türk Psikiyatri Dizini, Türkiye Makaleler Bibliyografisi, Ulakbim, Türk 
Tıp Veri Tabanı, Türk Medline, YÖK Ulusal Tez Merkezi ve Pubmed veri tabanlarında yapılmıştır. 
Tarama Türkçe ve İngilizce dilinde belirlenen anahtar sözcükler ve bu sözcüklerin eş anlamlıları 
kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamına bu konuda ülkemizde yapılan 5 çalışma dahil 
edilmiştir.
Bulgular: Araştırmalar 2003- 2018 yılları arasında yapılmış olup biri özgün araştırma makalesi, ikisi 
yükseklisans ve ikisi doktora tez çalışmasıdır. Çalışmaların biri yarı deneysel, biri niteliksel ve üçü 
tanımlayıcı türdedir. Araştırma kapsamına alınan üç araştırmanın örneklemini sadece anneler, iki 
araştırmanın örneklemini ise anne babalar oluşturmaktadır. Aydın (2003) tarafından yapılan doktora 
tezinin 23 anne ile en küçük örnekleme sahip olduğu, Kardaş Özdemir ve arkadaşları (2009) 
tarafından yapılan özgün araştırma makalesinin 82 anne ile en büyük örnekleme sahip olduğu 
görülmüştür. İncelemeye alınan dört araştırmada bakım verenlerin yükünü belirlemek amacıyla Zarit 
ve arkadaşları tarafından 1980 yılında geliştirilen Zarit Bakıcı Yük Ölçeği, birinde ise araştırmacı 
tarafından geliştirilen görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmalarda kullanılan yük ölçeği puan 
ortalamaları incelendiğinde, bakım verenlerin iki araştırmada hafif ve iki araştırmada ise orta 
düzeyde yük algıladığı bulunmuştur. Yükü genel olarak, bakıverenin sosyoekonomik durumundan, 
hastalıkla ilgili eğitim alma durumundan, yaşam kalitesinden, depresyon ve anksiyete düzeyinden ve 
bakımverdikleri çocukların semptom sıklığı, şiddeti ve verdiği rahatsızlıktan etkilendiği 
belirlenmiştir.  Araştırmaların biri niteliksel olduğu için ailelerin algıladığı yükle ilgili bilgiler sözel 
olarak verilmiş olup, anneler çocukların tedaviye uyumları ve tedavilerin yan etkileriyle baş etmede 
güçlük yaşadığını, aile ve sosyal ilişkilerinde problem yaşadığını belirtmişlerdir.
Sonuç ve Öneriler: İncelenen araştırmaların büyük bir çoğunluğunun tez çalışması ve tanımlayıcı 
olduğu, çalışmaların daha çok annelerle yapıldığı, yükü belirlemek için Zarit Bakıcı Yük Ölçeği’nin  
kullanıldığı ve bakım verenlerinin yük algılarının genel olarak hafif ve orta düzeyde olduğu sonucuna 
varılmıştır. Ülkemizde çocuğu kanser hastası olan ebeveynlerin bakım verme yükünü belirlemeye 
yönelik az sayıda çalışma olup, bu alana özgü farklı örneklem gruplarıyla çalışmaların yapılmasına 
gereksinim vardır.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Bakımveren yükü, Sistematik derleme
Kaynaklar;
1. Zarit S, Reever K, Bach-Peterson J. Relatives Of The İmpaired Elderly: Correlates Of Feeling Of Burden. Gerontologist 1980; 
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2. Psikiyatride Kullanılan Klinik Ölçekler. Editörler Özdemir Ö, Köroğlu E,. 7. baskı, Hekimler Yayın Birliği 2014, Ankara.
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KADIN KANSER HASTALARINDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Emrah BEYAN

*Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ: Cinsel işlev bozuklukları, kadın kanser hastaları için önemli, ancak üzerinde yeterince 
durulmayan ve yeterli tedavi edilmeyen sağlık sorunlarıdır. Hayatta kalma, kanser teşhisi ile başlar ve 
tedavinin ötesinde tüm sağlık konularını ele alır. Tedavinin uzun dönem etkileri ile baş etmenin yanı 
sıra, yeterli bakım ve yaşam kalitesini artırmayı da kapsar. Cinsel işlev bozuklukları, bu sürecin en sık 
görülen sorunlarından biridir.
DERLEMENİN ÖNEMİ: Ülkemizde ki en son resmi rakamlar değerlendirildiğinde bir yıl içerisinde 
yaklaşık 67.200 kadının kanser teşhisi aldığı tahmin edilmektedir. 2013 yılında başlatılan Ulusal 
Kanser Kontrol Planı çerçevesinde, erken teşhis ve etkin tedavi önlemleriyle, kanser tanısı alan ve 
kanserden kurtulan kadın sayısının artacağı tahmin edilmektedir. Kanser hastalarının tedavi 
planlarının bir parçası da yaşam kalitesini artırmak olduğu için, zamanla cinsel işlev bozukluğu 
nedeniyle başvuran kanser hastası sayısı artacaktır. Cinsel işlev bozukluğuna neden olan durumlar, 
alınacak önlemler, medikal ve ruhsal bakım planlarının bilinmesi, kanser hastalarının yaşam 
kalitesini artıracaktır. Bu makalenin amacı, jinekolojik kanser olgularında cinsel işlev 
bozukluklarının etiyolojisi, prevalansı ve tedavisini derlemektir.
Pubmed üzerinden son 10 yıllık İngilizce literatür taraması yapılmıştır. Cinsel işlev bozuklukları, 
kadın kanser hastalarında nedir ele alınan bir konudur. Psikolojik, fizyolojik ve sosyolojik 
komponenti olan multifaktöriyel bir sorundur. Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi ve hormonal tedavi, 
bu sorunun en önemli nedenleridir. Seksüel şikayetler sıklıkla cinsel arzu, uyarılma ve orgazm 
yetersizliği ile ilgilidir, ancak bunlarla sınırlı da değildir. Birçok kadın vajinal kuruluk ve koitus 
sırasında ağrıdan şikâyet etmektedir.
SONUÇ: Cinsel işlev bozuklukları, kanser tanı ve tedavisi sırasında göz önünde bulundurulması 
gereken sorunlardır. Klinik uygulamalarda standardize edilip sorgulanmalı, yaşam kalitesini artırmak 
için tedavi algoritmaları oluşturulmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kanser, Cinsel disfonksiyon, Yaşam kalitesi
Kaynaklar;
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Symptoms İn Patients With Ovarian Cancer. Am J Obstet Gynecol [Internet]. 2017 Oct [Cited 2019 Jul 2];217(4):395–403. Available 
From: Https://Linkinghub.Elsevier.Com/Retrieve/Pii/S0002937817305136
5.  Bober SL, Reese JB, Barbera L, Bradford A, Carpenter KM, Goldfarb S, Et Al. How To Ask And What To Do: A Guide For 
Clinical İnquiry And İntervention Regarding Female Sexual Health After Cancer. Curr Opin Support Palliat Care [Internet]. 2016 Mar 
[Cited 2019 Jul 2];10(1):44–54. Available From: Https://İnsights.Ovid.Com/Crossref?An=01263393-201603000-00012
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2010 May [Cited 2019 Jul 2];66(1):23–6. Available From: Http://Www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pubmed/20303222

MÜZİĞİN SAĞLIK ALANINDA KULLANILMASININ İYİLEŞTİRİCİ ETKİLERİ
Özlem Özçelik

* Hemşire, Toplum Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencisi, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir, Türkiye
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GİRİŞ: Müzikle tedavi; müzikal seslerin ve melodilerin fizyolojik ve psikolojik etkilerinden 
yararlanarak düzenli bir yöntem altında ruhsal bozuklukların tedavi edilmesidir. Aktif tedavi, pasif 
tedavi, çalgılarla meşguliyet ve ritm, müzikle tedavi türlerinden birkaçını oluşturmaktadır. Literatür 
incelemelerinde günümüzde müziğin kalp hızını, kan basıncını, vücut ısısını ve solunum hızını 
düşüren, gevşemeyi sağlayan, hastanın ağrı algısını değiştiren önemli olumlu sonuçlara neden olan 
bir araç olduğu bildirilmektedir.
Twiss ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada; kardiyovasküler cerrahi geçirmiş yoğun 
bakım hastalarında müzikle tedavinin hastaların anksiyetesine, deneyimlediği ağrı şiddetine ve 
entübasyona bağlı kalma süresine etkisini değerlendirmek için hastalara kendi seçtikleri müzik 
dinlettirilmiştir. Araştırmanın sonuçları, operasyon sırasında ve sonrasında olmak üzere ortalama 
değerler alınarak değerlendirilmiş ve müzikle tedavi uygulanan hastaların ağrı şiddetinin azaldığı, 
anksiyete puanlarının uygulanmayan hastalardan daha düşük olduğu, müzik tedavisi uygulanmayan 
grubun entübasyona bağlı kalma süresinin ortalama olarak daha uzun olduğunu göstermektedir.
2009 yılında Gazi Üniversitesi Algoloji Bölümünde bel, boyun ve baş ağrısı çeken 20 hastanın Türk 
Müziği ile tedavisinin etkinliği araştırılmıştır. Hastaların müzikle tedavi öncesi ve sonrası ağrı 
şiddetleri (0 ile 10 arasında) verbal numerik skala (VNS) ile değerlendirilmiştir. Terapi öncesi ve 
sonrasında hastaların ağrı dereceleri arasında anlamlı bir fark çıkmıştır. Ayrıca hastaların müzikle 
tedavi öncesi ve sonrasında stres hormonlarında da %40 azalma tespit edilmiştir. Çin’de 2015 yılında 
toraks cerrahisi sonrası hastalar arasında müzik dinlemenin ağrı, endişe ve hayati belirtilerini 
incelemek üzere deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deney grubu 3 gün boyunca standart bakım ve 30 
dakika müzikle tedavi alırken, kontrol grubu sadece standart bakım almıştır.  Deney grubu, kontrol 
grubuna göre zaman içinde ağrı, anksiyete, sistolik kan basıncı ve kalp hızında istatistiksel olarak 
anlamlı bir düşüş göstermiştir.
2017 yılında uyanık kraniyotomi için müzik dinlemenin kaygı düzeyi ve fizyolojik tepkiler üzerindeki 
etkilerini araştıran deneysel bir çalışma yapılmıştır. Deney grubundaki katılımcılar (19 hasta) 
bekleme odasında ve tüm cerrahi işlem boyunca tercihlerine göre olağan bakımın yanı sıra müzik 
dinlemiş, kontrol grubuna (19 hasta) ise sadece olağan bakım verilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda 
müzik dinlemenin ardından kaygı düzeyinde anlamlı bir azalma olduğu görülmüştür(p<.001). 
Bulgular ayrıca müzik müdahalesinin kalp atışı oranını  (p <.001) önemli ölçüde azalttığını 
göstermiştir. 2017’de yapılan bir başka çalışmada ise hafif ila orta şiddette alzheimer hastalığı olan 42 
hastaya 6 hafta boyunca müzik tedavisi uygulanmıştır. Hem hafif hem de orta şiddette vakalarda 
hafıza, oryantasyon, depresyon ve anksiyetede önemli bir iyileşme gözlenmiştir.
SONUÇ: Müzikle tedavinin insan üzerindeki olumlu etkileri birçok bilimsel çalışma ve makale ile 
literatüre girmiştir. Özellikle gelişmiş ülkelerde lisans ve yüksek lisans düzeyinde müzikle tedavi 
eğitimi verilmekte, bilimsel kongreler ve konferanslar düzenlenmekte, dernekler kurulmaktadır. 
Ülkemizde de binlerce yıllık bir geçmişi olan Türk müziği ile tedavi konusunda, her ne kadar sayısı az 
da olsa eğitimlerin başlatılması, yenilikçi, beklenen ve yüz güldürücü gelişmeler olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yaşamın doğal ritminin bir parçası olan müziğin, sağlık alanında tedavi yöntemlerinin 
destekleyici bir yöntem olarak kullanılması için ülkemizde daha fazla bilimsel araştırmaların 
planlanmasına ve elde edilen verilerle literatüre yeni bilgilerin kazandırılmasına ihtiyaç 
bulunmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Müzik, Tedavi, Sağlık
Kaynaklar;
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    HEMŞİRELİK, KAPSAYICILIK, ANNELİK… YİNELEYİCİ UNİPOLAR PSİKOTİK 
BULGULU DEPRESYON: OLGU SUNUMU

Özlem Öğütveren, Selin Demet
*Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi, Manisa, Türkiye
Giriş: Majör depresyon, görülme sıklığı giderek artan ve toplumun her kesiminde görülebilen bir 
sağlık problemidir. Bazı çalışmalara göre, majör depresyonun görülme sıklığı yaklaşık %17-20 olarak 
bulunmuştur. Majör depresyona sanrılar ve varsanılar eşlik edebilir. Psikotik özelliklerin görülmesi 
şiddet ve kötü gidiş göstergeleridir. Psikotik belirti olarak bütün sanrıların ve varsanıların içeriğinde 
kişisel yetersizlik, suçluluk, hastalık, ölüm ya da cezalandırılmayı hak etme duygusu ön plana 
geçmektedir. Psikotik depresyonda intihar riski ve intihar dışındaki nedenlerle ölüm oranları psikotik 
olmayan depresyonla kıyaslandığında daha yüksektir.  Psikotik özellikli depresyonun hem akut 
dönemde hem de uzun vadede tedavisi güçtür. 
Olgu; bay M.E., 34 yaşında, bekar, erkek hastadır. İlkokulu terk edince babası lokantalara çalışmaya 
göndermiş. Bu dönemde sık sık evden kaçmaları başlamış ve İzmir’de sokaklarda otellerde kalarak 
garsonluk ya da aşçılık yapıyormuş. Babasının ihbarı üzerine polisler eve geri getiriyormuş. Evden 
kaçması nedeniyle babası şiddet uyguluyormuş. Annesi yeteri kadar destek veremiyormuş. Sık evden 
kaçtığı için ailesi hastaneye yatırmaya başlamış ve 2012 yılından beri sık hastane yatışları olmuş. 
Hastaneye yatmadan önce ilaç kullanmamış. Son birkaç yıldır aile desteğinin tamamen kesilmesi ve 
sokaklarda yaşaması üzerine hastane yetkililerinin girişimleri ile bakım merkezine yerleştirilmiş. 
Hemen her başvurusu duyduğu birkaç kadın seslerinin kendini as demesi üzerine ası ile suicid 
girişiminde bulunması nedeni ile hastanemize yatışı yapılmaktadır. 
En son yatışından bir buçuk ay önce bakımevinde bıçakla bileğini kesmeye çalışmış. Vücudunun 
birçok yerinde kesi izi mevcut. Hastanemize yatmadan bir gün önce kendisini kaldığı bakım 
merkezinde asmaya çalışmış. Üç kadın sesi duyduğunu söylüyor. Bu kadınların kendisini 
yönlendirdiğini, “intihar et! Kendini as!” v.b. sesler duyduğunu söyleyerek ası girişiminde 
bulunduğunu ifade ediyor.  Servise yatışı yapıldıktan kısa bir süre sonra telefon kablosunu koparıp 
boynuna doladı. 
Servis uzman hekimine haber verilerek yakın gözlem prosedürü  uygulandı.  Farmakoterapiye 
başlanan hasta bu girişim üzerine acil EKT tedavisine alındı. EKT ve farmakoretapi tedavisi ile 
birlikte yakın bakım gereksinimleri karşılandı, sevgi, şefkat ve destekleyici nitelikte psikodinamik 
görüşmeler ve görüşmelerle uyumlu psikodinamik hemşirelik yaklaşımı uygulandı.  
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Olgumuzun alınan öyküsünde, yapılan görüşmelerinde ve klinik gözleminde en belirgin özelliği 
kendisini unutturacak kadar görünmez olması idi. Bu durum kendisi ve tüm klinik ekibi ile işlendi. 
Annesinin yeteri kadar sahip çıkamadığı, bu durumun annesi tarafından görünmez olan bir çocuk 
olduğu ile örtüşen bir tema olarak karşımıza çıktı. Evden kaçmalarının kendisini fark ettirmek için 
olduğu, bu kaçışlar sonucunda da sürekli cezalandırıldığı anlaşıldı. Suicid girişimlerinde de benzer 
bir tema olduğu, fark edilmediği durumlarda anne desteğine ihtiyaç duyarak varsanılarının kadın 
teması ile örtüştüğü ve fark edilmenin tek yolu olarak kendisine zarar verme yönetimi olduğu 
anlaşıldı. Klinik içerisinde yapılan görüşmelerinde bu temalar üzerine bir yaklaşım uygulandı. 
Olumlu davranışları pekiştirildi ve görünmez olmasına izin verilmeyerek duygu ve düşüncelerinin 
dışa vurumu sağlandı. Klinik içerinde uygun görevler verilerek yaptığı her davranış hakkında geri 
bildirim yapıldı ve fark edilme durumu pekiştirildi. 
Bu olguda klinik olarak “yeteri kadar iyi annelik” modeli hemşirelik bakım ve hemşirelik tedavi 
planları içerisinde uygulanmış olup hastayı anlamanın yani yeteri kadar iyi anne olup onun 
ihtiyaçlarını sezip ona empati yapabilmenin ve bu doğrultuda hemşirelik bakımının psikiyatrik 
tedavinin olmazsa olmaz bir parçası olduğu görülmüştür. Ayrıca hastamızın biyolojik tedavi yanı sıra 
psikodinamik hemşirelik yaklaşımının onarıcı etkisinin önemi  amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Psikotik Bulgulu Depresyon, Hemşirelik, Yeteri Kadar İyi Annelik
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