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Giriş

Değerli Meslektaşlarımız,
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı olarak 22-24 Eylül 2011 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz “1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi” nde
sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.
1. Uluslararası 5. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nin 2011 yılı teması “Kuramdan Uygulamaya” olarak belirlenmiştir. Psikiyatri Hemşireliğinin dünyada ve ülkemizdeki kuramsal ve uygulamaya yönelik gelişmelerini çeşitli konferans ve paneller ile
irdeleyeceğimiz kongremizde, her yıl olduğu gibi kurs ve çalışma gruplarımız da yer alacaktır. Kongrenin konferans ve panel
oturumlarının, çalışma gruplarının, sözel ve poster bildirilerinin sizlerin katkıları ile zenginleşeceğine inanıyoruz.
Eşsiz güzellikleri ile bizi büyüleyecek olan İstanbul’da görüşmek dileğiyle...

Dear Colleagues,
We will be honored to see you among us at the “1st International 5th National Psychiatric Nursing Congress” to be held on 22-24
September 2011 by the Turkish Psychiatric Nurses Association and Marmara University, Faculty of Health Sciences, Psychiatric Nursing
Department.
The theme of the “1st International 5th National Psychiatric Nursing Congress” for 2011 is “From Theory to Practice”. The congress,
where the theoretical and practical developments in Psychiatric Nursing worldwide and in our country will be addressed in various
conferences and panels, will also include courses and workshops like every year. We strongly believe that conference and panel sessions, workshops, verbal and poster presentations of the congress will be enriched by your contributions.
Looking forward to seeing you in Istanbul that will fascinate us with its unique beauties...

Yard. Doç. Dr. Gül Ünsal

Yard. Doç. Dr. Yasemin Kutlu

Kongre Eş Başkanı
President of the Congress

Kongre Eş Başkanı
President of the Congress
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DÜZENLEME KURULU / ORGANIZING COMMITTEE
ONURSAL BAŞKANLAR / HONORARY PRESIDENTS
Prof. Dr. Zafer Gül
Marmara Üniversitesi Rektörü / The Rector of Marmara University

Prof. Dr. Gülden Polat
M.Ü Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı / The Dean of Marmara University, Health Science Faculty

Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur
Marmara Üniversitesi Hastanesi Psikiyatri Kliniği AD Başkanı / The President of Marmara University Hospital, Psychiatry Department

Prof. Dr. Çaylan Pektekin
Psikiyatri Hemşireleri Derneği Kurucu Başkanı / The First President of Turkish Psychiatric Nurses Association

Önceki PHD Başkanları / The Previous Presidents of Turkish Psychiatric Nurses Association
Prof. Dr. Nesri Aştı
Prof. Dr. Sevim Buzlu
Dr. Nurhan Eren
KONGRE BAŞKANLARI / THE PRESIDENTS OF CONGRESS
Yasemin Kutlu
Gül Ünsal Barlas
KONGRE SEKRETERLERİ / THE GENERAL SECRETARY
Semra Karaca
Nevin Onan
SAYMANLAR / TREASURES
Fatma Tokur
Kinyas Tekin
ÜYELER / MEMBERS
Hacer Esref Atik
Arzu Aydogdu
Serhat Saygılı
Ebru İlkme
Kemal Kuscu
Selma Hasanoglu
Ilknur Tuncay Birben
Yüksel Can Öz
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BİLİMSEL DANIŞMA KURULU / SCIENTIFIC COMMITTEE
Filiz Adana / Turkey

Semra Karaca / Turkey

Gülsüm Ançel / Turkey

Meral Kelleci / Turkey		

Hülya Arslantaş / Turkey		

Nazmiye Kocaman Yıldırım / Turkey

Nesrin Aştı / Turkey

Nebahat Kum / Turkey

Makbule Batmaz / Turkey

Leman Kutlu / Turkey

Ayşegül Bilge / Turkey

Yasemin Kutlu / Turkey

Hülya Bilgin / Turkey

Leyla Küçük / Turkey

Nihal Bostancı Daştan / Turkey

Fahriye Oflaz / Turkey		

Kadriye Buldukoğlu / Turkey

Ayşe Okanlı / Turkey

Sevim Buzlu / Turkey

Nevin Onan / Turkey

Jeanne Clement / USA

Ber Oomen / Netherlands

Sibel Coşkun / Turkey

Fatma Öz / Turkey

John Cutcliffe / USA,UK		

Gülten Özaltın / Turkey

Olcay Çam / Turkey

Ayşe Özcan / Turkey

Zekiye Ç. Duman / Turkey

Neslihan Özcan / Turkey

Fatma Demirkıran / Turkey

Mine Özen Turgay / Turkey

Aynur Dinç Sever / Turkey

Çaylan Pektekin / Turkey

Selma Doğan / Turkey

Denis Ryan / Ireland

Gülgün Durat / Turkey

Roland van de Sande / Netherlands

Şeyda Dülgerler / Turkey

Michael Schulz / Germany

Fatma Eker / Turkey

Serap Sezgin / Turkey

Mine Ekinci / Turkey

Havva Tel / Turkey

Esra Engin / Turkey

Gülşen Terakye / Turkey

Nurhan Eren / Turkey

Serpil Türkleş / Turkey

Perihan G. Küçükkaya / Turkey

Gül Ünsal / Turkey

Ayça Gürkan / Turkey

Besti Üstün / Turkey

Özlem Işıl / Turkey

Mualla Yılmaz / Turkey

Songül Kamışlı / Turkey
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

22 Eylül 2011 / September 22, 2011

A Salonu / A Hall
08.00-17.00

Kayıt / Registration

08.45-09.45

Açılış Töreni / Opening Ceremony
Yasemin Kutlu
Kongre Eş Başkanı / Congress Chair
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psychiatric Nursing Association and Istanbul University Nursing Faculty

Gül Ünsal
Kongre Eş Başkanı / Congress Co-Chair
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Marmara University Health Science Faculty

Ber Oomen
Avrupa Psikiyatri Hemşireleri Birliği / European Psychiatric Nursing Association-HORATIO

Hamza Kandur
Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı / Deputy Rector of Marmara University

Zafer Gül
Marmara Üniversitesi Rektörü / Rector of Marmara University

09.45-10.00

Kahve Arası / Coffee Break

10.00-12.00

Forum / Forum :
Psikiyatri Hemşireliği Sağlık Bakım Sisteminin Neresinde? Öznesi mi? Nesnesi mi?
Where is Psychiatric Nursing in Health Care System? Did Subject or Object?
Moderatör / Moderator : Sevim Buzlu & Gül Ünsal
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty & 					
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Marmara University Health Science Faculty
Hülya Arslantaş
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu / Adnan Menderes University College of Health

Ayşegül Bilge
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ege University Health Science Faculty

Neslihan Keser Özcan
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Istanbul University Health Science Faculty

Selma Hasanoğlu
Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Ministry of Health University of Marmara Pendik Education and Research Hospital, Psychiatry Department

Hacer Eşref Atik
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ministry of Health Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental and Neurology Hospital

Nazmiye Öztürk
Sağlık Bakanlığı Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ministry of Health Samsun Mental and Neurology Hospital

12.00-13.00

Öğle Yemeği / Lunch

13.00-13.30

Poster Tartışması / Poster Discussion
Moderatör / Moderator : Makbule Batmaz & Melahat Akbaş
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Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Haliç University Health Science High School &			
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ministry of Health Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental and Neurology Hospital

BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

22 Eylül 2011 / September 22, 2011

A Salonu / A Hall
13.30-14.15

Konferans / Conference:
Kuramdan Uygulamaya: Psikiyatri Hemşireliğinde İyileşme Modeli
From theory to practice: The Recovery Model as a useful approach for Psychiatric Nursing
Moderatör / Moderator: Çaylan Pektekin
Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu
Bilim University Florence Nightingale Hospital College of Nursing

Michael Schulz
Diakonie Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü
Fachhochschule der Diakonie Psychiatrische Pflege- Psychische Gesundheit Studiengangsleitung des Studiengangs

14.15-15.15

İkili Konferans / Dual Conference:
Akut Psikiyatrik Durumlar / Acute Psychiatric Cases
Moderatör / Moderator : Selma Doğan & Hülya Bilgin
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Cumhuriyet University Health Science Faculty
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty

Akut Psikiyatri Kliniklerinde Risk Tanılama / Risk Assessment In Acute Psychiatric Wards
Roland van de Sande
Uygulamalı Bilimler Universitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / University of Applied Science, Faculty of Health

İntiharı Önleme, İyileşme ve Klinik Süpervizyon / Suicide Prevention, Recovery and Clinical Supervison
John Cutcliffe
University of Maine&University of Ulster&University of Malta, Malta and Coimbra Nursing School

15.45-16.45

Panel / Panel:
Ruh Sağlığına Kültürlerarası Yaklaşım / Intercultural Approaches in Mental Health
Moderatör / Moderator : Ayşe Özcan
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi / Mersin University College of Health Retired Academician

Kültürlerarası Terapi Nedir? Niçin Önemlidir? / What is Intercultural Therapy? Why It is important?
Dilek Güngör
Londra’da Kıdemli Psikanalist-Kültürlerarası Psikoterapist / Senior Psychoanalyst-Intercultural Psychotherapist in London

Kültürlerarası Terapi Merkezinin İlkeleri, Felsefesi ve Çalışma Yöntemi
Intercultural Terapy Centre/ Principles & Philosophy & Work of the Centre
Monika Schwartz
NAFSIYAT Kültürlerarası Terapi Merkezi / NAFSIYAT Intercultural Therapy Centre

Türk Toplumunda Ruh Sağlığına Yönelik Tutumlar / Attitude Towards Mental Health in Turkish Population
Nesrin Aştı
Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi / Muğla University College of Health Retired Academician

Türkiye’de Sığınmacı ve Göçmenlere Verilen Psikososyal Destek
Psychosocial Support Given to Asylum Seekers and Immigrants in Turkey
Ali Gitmez
Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü / Arel University Science-Letters Faculty Psychology Department

15.15-15.45

Kahve Arası / Coffee Break

17.00-19.00

Çalışma Grupları / Workshops

19.30

Açılış Kokteyli / Opening Coctail

9

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

22 Eylül 2011 / September 22, 2011

B Salonu / B Hall
14.15-15.15

İkili Konferans / Dual Conference:
Adli Psikiyatri Hemşireliği / Forensic Psychiatric Nursing
Moderatör / Moderator : Havva Tel & Fatma Tokur
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Cumhuriyet University Health Science Faculty
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Ministry of Health Bakırköy Prof. Dr.
Mazhar Osman Mental and Neurology Hospital

Psikiyatri Hemşireliğinin Susuz Kalmış Çiçeği / Dehydrated Flower of Psychiatric Nursing
Olcay Çam
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ege University Health Science Faculty

Psikiyatri Hemşireliğinin Kardelenleri / Snowdrops of Psychiatric Nursing
Leyla Baysan Arabacı
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ege University Health Science Faculty

15.45-16.45

Panel / Panel:
Bağımlılık Hemşireliği: Mesleki Eğitim ve Klinik Uygulamadaki Önemi
Addiction Nursing: Importance in Professional Education and Clinical Practice
Moderatör / Moderator : Sevim Buzlu & Nevin Onan
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Marmara University Health Science Faculty

Bağımlılık Hemşireliği Nedir? Bağımlılık Hemşireliği Eğitim ve Standartları Neler Olmalıdır?
What is Addiction Nursing? What is Education and Standarts of Addiction Nursing?
Sevim Buzlu
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty

Bağımlılık Hemşireliğinde Özel Uygulamalar / Specific Practices in Addiction Nursing
Esra Engin
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ege University Health Science Faculty

Yatan Hastada Bağımlılık Hemşireliği Uygulamaları / Addiction Nursing Practices for inpatients
Seniye Ünlü
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ministry of Health Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental and Neurology Hospital

Relapsları Önleme ve Terapi Grupları / Prevention of Relapses and Therapy Groups
Kadriye Özaydın
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Ege University Medical Faculty Hospital, Mental Health Department
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

23 Eylül 2011 / September 23, 2011

A Salonu / A Hall
08.00-10.00
08.00-10.00

Çalışma Grupları / Workshops
Sözel Bildiriler / Oral Presentations
Moderatör / Moderator : Aynur Dinç Sever & Serhat Saygılı
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Marmara University Health Science Faculty Retired Academician

Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi
Ministry of Health Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Mental and Neurology Hospital

10.00- 10.15

Kahve Arası / Coffee Break

10.15- 11.00

Konferans / Conference:
Psikiyatride Uzun Süreli Terapilerde Rol Alma: Hemşireler İçin Mücadele Alanı
Adherence to Long Term Therapies in Psychiatry – a Challenge for Nurses
Moderatör / Moderator : Kadriye Buldukoğlu
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ankara University Health Science Faculty

Michael Schulz
Diakonie Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü / Fachhochschule der Diakonie Psychiatrische PflegePsychische Gesundheit Studiengangsleitung des Studiengangs

11.00-12.00

Panel / Panel:
Danışmanlık ve Psikoterapi / Counselling and Psychoterapy
Moderatör / Moderator : Mehmet Z. Sungur & Gülşen Terakye
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı / Marmara University Faculty of Medicine, Psychiatry Department
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulku / 9 Eylül University College of Nursing

Danışmanlık ve Davranış Terapilerinde Eğitim / Training in Counselling and Behaviour Therapy
Denis Ryan
İrlanda Psikoterapi Enstitüsü / Foundation Chair of Counselling & Psychotherapy & Dean of Academic Affairs, National
Counselling & Psychotherapy Institute of Ireland

Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Bilişsel Yaklaşım / Cognitive Approach in Psychiatric Nursing Practice
Jeanne Clement
Ohio State Üniversitesi / Ohio State University

Psikiyatri Hemşireliği Uygulamalarında Psikodinamik Yaklaşımlar
Psychodinamic Approach in Psychiatric Nursing Practice
Nurhan Eren
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital, Psychiatric Department

12.00-13.30

Öğle Yemeği & Uydu Sempozyumu / Lunch & Satellite Symposium
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

23 Eylül 2011 / September 23, 2011

A Salonu / A Hall
12.00-13.30

Poster Tartışması / Poster Discussion
Moderatör / Moderator : Melek Doğaner & İlknur Tuncay Birben
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital, Psychiatric Department

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği
Ministiry of Health University of Marmara Pendik Education and Research Hospital, Psychiatry Department

13.30-14.45

Panel / Panel:
Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi ve Uygulamaları / The Education and Practices of Psychiatric Nursing
Moderatör / Moderator : Fatma Öz
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hacettepe University Health Science Faculty

Psikiyatri Hemşireliği Eğitimi / Education of Psychiatric Nursing
Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu / Akdeniz University Antalya College of Health

Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları: Avrupa / Practices of Psychiatric Nursing in Europe
Ber Oomen
Avrupa Psikiyatri Hemşireleri Birliği / European Psychiatric Nursing Association- HORATIO

Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları: Türkiye / Practices of Psychiatric Nursing in Turkey
Candan Deliduman
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi / Hacettepe University Medical Faculty Hospital

14.45-15.00

Kahve Arası / Coffee Break

15.00-15.45

Konferans / Conference :
İlişkide Erkekler ve Kadınlar: Farklar ve Benzerlikler
Men and Women in Relation: Differences and Similarities
Moderatör / Moderator : Besti Üstün
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / 9 Eylül University Nursing Faculty

Mehmet Z. Sungur
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Marmara University Faculty of Medicine, Psychiatry Department
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16.00-18.00

Çalışma Grupları / Workshops

19.00

Gala Yemeği / Gala Dinner

BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

23 Eylül 2011 / September 23, 2011

B Salonu / B Hall
08.00-10.00

Sözel Bildiriler / Oral Presentations:
Moderatör / Moderator : Meral Kelleci & Kinyas Tekin
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri AD
Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty Hospital, Psychiatric Department

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital, Psychiatric Department

10.00- 10.15

Kahve Arası / Coffee Break

10.15- 11.00

Panel / Panel:
Psikiyatri Hizmetlerinde Aile İle Çalışmak / Working with Families in Psychiatric Service
Moderatör / Moderator : Gülten Özaltın & Semra Karaca
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
Marmara University Health Science Faculty Retired Academician

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Marmara University Health Science Faculty

Psikiyatri Sağaltım Süreçlerinde Aile / Family in the Context of Psychiatric Treatment
Kemal Kuşcu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Marmara University Faculty of Medicine, Psychiatry Department

Şizofreni Hastalarının Aileleri İçin Bir Hizmet Modeli: Aileden Aileye Destek Programı
A Services Model for Families of People with Schizophrenia: Family to Family Support Program
Zekiye Çetinkaya Duman
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu / September 9 University College of Nursing

Şizofreni Tedavisinde Aile Deneyimleri / Family experiences in Schizophrenia Treatment
Şadıman Karahasanoğlu
İstanbul Şizofreni Dostları Derneği / Istanbul Schizophrenia Friendships Association

11.00-12.00

Panel / Panel:
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatri Hemşireliği (KLP): Mesleki Eğitim ve Klinik Uygulamadaki Önemi
Consultation-Liasion Psychiatric Nursing (CLP): Importance in Professional Education and Clinical Practice
Moderatör / Moderator : Perihan Güner Küçükkaya
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu / Koç University College of Nursing

KLP Hemşireliği, Rol ve İşlevleri / CLP Nursing, Role and Functions
Nazmiye Kocaman Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital, Psychiatric Department

Fiziksel Hastalıklarda Psikososyal Tepkiler ve Sorunlar / Psychosocial Reactions And Problems in Physical Illnesses
Leyla Küçük
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty

KLP’de Psikososyal Tanılama ve Bakım / Psychosocial Assessment and Care in CLP
Ayşe Okanlı
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Atatürk University Health Science Faculty
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

23 Eylül 2011 / September 23, 2011

B Salonu / B Hall
12.00-13.30

Öğle Yemeği & Uydu Sempozyumu / Lunch & Satellite Symposium

13.30-14.45

İkili Konferans / Dual Conference:
Akut Psikiyatri Kliniklerinde Profesyonel Kontrol Yöntemleri / Professional Control Methods in Acute Psychiatric Wards
Moderatör / Moderator : Özlem Işıl & Yüksel Can Öz
Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu / Haliç University Health Science High School
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Marmara University Health Science Faculty

Geçmişten Bugüne Profesyonel Kontrol Yöntemleri ve Uygulamaya Yansımalar
Professional Control Methods From Past to Present and Reflections to Practice
Hülya Bilgin
İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty

Farklı Perspektiflerden Profesyonel Kontrol Yöntemleri / Professional Control Methods From Different Perspectives
Neslihan Özcan
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Istanbul University Health Science Faculty

14.45-15.00

Kahve Arası / Coffee Break

15.00-15.45

İkili Konferans / Dual Conference :
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hemşireliği: Mesleki Eğitim ve Klinik Uygulamadaki Önemi
Child and Adolescent Psychiatric Nursing: Importance in Professional Education and Clinical Practice
Moderatör / Moderator : Münevver Akın & Arzu Aydoğdu
Sağlık Bakanlığı Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Ministry of Health Bakırköy
Prof. Dr. Mazhar Osman Mental and Neurology Hospital

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital, Psychiatric Department

Türkiye’de Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları ve Sorunları
Child and Adolescent Psychiatric Nursing Clinical Practices and Problems in Turkey
Leman Kutlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

Bir Üniversite Hastanesinde Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hemşireliği Uygulamaları
Child and Adolescent Psychiatric Nursing Clinical Practices in A University Hospital
Canan Kabasakal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı
Istanbul University Medical Faculty Child Psychiatry Department
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BİLİMSEL PROGRAM / SCIENTIFIC PROGRAM

24 Eylül 2011 / September 24, 2011

A Salonu / A Hall
08.00-10.00

Çalışma Grupları / Workshops

10.00- 10.15

Kahve Arası / Coffee Break

10.15-11.15

Film Gösterimi / Film:
Pippa’ya Mektubum / My Letter to Pippa
Yönetmen / Director : Bingöl Elmas

11.15-12.30

Panel / Panel:
Kadın: Olmak ya da Olmamak / Woman: To be or Not to be
Moderatör / Moderator : Olcay Çam & Hacer Aydöner
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Ege University Health Science Faculty
Sağlık Bakanlığı Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi / Ministry of Health Erenköy Mental and Neurology Hospital

Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Şiddet ve Ayrımcılık / Gender Roles, Violence and Discrimination
Nebahat Akkoç
KADER Vakfı Başkanı / President of KADER Foundation
Ya Mağdur ya Saldırgan: Kadın ve Şiddet / Either the victim or the attacker: Women and Violence
Ayten Zara
Bilgi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Bilgi University Faculty of Arts and Science Psychology Department

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Sağlık Çalışanlarından Beklentiler
Fight Violence Against Woman and Expectations of Health Professionals
Gülsun Kanat
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı / Mor Çatı Women’s Shelter Foundation

12.30-13.30

Öğle Yemeği / Lunch

13.30-13.45

PHD Ödül Töreni / Award Ceremony of PHD
Moderatör / Moderator : Yasemin Kutlu
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi
Psychiatric Nursing Association and Istanbul University Nursing Faculty

13.45-14.00

Kapanış / Closing

14.00

Sosyal Program / Social Programme

15

Konuşma Metinleri / Speaker Texts

FROM THEORY TO PRACTICE: THE RECOVERY MODEL AS A USEFUL APPROACH
FOR PSYCHIATRIC NURSING
Michael Schulz
Diakonie Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü
Fachhochschule der Diakonie Psychiatrische Pflege- Psychische Gesundheit Studiengangsleitung des Studiengangs

Recovery is the model of care presently advocated for mental health services internationally.
The Recovery Model as it applies to mental health is an approach to mental disorder or substance dependence (and/or from being
labeled in those terms) that emphasizes and supports each individual’s potential for recovery. Recovery is seen within the model as a
personal journey, that may involve developing hope, a secure base and sense of self, supportive relationships, empowerment, social
inclusion, coping skills, and meaning.
For psychiatric nurses the concept of recovery can be used as a theoretical framework for mental health nursing in the 21st century.
The presentation will cover core concepts of the recovery model and discuss the impact for psychiatric settings and strategies of
implementation into practice. It will also focus on some concerns and the major role therapeutic risk taking and hope as essential
aspects in the creation of a care environment that promotes recovery.
-

Repper, Julie; Perkins, Rachel (2003): Social inclusion and recovery. A model for mental health practice. Edinburgh;, New York: Baillière Tindall.
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RISK ASSESSMENT IN ACUTE PSYCHIATRIC WARDS, REFLECTIONS ON A FOUR YEAR
RESEARCH AND PRACTICE DEVELOPMENT PROJECT IN EUROPE
Roland Van de Sande1,2 ,Hellendoorn,E.1,Roosenschoon,B.J.1, Noorthoorn EO4, Nijman, H.3, van der
Staak,C 3, Mulder,CL1,2
1
Bavo-Europoort Mental Health Trust, Rotterdam
Erasmus University, Department of Psychiatry, Rotterdam
3
Hogeschool Utrecht, University of Applied Science,Centre of Nursing Studies
4
Radboud University Nijmegen, Centre of Behavioral Science
2

5

GGnet Mental Health Trust

Background;
Short term risk assessment by psychiatric trained staff in daily practice appears to be strongly driven by tacit knowledge. In the
Netherlands approximately 30 % all aggressive incidents in acute wards results directly into a seclusion intervention (1). Although
rarely used relevant clinical decision making support tools are available for daily practice in acute psychiatric settings (2). Psychiatric
nurses may in their frontline position establish a key role in the process of risk communication in the multidisciplinary team. Several
studies indicates that systematic risk assessment and risk evaluation can enhance the quality of clinical decision-making to enable safe
practice (13). Support of an evidence informed risk model can reduce the false negatives and false positive risk appraisals in working
with patients in a crisis episode (4). Nevertheless it should be emphasized that observation instruments could never totally replace the
value of clinical judgment (3).

Intervention;
A set of complementary validated observational instruments is integrated in a crisis monitoring model in acute daily practice. For this
purpose the Broset Violent Checklist (5), Kennedy-Axis V (6), Brief Psychiatric Rating Scale (11), Scale of Dangerousness (7), and the
Social Dysfunctioning and Aggression Scale (10) were used. The hypothesis was that this Crisis Monitor model may improve the quality
in decision-making during the entire admission episode in acute psychiatric wards. The model can support clinical pattern analysis on
escalation and recovery patterns to enable tailor made individualized treatment planning.

Research method;
In a cluster randomized clinical trail the following hypothesis was reviewed; structural and frequent applications of risk sensitive
observation instruments enables the staff to improve their risk management arsenal in order to reduce severe aggressive incidents and
coercive interventions. This research proposal was approved by a regional medical ethical committee and the research protocol and the
preliminary Findings were frequently discussed with a committee of service-user representatives. All consecutively admitted patients
were included in the study (n=596). The study was performed during 40 weeks. The first 10 weeks were used to as a baseline. After this
baseline period, the experimental and control clusters were randomly allocated. In the experimental wards observational instruments
were integrated in standard care planning. The control wards went on with care as usual

Results;
During the research period (40 weeks) all admitted patients were included in the study (n=617), within this sample 18,6 % was secluded
at least for a few hours. The experimental units and control-units had similar seclusion rates before randomization. In addition to this the
reported aggression incidents in both research clusters were comparable. At the experimental wards aggression incidents were reduced
to 78%, whereas in the control wards a increase of 12% was identified. [Chi-square = 21,3; (1) p<0,001]). The number of seclusion hours
decreased at the experimental wards towards 68% and in the control wards towards 27% [chi-sq.=122:(1) p<0,000).
At the experimental wards the mean duration of seclusion per patient was 17 hours (sd 17,6), at the control wards 27 hours (sd 27,5).
(t=1,98; p=0,05). The Total number of patients exposed to seclusion and the amount of involuntary medication did not show significant
differences. The number of enforced injections was too limited to allow statistical analysis on this issue. From this perspective longitudinal
monitoring is required. Data-control regarding inequalities in patient characteristics did not influence the results substantially.

Implementation approach in clinical practice;
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Testing the application of the CrisisMonitor in clinical practice seemed to be a double loop innovation. In the experimental wards several
challenges had to be faced. From this perspective six major components (14) were relevant; a.) consistent leadership in research and
ethics, b.) utilization of research based instruments, c.) reflective practice d.) structured risk reasoning, e.) learning from post incident
evaluations. f.) dialogue with service users. Seclusion and restraint reduction programs in the USA indicate long term and time consuming
processes (14). We also used this model in the process of training more teams in several acute psychiatric facilities in the Netherlands.

Conclusion

A cluster randomized clinical in a high risk environment appeared to be feasible in this study. Data control and clinical supervision
by scientist practitioners in this process is highly recommended (14,15). Structured short term risk assessment can support seclusion
and violence reduction programs in acute psychiatric wards significantly. Nurses can play a key role in data-collecting and practice
development in risk management in acute psychiatric facilities. However consistent application of multi-level innovation strategies in a
longitudinal framework is recommended (16).
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Intended learning outcomes of the lecture;
1.
2.
3.

Reflection on critical decision-making supported by evidence informed observation tools for systematic evaluation in day to day practice.
Reviewing the practical feasibility of working with systematic short-term risk assessment in the domain of psychiatric nursing.
Evaluation of collaborative work of scientist practitioners, psychiatric nurses, psychiatrist and managers in an acute setting.
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SUICIDE PREVENTION, RECOVERY AND CLINICAL SUPERVISION
John Cutcliffe
RMN, RGN, RPN, RN, B.Sc(Hon) Nrsg, Ph.D.
Acadia Professor of Psychiatric and Mental Health Nursing
Adjunct Professor: University of Ulster, UK; University of Malta, Malta;
School of Nursing, University of Coimbra, Portugal.

Abstract
Psychiatric/Mental Health nurses have a long history of being front-line carers of suicidal people, and yet the international epidemiological
literature, methodological problems notwithstanding, suggests that contemporary care practices for suicidal people have much room
for improvement. As a result, this presebtation focuses on several areas/issues of care of the suicidal person, and in so doing, critiques
the extant literature, such as it is.
This critique illustrates that there is a disconcerting lack of empirically induced theory to guide practice and even less empirical evidence
to support-specific interventions. The paper
concludes, accepting the axiomatic complexity and multi-dimensionality of suicide, and the undeniable fact that suicide is a human
drama, played out in the everyday lives of people, that for Psychiatric/Mental Health nurses, caring for suicidal people must be an
interpersonal endeavor; and one personified by talking and listening.
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WHAT IS INTERCULTURAL THERAPY? WHY IT IS IMPORTANT?
Dilek Güngör
Londra’da Kıdemli Psikanalist-Kültürlerarası Psikoterapist /Londra
Senior Psychoanalyst-Intercultural Psychotherapist in London

In the UK, people from ethnic minorities are least likely to have access to individual, couple, family or group therapy, because they do not
fit with the “ideal” therapy model based on traditional European practice. The regular services do not provide safe and affordable space
to enable minority clients to share their secrets and painful experiences and work through their emotions deeply.
Over the last fifteen years there has been a shortage of psychotherapists who have shown an interest in and commitment to working
with ethnic minorities. It is common for general practitioners to misinterpret some of the symptoms and responses of ethnic minority
clients, including wrongly diagnosing schizophrenia and referring clients to psychiatrists when psychotherapy might have been more
appropriate. (1)
On the other hand they over emphasise the culture, race and differences and they may delay the diagnoses even if the client is psychotic!
Intercultural therapy is meant to clarify issues of race, ethnicity and culture in mental health for black and ethnic minorities which have
not been recognised and it has application for practice. It distinguishes between the individual and society for the purpose of human
character structure. The most important feature of this approach is that it encompasses the whole being of the patient, including the
individual concepts and constructs revealed to the therapist, as well as the patient’s previous and present communal life experiences
in the society in which they live. Indeed, the assumptions relating to coming from another culture, both conscious and unconscious,
are addressed from the start. Intercultural therapy is the positivist, rational, empirical and scientific form of reference which is based on
direct observation and is based on the client’s experience. (3)

The question is: Why intercultural therapy and what does it mean to us as professionals?
I strongly believe that this term represents a real shift from a “traditional Western” approach to a greater understanding of human
behaviour, experiences, thoughts and emotions, rather than just diagnosing and labelling them. It is important to look at the issues of
race, culture, economy, political and sociological circumstances and even geographical circumstances as well.
I believe that all psychotherapists should be able to work inter-culturally. The therapist needs to undergo a process of critical selfexamination and be aware of his/her therapy style, as well as values, perceptions and assumptions about human behaviour. I am aware
that becoming a culturally skilled therapist involves the process of active and continuous learning.
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INTERCULTURAL TERAPY CENTRE/ PRINCIPLES & PHILOSOPHY & WORK OF THE CENTRE
Monika Schwartz
NAFSIYAT Kültürlerarası Terapi Merkezi
NAFSIYAT Intercultural Therapy Centre

Monika Schwartz is a senior management professional with 25 years experience of leading health improvement organisations as
director, project lead and trustee. Professional trained in social work, counselling, research and health service management.
She has In-depth knowledge of the NHS, local authority processes as well as governance within the voluntary sector. Having extensive
experience, in partnership working and managing joint initiatives with a range of stakeholders with local communities, London-wide,
national, and European levels.
She has robust research background and broad experience in developing and implementing effective, evidence-based strategies,
health policies and programmes. She is a regular contributor, to government initiatives and policies on health inequalities, participating
in consultations and influencing policy.
As chair of UK Health for All Network she acted as peace and human rights advisor, researching and producing papers detailing peace
and human rights impacts of Health For All projects She represented the Network in the WHO European Network, attending and
presenting at a number of national and European conferences and meetings on the development of programmes that addressed health
inequalities.
Currently the Chief Executive of Nafsiyat Intercultural Therapy Centre a leading organisation in the UK that works therapeutically with
people from diverse linguistic and cultural communities.
Nafsiyat delivers a range of intercultural therapetic services for individuals, couples, groups and extended family groups.
AS CEO she has developed a series of unique training programmes on cultural, diversity and therapetic approaches which has been
delivered in a range of settings and workforces.
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TÜRK TOPLUMUNDA RUH SAĞLIĞINA YÖNELİK TUTUMLAR
Nesrin Aştı
Muğla Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Emekli Öğretim Üyesi
Muğla University College of Health Retired Academician

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her dört kişiden biri ruhsal ya da nörolojik hastalık geçirme riski ile karşı karşıyadır. Ayrıca dünyada en çok
sakatlığa neden olan on hastalıktan beşinin ruhsal kaynaklı olduğu saptanmıştır. Birleşmiş Milletler Raporları’na göre, yeryüzünde 450
milyon kişi halen bir ruhsal veya nörolojik hastalıkla mücadele etmektedir. Türkiye Ruh Sağlığı Profili sonuçlarına göre ruhsal hastalıklar
toplumun %17.2’sinde görülmektedir. Tüm ruhsal sorun ve bozuklukların ;genellikle kadınlarda erkeklere göre daha yaygın olduğu,yaş
arttıkça ruhsal sorun ve bozuklukların yaygınlığının arttığı, tüm ruhsal bozuklukların evli kadınlarda evli erkeklere göre daha yaygın
olduğu, genel olarak ruhsal bozukluk yaygınlığının kırsal kesimden kente doğru gidildikçe artış gösterdiği, düşük sosyoekonomik
kesimlerde daha yaygın olduğu, öğrenim görmemiş kişilerde daha yaygın görüldüğü ortaya çıkmıştır (Pektaş ve ark.,2006).Ayrıca yine
ülkemiz birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran hastalarda ruhsal bozukluklardan depresif bozukluklar, anksiyete bozuklukları,
nevrasteni, somatoform bozukluklar ve madde bağımlılığına daha sık rastlanırken şizofreni ve diğer psikotik bozukluklarla görece daha
az karşılaşılmaktadır (Dönmez ve ark.,2000) .
Her toplumun akıl hastalıklarına ilişkin ken¬dine has tanımlamaları ,stereotipleri , tutumları ol-duğu bilinir . İster etyolojik neden olarak,
isterse sonuç olarak ele alınsın, akıl has¬talarına yönelen tutum ve reaksiyonlar en azın¬dan akıl hastalıklarının tedavilerinde önemli
toplumsal-çevresel faktörler olarak karşımıza çık¬maktadır( Çam ve Bilge ,2007).Psikiyatrik sorunları olan insanların hastalıklarına
ait atıf ve tutumları, zaman içinde değişim göstermekle birlikte, bölgeden bölgeye de değişmektedir. Tutumlar, ruh ve akıl sağlığı
sorunlarının prognozunu,tedavi ,bakım ve rehabilitasyon sürecini etkiler.Hastalığı kabul olduğu kadar ,çare arama davranışı da doğu ve
batı kültürlerinde farklılık gösterir .Tıp dışı çare arama davranışı kronikleşmeye eğilimli, memnuniyetsizliğin yüksek olduğu psikiyatrik
bozukluklarda sık görülmektedir (Güleç ,1999) .
Türkiye’de ruh hastalığına yönelik tutum çalışmalarını özellikle 1990’lı yıllardan sonra görmekteyiz.Halkın olduğu kadar hasta ve sağlık
profesyonellerinin ruh hastalıklarına yönelik tutumları nasıldır ve farklı mıdır ?Bu sorulara yanıt vermek amacıyla ülke halkının ,hasta
,hasta ailesinin ,tedavi ve bakımdan sorumlu profesyonellerin akıl ve ruh sağlığına yönelik tutum araştırmaları derlenerek bir gözden
geçirme çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada , halk tutumu için Türkiye’nin yedi bölgesini temsil edecek şekilde derlenen 11 araştırma
;profesyonellerin tutumu için Yüksel ve Taşkın’ın ( 2005) 33 araştırmayla hekim ve tıp fakültesi öğrencilerinin tutumlarını değerlendirdiği
güncel bir çalışma ;hemşireler ve hemşire öğrencilerin tutumları için de Arkan ve arkadaşlarının (2011) 10 araştırmayı derleyerek yaptığı
diğer bir güncel çalışma gözden geçirilerek gerçekleştirildi.
İncelenen araştırmalara göre :
Halk;
- Halk, saldırgan olmayan ve taşkınlık göstermeyen ,sosyal ilişkileri zayıflamış, öz bakımı azalmış psikotik vakaları akıl hastası olarak
kabul etmiyor (Kayseri(İç Anadolu),n=165,Dündar ve ark.1995).
- Halk, psikiyatrist ve psikolog ayrımını yapmıyor, psikiyatrik rahatsızlıkların tedavi edilebileceğini düşünüyor,ayrıca depresyonu;
tedavi gerektirmeyen geçici bir durum olarak görürken,şizofreni hastalığında psikiyatriste, panik bozuklukta ise bir dahiliye doktoruna
gitmeyi düşünüyor (Gaziantep(Güney D.Anadolu) ,n=500,Savaş ve ark.2006).
- Kıral kesim halkı,ruhsal hastalıkların nedeni olarak sosyal sorunları görüyor. Depresyonu, hastalık değil herkesin içine düşebileceği
bir durum olarak görürken depresyonu olan kişilerin yaşamları ile ilgili doğru karar alamayacaklarını ve depresyonlu biriyle evlenmeyi
düşünmeyeceklerini ifade ediyorlar (Manisa(Ege),n=230,Şen ve ark.2003).
- İlk kez psikiyatri polikliniğine başvuran kişiler ,akıl hastalığı olarak şizofreniyi görürken aşırı üzüntü ve stresin,ailesel sorunların
akıl hastalığına neden olduğunu düşünüyorlar.Komşuluk ilişkileri iyi bir ailede akıl hastalığı olunca ilişkilerinin değişmeyeceğini ifade
ederken akıl hastası biriyle evlenmeyi düşünmediklerini ifade ediyorlar.Eğer akıl hastalığı tedavi ile iyileşebilen bir hastalık ise çevreleri
tarafından duyulacağı endişesini yaşamıyorlar (Aydın(Ege)n=249,Arslantaş ve ark.2010).
- Hastalar ve özellikle kadın hastalar ,hastalıkları için tıp dışı çareler arıyorlar.En fazla din hocasına gidiyorlar ( Trabzon n=87,Almanya
n=60 (Karadeniz ve Almanya’da Türkler),Güleç ve ark.2006- İzmir (Ege),n=200,Alper ve ark,1990).
- Hastalar,panik bozukluk için çareyi psikiyatri dışı hekimlerde ya da mistik inanışlarda arayabiliyorlar. Hastaların çoğunun tıp dışı
müracaat nedenleri arasında ; önerilen tıbbi tedavilerin etkisizliği ve atak sırasında deneyimlenen bedensel belirtilerin, insan dışı
varlıkların (cin, peri vb.) hastayı etkilemesiyle ilişkili olduğunu düşünüyorlar ( Erzurum (Doğu Anadolu),n=75 ,Oral, 2005).
- Hastalar, yakınlarının kendilerine karşı olan tutum ve tepki biçimlerini daha tepkili, hoşgörüsüz ve olumsuz olarak algılıyorlar.
Hasta yakınları aile içi çatışmaların hastalığın seyrine olumsuz etki yaptığını düşünüyorlar ( Ankara (İç Anadolu),n=32hasta ,n=32 aile
üyesi,Tüzer ve ark. 2003).
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- Ailesinde ruh hastası olmayanların, ruh hastalarını daha fazla reddedebildikleri, ruh hastası bulunan ailelerinde toplumun reddedici
yaklaşımları karşısında olumsuz yönde etkilenebildikleri ve psikotik bozukluğu olan hastaların daha fazla ret edildiği görülüyor( İstanbul(
Marmara),n=109,Tuna,1999).
- Hasta aileleri,şizofreninin saldırgan davranışlı bir akıl hastalığı olduğunu , bu hastalığa sosyal sorunlar ve kişilik zayıflığının neden
olduğunu ve tedavinin mutlak bir psikiyatrist tarafından yapılması gerektiğini ifade ediyorlar (Marmara,Ege,Akdeniz böl.,n=98,Sağduyu
ve ark.,2003).
- Hasta ve yakınları ; psikiyatrik yatış nedenlerini “sürekli tedirginlik, gerginlik ve psikolojik bozukluk yasamak”, “hastalığından kurtulmak
ve tedavi olmayı istemek”, “verilen tedavilere evde uyamamak”, “aileden, evden ve çevreden biraz uzak kalmak”, “kendisine ve çevresine
zarar vermemek”, “yemek yiyememe ve uykusuzluk” ve “dengesiz davranışlar” olarak görüyorlar (Antalya (Akdeniz)n=450 hasta,n=390
hasta yakını ,Saygın N.,2007).

Tedavi ve bakımla ilgilenen profesyoneller ise :
Hekim ve tıp fakültesi öğrencilerinin (n=33 araştırma) :
- pratisyen hekimler ve psikiyatri dışı hekimler ,şizofren hastalar için olumsuz ve red edici bir tutum sergilemektedirler ;şizofren
hastalar saldırgan ve tehlikeli olup serbest dolaşmamaları ve tedavi altında kalmaları gerektiğini ifade ediyorlar.Pratisyen hekimler, işsizlik
ve aile sorunlarının depresyona neden olduğunu ve antidepressiflerin bağımlılık yapabileceğini düşünüyorlar.
- Psikiyatristler adli tıp raporlarında şizofren tanısı yazmakta çekimser kalarak şizofreniyi damgalama eğilimi taşıyorlar (15 il,343
pratisyen hekim,74 psikiyatri dışı hekim,93 psikiyatrist,Yüksel ve ark.2005).
- Tıp fakültesi öğrencileri ( 9 araştırma); eğitimin başında öğrencilerin yaklaşık üçte biri ruhsal hastalığı olan birisi ile karşılaştığında
tedirginlik, dörtte biri de acıma hissi duyacaklarını, yarıya yakını hastaların aileleri ile birlikte yaşamaları gerektiğini düşünüyor. Öğrencilerin
staj sonrası; hastaların diğer insanlardan farklı kişiler oldukları yönündeki inançlarında,ruhsal hastalıkların diğer hastalıklardan farklı
olduğu düşüncelerinde, hastaların kısıtlanması ve toplum içinde serbestçe dolaşmamaları yönündeki düşüncelerinde azalma olduğu
görülüyor (Yüksel ve Taşkın , 2005).
Hemşire ve hemşire öğrencilerin (n= 10 araştırma ):
Hemşireler;
- Depresyonu olan kişileri tehlikeli bulmadıklarını ve depresyonu olan kişilere karşı sosyal mesafe konmaması (n=100 hemşire)
gerektiğini belirtiyorlar,(Eşsizoğlu ve Arısoy,2008).
- Hemşireler şizofren hastalarının saldırgan olduğunu ifade ederken şizofreni tanısı almış bir bireyle evlenmeyeceğini, şizofren bir
komşusu olmasından rahatsız olmayacağını, şizofreninin tam olarak düzelmeyeceğini ve şizofreninin tedavisinde kullanılan ilaçların
ciddi yan etki ve bağımlılık yaptığını (n= 543 hemşire )belirtiyorlar. Lisans veya üzeri eğitim alan hemşirelerin, şizofrenin hastalarına
sosyal mesafe açısından daha olumlu yaklaşım sergiledikleri görülüyor (Ergün ., 2005 ; Arkan ve ark., 2011).
Hemşirelik öğrencileri ;
- Akıl hastalığı kavramını damgalayıcı bulurken hastaların toplum içinde serbest dolaşmaları, şizofren bir hastayı komşu olarak kabul
etme ve evlerini kiraya verme konusunda daha olumsuz tutumlara sahip oldukları ve şizofren hastaların saldırgan olduğu inancını
taşıdıkları (n=272 öğrenci) görülüyor. Öğrencilerin depresyonlu olgu örneğine bakış açılarının genelde olumlu olduğu ,psikiyatri
stajlarına rağmen şizofrenili hastalarla bireysel yakınlık kurma konusunda isteksiz ve dışlayıcı tutumlarının değişmediği,sadece psikiyatri
dersini alan öğrencilerde şizofrenin tedavisi ve çare arama davranışında olumlu tutum sergiledikler görülüyor(n=311 öğrenci),(Arkan ve
ark.,2011).
Sonuç olarak halk, aile, hasta, psikiyatrist olamayan hekimler, hemşireler ve öğrenciler şizofreni vakasına yönelik sosyal mesafe koyuyorlar
ve depresyonun sosyal sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorlar .
Pratisyen hekimler antidepresiflerin bağımlılık yapıcı etkisinden söz ederken hemşireler antipsikotiklerin bağımlılık yapıcı etkisinden ve
ciddi yan etkilerinden söz ediyorlar. Halk,şizofreni tedavisi için psikiyatriste ve tıp dışı çare yollarına başvuruyor. Kadınlar daha çok tıp dışı
çare arıyorlar ve en fazla din hocasına gidiyorlar.
Hasta, aile yaklaşımını hoşgörüsüz ve olumsuz bulurken ,aile hastasını saldırgan ve tehlikeli buluyor.Halk şizofren komşu ile ilişkisini
sürdürmeyi ,profesyonel ise aynı iş yerinde çalışmayı düşünürken, halk, profesyonel ve öğrenciler bir şizofrenle evlenmeyi düşünmüyor.
Ailesinde ruh hastası olan, psikiyatrik eğitim almış olanlar ruh hastasına yönelik daha az reddedici tutum sergiliyorlar.Psikiyatristler
raporlarında şizofren tanısı yazmada çekinik davranarak şizofren hastasını damgalama eğilimi gösteriyorlar.
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Halkın ruhsal hastalıklara ilişkin tutumlarının belirlenmesine yönelik çalışmalarda genel olarak halkın ruhsal hastalığı olanlara olumsuz
baktığı ve reddettiği sonucuna varılmıştır 1990 yıllarda yapılan çalışmalarda halkın ruhsal hastalığı olanlardan uzak durma ve
reddetme eğilimleri daha belirgin iken 2000’ li yıllarda yapılan çalışmalarda da ruhsal hastalıkları tanıma oranında belirgin bir yükselme

görülmektedir. Bu pozitif gelişimde Dünya Psikiyatri Birliği’nin (World Psychiatric Association- WPA) 1996’da başlattığı stigma ve
ayrımcılıkla mücadele programını, Türkiye’nin de etkin bir şekilde uygulamasının rolü yadsınılamaz. Bu gözden geçirme çalışmasında da
yörelere bakılmaksızın şizofren hastaya olumsuz tutumların sürdüğü ve halkın bu hastalarla sosyal yakınlıktan çekindikleri görülmüştür
.Toplumun şizofreniyle ilgili farkındalığının ve zorlanma karşısında sağlıklı başa çıkma yollarının , hekimlerin ve hemşirelerin mezuniyet
sonrası eğitim ile ruhsal hastalıkları konusundaki bilgi ve becerilerinin artırılması ile olumsuz tutum ve önyargılarını olumluya çevrilmesi
sağlanmalıdır.

ATTITUDE TOWARDS MENTAL HEALTH IN TURKISH POPULATION
According to the World Health Organization, one of every four people is facing the risk of mental or neurological disease.Also to the report of
the United Nations, 450 m illion people on the world still has a mental or neurological disease . According to the Mental Health Profile of Turkey,
17.2% of community has any mental illness ; all psychiatric disorders is more common in women than in men, in further ages, in married
women than married men,mental disorders are more seen in the urban, in the low socioeconomic areas and uneducated people (Pektas et al.,
2006).
As the mental disorders that admited more frequently to primary health care services in Turkey can be said depressive disorders, anxiety
disorders, neurasthenia and somatoform disorders except schizophrenia and other psychotic disorders (Donmez et al., 2000).
İn every society has descriptions ,stereotypes and attitudes towards mental illness . Attitudes and reactions towards mental disease is important
in the treatment of mental diseases, (Çam and Bilge, 2007).
The attitudes towards people with mental disorders change from region to region . The mentioned attitudes affect the prognosis, treatment
and accept of the disease . The attitude varies in the eastern and western cultures.Non-medical cure-seeking behavior to psychiatric disorders
are common (Gulec , 1999).
Most research on attitudes towards mental illness of Turkey have been carried out in recent years. In this study ; for the attitude of the people,
11 researches that represented the seven regions of Turkey has been reviewed . For the attitudes of physicians and medical school students, a
study (33 studies)carried out by Yüksel and Taşkın (2005) has been reviewed. Nurses and nursing students’ attitudes has bee reviewed with an
other recent study(10 studies) carried out by Arkan et al. (2011).
According to the reviewed researchs :
People :
- People think that the person who has no aggressive behaivour ,but has the weakened social relationships and decreased self-care is not
psychotic mental patient (Kayseri (central Anatolia), n = 165, Dundar et al.1995).
- People does not make distinction between psychiatrists and psychologists. According to public , depression is a temporary situation that
does not require treatment.People is thinking just psychiatrist for the treatment of schizophrenia while the treatment of panic disorder goes
to psychiatrist or an internal medicine doctor (Gaziantep (South E. Anatolia), n = 500 , Savaş and et al .,2006).
People of rural area see social problems as the cause of mental illness. They think that depression is a condition that everyone can fall in during
their lives,however to marry a depressed person is not a right decision. (Manisa ((Eagen), n = 230, Şen et al.2003).
- The persons of the first time admitted to a psychiatric clinic think that schizophrenia is a mental illness and also extreme sadness ,stress,
family problems is the reason of mental disease . The persons who have a history of mental illness in family are expressing that their relations
with a neighbour with mental patient will not change,but will not think to marry one of the untreatable of mental illness and also will not live
in the same environment (Aydın (Aegean), n = 249, Arslantas et al 2010).
- Patients and particularly the woman patients are seeking non-medical remedies for mental diseases, such as going to prayer leader
(Trabzon n = 87, Germany n = 60 (the Black Sea and the Turkish people in Germany), Gulec et al ,2006-Izmir (Aegean), n = 200, Alper et al, 1990).
- Patients with panic disorder are prefering to go to non-psychiatric physicians or to call it the mystical beliefs. Most of the patients think that
the reasons of non-medical applications are the ineffectiveness of medical treatments and believe that their physical symptoms appeared by
non-human beings (elf, fairy, etc..) ,( Erzurum (Eastern Anatolia), n = 75, Oral, 2005).
- Patients think that families’ attitude were more responsive, intolerant and negative.The patients’ families are thinking that the conflict in
the family made negative impact on patient (Ankara, Turkey (Anatolia), n = 32 patient, n = 32 patient’s family, Tuzer et al. 2003).
- A families who have no any mental patient are showing socially rejection more than the families have mental patients and also psychotic
patients were more rejected compared to neurotic patients. The patients’ families think that social distance has negative affect on patients.
(Istanbul (Marmara), n = 109, Tuna, 1999).
- Patient families think that the aggressive behavior in schizophrenia is a mental illness and the cause is social problems and the weakness
of personality and treatment must be done by a psychiatrist (Marmara, Aegean and Mediterranean regions., N = 98, Sağduyu et al., 2003 ).
- Patients and their relatives are expressing that psychiatric hospitalization causes were” anxiety, tension, and agressive behaviours”, “ no
copy with disease and want to be treated”, “the problems of homecare ,” “the desire of far from home and the environment “the damage

25

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

potential for her/himself and others “,” unnourishment and insomnia “and” anormal behavior, “ (Antalya (Mediterranean), n = 450 patients, n
= 390 patients’ relatives, 2007).
Health professionals :
The physician and medical school students (n = 33 studies):
- General practitioners and non-psychiatric physicians are exhibiting a negative attitude and rejection for patients with schizophrenia.
They are expressing that the schizophrenic patients are aggressive and dangerous and must be under treatment.They are expressing that
unemployment and family problems will be the causes of depression and also antidepressive drugs are addictive .
- Psychiatrists show tendency of the stigma of schizophrenia avoiding diagnosed of schizophrenia while writting medical reports,specially
forensic psychiatric reports (in 15 provinces, 343 general practitioners and 74 non-psychiatric physicians, 93 psychiatrists, Yuksel et al.,2005).
The medical students (9 studies) at the beginning of training show anxiety (approximately one-third of students ), feeling of pity ( one quarter )
when faced with someone with mental illness .Also half of students think that patients must be live with their families.
The students after the internship it seems that the students have a reduction in their belief that mental patients are persons different from
other people, in their think that the mental dısease is different from other diseases and in their social distance according to beginner students
(Yuksel and Taşkın, 2005).
Nurses and nursing students (n = 10 studies):
- Nurses think that people with depression not dangerous to people as well as no need the social distance against depression (n = 100
nurses) ,(Eşsizoğlu and Arısoy 2008).
- Nurses think that the schizophrenic patients have aggressive behaviours and are not married with any individual with schizophrenia, but
won’t be disturbed by the existence of a schizophrenic neighbor, drugs used to treat schizophrenia doing serious side effects and dependence (n
= 543 nurses). Nurses with higher education have lesser social distance and more positive approach against schizophrenic patients (G. Ergun,
2005; Arkan et al., 2011).
- Nursing students think that the concept of mental illness includes stigma and the schzophrenic patient has the agressive behaviours.
Also they have more negative attitudes about the acceptance of the schızophrenic patients , their moving freely in the community and the
schizophrenic neighbour .Students ‘perspectives relating to the depressed patients are generally positive(n = 272 students) .
- The students who have the course of the psychiatric nursing show a positive attitude on the treatment and remedy of schizophrenia,
although intern students and no interships’ attitutes related to establish an individual relationship with schizophrenic patients have not
changed, (n = 311 students), (Arkan and et al., 2011).
As a result; the public, families, patients, physicians who not psychiatrist, nurses and students are showing social distance towards
schizophrenia, also think that social problems may be cause of depression .
The nurses think that the antipsychotics have addictive effects as well as side effects while physicians who not psychiatrist think that the
antidepressants have the addictive effects .
People go to psychiatrist and look for non-medical remedies for the treatment of schizophrenia .Specially the woman patients are seeking
more non-medical cure and the more religious remedies. Patients are perceiving that family approach was intolerant and negative.
Be suggested that negative attitudes and prejudices be converted to positive increasing awareness against stigma and discrimination
because of schizophrenia; increasing the healthy ways of coping with the people under the stres; increasing the knowledge and support
needs of the physicians , nurses,patiens and their families .
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SGDD: ‘SIĞINMACILAR VE GÖÇMENLERLE DAYANIŞMA DERNEĞI’
Ali Gitmez
Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü
Arel University Science-Letters Faculty Psychology Department

Türkiye, Batı’ya yönelik sığınmacı ve mülteci kaynağı ülkelerin büyük bir bölümü ile ya komşudur, ya da Batı’ya geçiş yolu üzerindedir.
Coğrafi çekincesi olmakla birlikte, bu nedenle Türkiye, Batı’daki ‘üçüncü ülkelere’e yönelik göç akımında sürekli olarak ‘geçici göçmen
ülkesi’ durumunda bu geçici göçmenlere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Türkiye, hem coğrafyasının gereği, hem uluslararası
zorunluluk nedeniyle, hem de insani nedenlerle ‘geçici göçmenler’in insani koşullarda barındırılmasını sağlamak durumundadır. Ayrıca
Türkiye, toplumda yaratılabilecek huzursuzlukları önlemek için de gerekli sosyal ve insani hizmetleri geliştirmek zorundadır.
SGDD, din, dil, ırk ve siyasi inanç nedeniyle ülkelerinde tehlike içinde bulunduğu gerekçesiyle sığınma talebinde bulunan, bu nedenle
üçüncü bir ülkeye gönderilmeyi bekleyen geçici göçmenlere psiko-sosyal destek hizmetleri vermek üzere 1995 yılında kurulmuş bir sivil
toplum kuruluşudur (STK). Bugün (2011) Türkiye’de 10 ilde temsilciliği bulunan ve 18 ilde yaklaşık 5.000 geçici göçmen kitlesine hizmet
veren, 50 yöresinde psiko-sosyal hizmet veren personeli ile doğrudan sığınmacı-mülteci sorunlarıyla uğraşan ilk ve, sunduğu hizmet
çeşitliliği ile, tek kuruluştur. SGDD, şu amaçlar çerçevesinde insani hizmetler vermektedir:
1. Türkiye’de geçici bir süre barındırılan sığınmacı ve mülteci göçmenlerin içinde yaşadıkları sosyal ve psikolojik koşulların izlenerek,
gerekli psiko-sosyal hizmet ve destekler verilmesi, geçici konukların yaşam koşullarının geliştirilmesi için yerel yönetimler ve ilgili
STK’larla işbirliği geliştirilmesi;
2. Sığınmacı-mültecilerin içinde yaşadıkları toplumla ilişkilerinin sağlanması, bu kimselerin koşullarına ilişkin duyarlık ve ilgi geliştirilmesi,
göçmenlere karşı toplumda oluşan yeni tutum ve anlayışların yumuşatılması, toplumda ve kamu yönetiminde farkındalık geliştirilmesi;
ve
3. AB müktesebatı açısından, Türkiye’nin sığınmacı-mültecilere ilişkin uygulama yükümlü-lüğünün bir bölümünün gerçekleştirilmesi.
Bu amaçların gerçekleştirilmesi yolunda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) ’nin herhangi bir maddi kaynağı
yoktur. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR)’nden bağımsız bir STK olarak fakat proje temelli (UNHCR) fonları
yanında, küçük çaplı AB projeleri ile psiko-sosyal destek hizmetlerini yürütmektedir.

ASAM: ‘ASSOCIATION FOR SOLIDARITY WITH ASYLUM-SEEKERS AND MIGRANTS’
Turkey is situated at the cross-roads of the east-west traffic and, for this, hosts thousands of asylum-seekers and refugees fleeing from the most
troubled and unstable regions of the Middle East, Asia and Africa to seek asylum and protection in the West.
According to the statistics of UNHCR - Ankara, there are over 18.000 registered (and several hundred thousand unregistered) asylum-seekers
and refugees in Turkey and around 5,000 new comer asylum seekers apply to their office each year from about 30 different countries, majority
of which consist of Iranians, followed by Iraqis, Somalians, and Sudanese. Not being legally obliged to receive non-European migrants, the
Turkish government does not provide those seeking refugee statuses with access to health care, mental health counselling, shelter, education or
employment and UNHCR only provides any sort of assistance to those who are accepted as refugees which is 2 to 3 years later. While very small
numbers of aid organizations provide limited social assistance, most people waiting for refugee status live in very poor conditions, and have
difficulty supporting themselves while they wait. As a result of the lack of any support to asylum seekers and the long waiting periods, they try
to escape paying large sums of money to smugglers who arrange them to leave Tur
Since 1995, the Association for Solidarity with Asylum-seekers and Migrants (ASAM) has been engaged in providing social and psychological
support services,addressing the most critical needs of asylum seekers and refugees in Turkey by
a.Providing psycho-social and legal support to refugees & migrants,
b. Improving living conditions and developing best practices through ‘monitoring’,
c. Focusing on the improvement of the conditions of most vulnerable: Women and Youth, and
d. Collecting field information about living conditions and relationship with home society.
ASAM has working offices in 10 provinces in Turkey, serving about 5.000 refugees and asylum-seekers in located in18 provinces. ASAM does all
these without any funds of its own, povides support services throuh Project funds from UNHCR on the basis of projects, and also sometimes
small funds from EU also on the basis of projects.
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Genel hedef(ler):
1. Türkiye’de geçici bir süre barındırılan sığınmacı ve mülteci göçmenlerin içinde yaşadıkları sosyal ve psikolojik koşulların ayrıntılı
çalışılması.
2. Sığınmacı-mültecilerin içinde yaşadıkları toplumla ilişkileri, onlara karşı toplumda oluşan yeni tutum ve anlayışların incelenmesi.
3. AB müktesebatı açısından, Türkiye’nin sığınmacı-mültecilere ilişkin uygulama yükümlü-lüğünün bir bölümünün gerçekleştirilmesi.
Özel hedefler:
1. Türkiye’de bir süre yaşayan sığınmacı ve mültecilerin demografik ve ‘insan kaynakları’ temel bilgilerinin doğru toplanması,
değerlendirilmesi ve güvenilir arşiv oluşturulması.
2. Gerekli destek ve düzenleme sistemleri geliştirmesine yardımcı olmak için ilgili kuruluş ve kesimlere hem de uzun dönemli göç ve
sığınmacı politikaları geliştirmesi gereken UN ve AB gibi uluslararası ilgili kuruluşlara önerilerde bulunabilmek için:
a. Sığınmacı ve mültecilerin geçici olarak içinde yaşadıkları yakın çevre ve genel olarak toplumla, toplumun kurumları ve bürokrasisi
ile ilişkilerinin niteliği, farklılıkları, sorun olarak görülen noktaları, örnek oluşturacak olumlu-geliştirici deneyimlerinin incelenerek
değerlendirilmesi, bu geçici konukların yaşam koşullarının geliştirilmesi, toplum huzuru ve insani yönden önemli görülmektedir. Çalışma,
bu bilgilerin güvenilir biçimde toplanması, incelenmesi, irdelenmesi ve değerlendirilmesini hedeflemektedir.
b. Sığınmacı ve mülteciler arasında daha ‘hassas’ olan çocuklar, gençler ve kadınların sosyal-psikolojik uyum ve yaşama sorunları ile,
özellikle eğitim ve mesleki gelişmelerine ilişkin koşullar ve engellerin çalışılması, incelenmesi ve değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
3. Temelde bir ‘göçveren ülke’ konumundaki Türkiye’de yeni gelişen sığınmacı ve mültecilere bir süre ev sahipliği yapılmasının, bu
olgunun yoğun yaşandığı kentlerde ve bölgelerde yerel halkın bu yeni konuklara karşı tutumları ve buna bağlı olarak toplumsal barış ve
huzur, bu geçici göçmenlerin yaşama koşulları, toplumla olan ilişkileri, kişisel ve sosyal sorunları ile yakından ilgilidir; bu ilişkilerin, toplum
huzuru için tehlikeli ayırımcılık ve ırkçılık tohumlarının ekilmesine neden olacak düzeye tırmanmaması zorunludur. Çalışma, toplumsal
huzurla yakından ilgili olacak sorunları ve tıkanmaları ortaya çıkararark, gerekli bürokratik ve yasal önlemlerin zamanında alınmasına
yardımcı olmayı hedeflemektedir.
4. Türkiye’nin AB’ye üyelik koşulları arasında önemli bir darboğaz, genelde ‘insan hakları’ ana başlığı altına giren ‘sığınmacı-mültecilere
gerekli uygun ortamın hazırlanmamış olması’ noktasındadır ve Türkiye, bu eksikliğini kısa zamanda gidermek üzere önemli bir yükümlülük
altına girmiş bulunmaktadır. Çalışma, hem bu yükümlülüğün gereklerinden bir bölümünü yerine getirmeyi, hem de Türk yetkililerinin
gerekli gelişmeleri sağlamalarına yardımcı olacak sağlam-güvenilir alan verilerini sağlamayı hedeflemektedir.
5. Batı’da örnekleri çok olan benzeri çalışmaları içeren geniş ‘göç literatürü’ne, konu ile ilgili bilimsel-pratik bilgi birikimine ve konu ile ilgili
BM (UNHRC) bilgi arşivine belli düzeyde bir katkıda bulunmayı da hedeflemektedir.
Bu kaçınılmaz insan trafiği, bir yandan yurtsuz-desteksiz kalmış, bilinmedik topraklara ve kültüre bırakılmış ‘insan sorunları’ yanında,
geçici olarak bulunulan bölgede belli sosyal sorunlara da kaynaklık etmektedir. Herşeyden önce yerel halk, çevrede-sokaklarda giderek
sayısı artan yabancılar ve bu trafiğin nedenleri konusunda bilgisiz; artan trafik, güvenlik güçleri ve ilgili bürokrasi çevrelerince bilinmekte
fakat bu bilgiler ve gelişmeler halkla paylaşılmamaktadır. Yerel halk, gelişen yabancı varlığı, bunun nedenleri ve geleceği konularında
bilgilendirilme, aydınlatılma ihtiyacındadır. Her göç alan ülkede-toplumda görüldüğü gibi, sokakta her an karşılarına çıkan yabancıların
yarattığı bu bilinmezlik, çevrede tepki, kaygı ve korkuya yolaçmaktadır. Sokaklarında ve yakın çevrelerinde her an karşılaşılan işsiz,
ekonomik-sosyal desteksiz, belirsizlik içinde ve umutsuz yabancıların varlığı, doğallıkla yerel halkı rahatsız edebilmekte, yörede
yabancılara karşı çekingenlik, önyargı, tepki ve korku oluşturabilmektedir. Özellikle çevrede artan işsizlik ve geçim sıkıntısı karşısında yerel
halk, işsizliğin, artan ev kiralarının, ucuz ve kaçak işgücünün artmasının sorumlusu olarak bu yabancıları görmekte, önyargılar gelecek
korkusuna dönüşebilmektedir. Sonuç olarak, sokaklarda dolaşan işsiz-kimliksiz yabancılardan duyulan korku, giderek yaygınlaşan
yabancı düşmanlığına kaynaklık etmektedir.
Günümüzde başlangıç belirtileri görünmeye başlamış olan bu olumsuz gelişmeler, doğru ve yetkin‘göç yönetimi’nin geliştirimesini gerekli
ve zorunlu duruma getirmektedir. Özellikle çevrede artan işsizlik ve geçim sıkıntısı karşısında yerel halk, işsizliğin, artan ev kiralarının,
ucuz ve kaçak işgücünün artmasının sorumlusu olarak bu yabancıları görmekte, önyargılar gelecek korkusuna dönüşebilmektedir. Sonuç
olarak, sokaklarda dolaşan işsiz-kimliksiz yabancılardan duyulan korku, giderek yaygınlaşan yabancı düşmanlığına kaynaklık etmektedir.
Günümüzde başlangıç belirtileri görünmeye başlamış olan bu olumsuz gelişmeler, doğru ve yetkin ‘göç yönetimi’nin geliştirimesini
gerekli ve zorunlu duruma getirmektedir.
Haziran 2006’da Türkiye AB müktesabatına uyum programını açıklamış ve bu programla birlikte “Adalet, Özgürlük ve Güvenlik” faslı altında
mülteci ve sığınmacılara yönelik AB müktesabatına uyum amacıyla çıkarılan ve çıkarılması öngörülen kanunlar ve ikincil düzenlemeleri
sunarak büyük bir yükümlülük altına girmiştir.Bu çerçevede, “mülteci/ sığınmacı çocuklarına yönelik eğitim etkinliklerinde Türkiye Eğitim
Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği genelgesi, mülteci/sığınmacılar ve çocuklarına yönelik verilecek hizmetler kapsamında SHÇEK Aile ve Toplum
Danışma Merkezleri ile işbirliği genelgesi” yayınlanmış ve “Türkiye’den iltica eden veya başka bir ülkeye iltica etmek üzere Türkiye’den
ikamet izni talep eden münferit yabancılar ile topluca sığınma amacıyla sınırlarımıza gelen yabancılara ve olabilecek nüfus hereketlerine
uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik” değişikliği yapılmış; bunlarla beraber taraması biten fasıllarda AB müktesabatına
uyum amacıyla 2007 yılında çıkarılması öngörülen kanunlar ve ikincil düzenlemeler de sunulmuştur.
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PSİKİYATRİ VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN SUSUZ KALMIŞ ÇİÇEĞİ
Olcay Çam
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Agean University Nursing Faculty

Sağlık hizmetleri bir ekip çalışmasıdır. Adli psikiyatri alanında da ekip çalışması gerekmektedir. Hemşire, adli psikiyatri alanındaki
bu ekibin önemli bir üyesidir. Adli psikiyatri hemşiresi, adli psikiyatri alanında özel bilgi ve beceriye sahip, bu alanda uzmanlaşmış
hemşiredir. Türkiye’de mevcut durumda 103 bin hemşire bulunmaktadır. Her yüz bin kişiye 141 hemşire düşmektedir Avrupa birliği
ülkelerinde bu oran yaklaşık 745 tir.Türkiye’deki oran Avrupa ülkelerindekinden beş kat azdır. Hemşirelerin 83 bini Sağlık Meslek Lisesi
ya da ön lisans mezunudur. 20 bin hemşire üniversite mezunudur. Psikiyatri hemşireliğinde master tamamlamış halhazırda yaklaşık
600 hemşire bulunmaktadır. Ülkemizde “Adli psikiyatri hemşiresi” olarak tanımlanan hemşireler bulunmamaktadır. Hemşirelikle ilgili son
düzenlemelerde (08.03.2010 tarihle yapılan değişikliklerde) psikiyatri hemşireliği ile ilgili dört ana başlık bulunmaktadır. Bunlar ;Klinik
psikiyatri hemşireliği, Çocuk ve adölesan psikiyatri hemşireliği, Konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği ve Alkol madde bağımlılığı
merkezi hemşireliği şeklindedir. Görüldüğü üzere son düzenlemelerde de adli psikiyatri hemşireliği bulunmamaktadır. Hemşireler, adli
psikiyatri hemşireliği konusunda örgün veya meslek içi eğitimlerde yeterli ve kapsamlı bir eğitim alamamaktadır. Lisans düzeyinde,
genel psikiyatri hemşireliği eğitiminde ve uygulamasında, adli psikiyatri hemşireliği üzerinde fazla durulmayan bir konudur. Türkiye’de
adli psikiyatri hastalarının bakımını, adli psikiyatri hemşireliği konusunda hemen hemen hiç eğitim almamış, adli psikiyatri alanında
uzmanlaşmamış, sıklıkla lise ve/veya ön lisans mezunu hemşireler vermektedir.
Türkiye’de Avrupa Birliği (AB) uyum yasaları çerçevesinde 2005 yılında Türk hukuk sisteminde değişiklik yapılmıştır (TCK 57.madde).
Hakkında güvenlik tedbiri alınan suç işlemiş ruh sağlığı bozuk bireylerin tedavi ve bakımlarının yüksek güvenlikli hastanelerde yapılması
zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Yasalarda öngörülen nitelikte yüksek güvenlikli hastaneler ise ülkemizde henüz bulunmamaktadır. Gözetim
ve koruma altına alınan suç işlemiş ruh sağlığı bozuk bireylere yönelik
tedavi ve bakım hizmetleri Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde, Üniversite hastanelerinin ve Sağlık
Bakanlığı’na bağlı devlet hastanelerinin psikiyatri kliniklerinde, acil servislerinde, polikliniklerde yürütülmektedir. Hakkında güvenlik
tedbiri hükmedilen suç işlemiş ruh sağlığı bozuk bireylere yönelik tedavi ve bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı sekiz ruh sağlığı ve
hastalıkları hastanesinin, beşinde yataklı tedaviyle, birinde ise ayaktan yürütülürken, ikisinde adli psikiyatri hastalarına yönelik ayaktan
veya yataklı hizmet sunulmamaktadır. Sağlık Bakanlığı Adli psikiyatri hizmetlerini, yataklı adli psikiyatri birimi bulunan hastaneler
doğrultusunda beş bölgeye ayırmıştır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı her bir hastane, bölgesinde yer alan, belirli sayıdaki vilayette oluşan adli
vakalara hizmet sunmaktadır.

2009 yılı itibariyle, toplam beş hastanede, suç işlemiş ve hakkında güvenlik tedbiri alınan 498 adli psikiyatri hastasına 67 hemşire
bakım vermektedir. Tüm bu hastanelerde bulunan “Adli Psikiyatri Birimleri”nde, gerek oluşturulan terapötik ortam, gerekse sunulan
bakım hizmetleri açısından bir standardizasyon bulunmamaktadır. Her bir hastane adli bakım hizmetlerini yürüttüğü servisleri,
kendi kültürü doğrultusunda düzenlemekte ve/veya örgütlemektedir. Her bir hastanede adli psikiyatri hizmeti sunulan birimler farklı
olarak isimlendirilmektedir: Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde “E Servisi”, Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi’nde “Muhafaza ve Tedavi Servisi”, Elazığ ve Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanelerinde ise “Adli Servis” olarak
adlandırılmaktadır.
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Adli psikiyatri hastalarına bakım veren hemşirelerin görev tanımı ve fonksiyonları tam olarak tanımlanmamış olması uygulamada uzman
adli psikiyatri hemşirelerinin yer almaması, bu konuda belirli sınırlar çizmeyi zorlaştırmaktadır. Psikiyatri hemşireliği temel eğitimi içinde,
mutlaka adli psikiyatri hemşireliği konuları yer almalı, meslek içi eğitim, yüksek lisans ve doktora programları ile bu alanda gerekli bilgi
ve becerilere sahip hemşireler yetiştirilmelidir. Adli psikiyatri hemşireliği konusunda yeterli ve kapsamlı eğitimler verilerek uzmanlaşan

hemşireler gelecekte (adli psikiyatri hemşireleri) uygulama alanında yer almalıdır. Adli psikiyatri alanında çalışan hemşirelerin ve/veya
adli psikiyatri hemşirelerinin, mesleki ve etik sorunlarının çözümü için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Sonuç olarak, adli psikiyatri hastalarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarının yürütüldüğü adli psikiyatri birimlerinde, adli psikiyatri
hastasının fiziksel, psikolojik, sosyal, ruhsal, ekonomik ve kültürel durumunu bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sosyal ve pratik
yaşam becerilerini geliştirmeleri için onları destekleyen ve cesaretlendiren, adli terminolojiyi bilen, uzmanlaşmış hemşireler çalışmalıdır.
Adli psikiyatri alanında uzmanlaşmış hemşirelerin istihdam edilmesi, adli psikiyatri hastalarına yönelik hasta bakım kalitesini arttıracaktır.
Unutulmamalıdır ki, bir ülkenin gelişmişliği için, bebek ölüm oranı nasıl bir ölçüt oluşturuyorsa, adli psikiyatri hastalarına yönelik sağlık
hizmetlerinin kalitesi de bir o kadar ölçüt olarak değerlendirilmelidir. Bu, bir ülkenin kendi insanına verdiği değerin de bir göstergesidir.

THURSTY FLOWER OF BOTH PSYCHIATRY AND PSYCHIATRIC NURSING
Health care is a matter of team work. There is a need for team work in the forensic psychiatry field as well. Nurses are an important member
of this team in forensic psychiatry. Forensic Psychiatric Nurse is a nurse who has specialized in forensic psychiatry and has special knowledge
and skills in this field.
In Turkey, there are 141 nurses per 100.000 people, whereas in the European Union (EU) countries the average is around 745 nurses per
100.000 people, meaning that the ratio in Turkey is 5 times less than the EU average. In Turkey, there are 103 thousand nurses, 83 thousand of
them are secondary/high school and associate degree graduates (prelicense school), 20 thousand are university graduates. There are only 600
psychiatric nurse who had finished master degree. Psychiatric Nurses Association ( PNA) was established in 2000 at Turkey. This year (2011 in
September 22-24), we are organizing “First International- Fifth National Psychiatric Nursing Congress.” In addition to, a national journal has
been published from PNA. It is name of ‘‘Journal of Psychiatric Nursing’’ .
In Our Country: There are no nurses certified as “forensic psychiatric nurses”. Nurses do not receive any formal or in service sufficient training
regarding forensic psychiatric nursing. FPN issues are usually ignored in nursing education at university. For example, we have three hour lesson
for this subject in our school. In a parallel manner; FPN issues are ignored in laws at legal regulationsIn Turkey, new items are added to the
legal regulations in nursing on 08.03.2010, according to which four new subtitles are defined under the title of Mental Health and Psychiatric
Nursing: Clinical Psychiatric Nursing ,Child and Adulancense Psychiatric Nursing ,Consultation and Liason Psychiatric Nursing ,Alcohol and
Substance Addiction Centre Nursing .
In summary, The new regulation is useful in terms of enhancing the Psychiatric Nursing in Turkey. Nevertheless, as it is seen in FPN field, it is not
sufficient enough. There are no hospitals with high security precautions such as those required by law. The treatment and care of criminals with
impaired mental health who have to be under surveillance and protection is carried out in; Mental Health And Disease Hospitals Belonging to
The Ministry of Health , In University Hospitals and State Hospitals in; Psychiatry clinics , The emergency wards, Polyclinics .
The treatment and care of criminals with impaired mental health who have to be under surveillance and protection is carried out in; Eight big
The Mental Health And Disease Hospitals belonging to The Ministry of Health;In five as in-patient treatment;in one of as out-patient treatment
;and in two, as both in-patient and out-patient treatment specialized for forensic psychiatric patients.
The Ministry of Health of Turkey has separated forensic psychiatric services to five regions according to the big hospitals that have in-patients
facilities for Forensic psychiatric patients.

Every hospital belonging to the Ministry Of Health, deals with the forensic cases seen in a certain number of provinces in their region.
In Turkey, as of 2009, 67 nurses are giving care to 498 forensic psychiatric patients who have commited crimes and under security precautions
in total five hospitals. In Turkey, There are differences among the hospitals in carrying out and organizing the care services towards forensic
psychiatric patients.
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In “Forensic Psychiatry Departments” of Mental Health and Diseases Hospitals in which care services are carried out to forensic psychiatric
patients; it is known that there is no standardization in terms of both therapeutic environment created and care services presented. Each
hospital plans and organizes their departments serving forensic cases parallel to their on cultural backgrounds.
One of the biggest difficulties in forensic psychiatry is that definition of the job and the functions are not well defined. The lack of participation
of specialized forensic psychiatric nurses in medical practice, make it difficult to establish the needed boundaries.
In the near future, in our country: Forensic psychiatric nursing topics should be incorporated into the basic psychiatric nursing education. We
can suggest that FPN issues must be put in curriculum of psychiatric nursing education at university. Additionally, master and doctorate
programmes about Forensic Psychiatric Nursing can be planned at big universities.
Many educated sufficiently and effectively nurses about forensic psychiatric nursing have been in practice is necessity of our country and our
people in the future . We will strugle for this aim, In the same time, Law arrangements also must be made for this aim. So that nurses can work
as professionally in this field.
In Conclusion, the treatment, care and rehabilitation performed in the forensic psychiatric departments should be done by; spesialized nurses;
who can evaluate the physical, psychological, social, mental, economic and cultural state of the forensic psychiatric patients with holistic
approach, who can support and encourage them to develop their social and practical life skills, And who know the forensic terminology . The
employment of nurses specialized in forensic psychiatry will increase the health care quality in forensic psychiatric patients.
It should be remembered that, One of the criteria that measures the level of development of the country is the neonatal death rate, but the
health care quality in the forensic psychiatric patients can constitute another criteria of substantial importance. Also, it is the indicator of the
value a country gives to its people.
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Suç işleyen ve ruh sağlığı bozuk olan bireye sunulan sağlık hizmetleri, ekip çalışmasını gerektirir. Adli psikiyatri hemşiresi bu ekibin
önemli bir parçasını oluşturur. Adli Psikiyatri Hemşiresi (APH), genel psikiyatri hemşiresinin sahip olduğu bilgi ve becerilere sahip
olan, suç davranışlarını ele alma becerisine sahip olan, adli psikiyatri hastasının güvenliğini, fiziksel ve ruhsal bakımını sağlayacak bilgi ve
beceriye sahip olan, yüksek, orta ve düşük güvenlikli hastanelerde, hapishanelerde, mahkemelerde, polis merkezlerinde, acil servislerde,
toplum ruh sağlığı merkezlerinde çalışabilen, tıpsal anlamda bir “konsültan”, hukuki anlamda bir “bilirkişi” olarak çalışan uzman kişidir.
APH, adli psikiyatri hastasının sağlık bakımının sunumunda; hastanın güvenliğini sağlar. Hastanın fiziksel-ruhsal bakım ve tedavisini
sağlar. Rehabilitasyon hizmetlerini yürütür. Hastanın bireysel yönetimini sağlar. Hemşire, adli psikiyatri hastasına bakım verirken, yoğun
stres, yorgunluk, anksiyete yaşayabilir. Çünkü, adli psikiyatri hastaları iki kez etiketlenmiş bir gruptur. Hem suçlu, hem de ruh sağlığı
bozuk, damgalanmış ve kolay incinebilir, yasal olarak davalı, tıbbi olarak hasta birisi ile çalışmak ve kişisel güvenliği sürdürmek hiç de kolay
değildir. Hemşireler, hastalar tarafından işlenmiş olan dehşet verici suçlar karşısında soğukkanlılığını ve objektifliğini sürdüremeyebilir.
Hastalara karşı önyargılar oluşabilir. Bu durumda hemşire, önyargıları ile bakım verme arasında çatışma yaşayabilir. Yoğun stres ve
anksiyete yaşayabilir. Hemşireler, adli psikiyatri hastalarına bakım ve tedavi konusunda herhangi bir özel bilgi ve beceriye sahip değildir.
Ülkemizde, adli psikiyatri hastalarına yönelik tedavi ve bakım hizmetleri, adli psikiyatri alanında yeterli ölçüde uzmanlaşmamış, adli
psikiyatri hemşireliği konusunda hemen hemen hiç eğitim almamış (mesleki veya hizmet içi eğitimlerle), çoğunlukla lise ve önlisans
mezunu, hemşirelerin çalışmaları ile yürütülmektedir. APH’nin bilgi ve becerilerinin ne olduğu konusunda fikir birliği yoktur. Görev
tanımı ve fonksiyonları tam olarak tanımlanmamıştır. Rol tanımları belirsizdir. Çalışan sayısı ve niteliği yetersiz… Hastalar zaman zaman
kaba, hostil ve agresif davranışlar gösterebilir. Hastalar yüksek şiddet riski gösterebilir. Kendisine yönelik, çevresine yönelik, sağlık
çalışanlarına yönelik… Bu durumda hemşire, Kendisini güvende hissetmez, Hastaları tehlikeli olarak algılar, Hastalardan korkar. Yapılan
çalışmalarda, Hastaları tehlikeli ve ne yapacağı belli olmayan kişiler olarak değerlendirmenin, daha fazla reddetme ve sosyal mesafe isteği
ile doğrudan ilişkili olduğu saptanmıştır. Bu durumda hemşire, adli psikiyatri hastası olan bireyi “dışlama” ile “bakım verme” arasında etik
ikilem yaşayabilir. Yoğun stres ve anksiyete hissedebilir. Adli psikiyatri hastalarına bakım verilen servis ortam koşullarında standardizasyon
yoktur. Terapötik ortam bulunmamaktadır. Güvenlik yetersiz!!! Bu durumda hemşire, hastayı ürkütücü bularak, şiddet riskinden korkmakta
ve bireysel güvenlikleri konusunda endişelenmektedir. Yoğun stres ve anksiyete yaşamaktadır. Hemşireler multidisipliner geniş bir ekibin
üyesi olarak çalışırken güçlükler yaşayabilir. Hemşire dengeyi sağlarken pek çok çelişki ve etik sorun yaşayabilir… Diğer disiplinlerle
çalışırken sınırları çizmek zordur. Hemşire etik ikilem yaşayabilir!!! Hastanın bireysel gizliliğini sağlama ile toplumsal ve mesleki sorumluluk
arasında, hastanın güvenliğini sağlama ile hasta hakları arasında, hastanın güvenliğini sağlamak ve onun savunucusu olmak ile geniş
bir ekibin üyesi olmanın sorumluluğunu taşımak arasında kalabilir. Bu durumda hemşire, dengesizlik ve çatışma karşısında yoğun stres
ve anksiyete yaşayabilir. Hemşireler özellikle yöneticileri ve ekip arkadaşları tarafından desteklenmeye gereksinim duyarlar. Yeterince
desteklenmediklerini hissettiklerinde “değersizlik” duygusu yaşar. Hemşireler, dikkat gerektiren, stresli ve sıklıkla sonucunda ödülü
olmayan bir görevi yürütmektedirler. Tatmin edici bir maaş almamaktadır. Adli psikiyatri hemşirelerinin, hemşirelik uygulamaları ile ilgili
negatif görüşleri, kendilerine verilen ücret ile ilişkili bulunmuştur. Bir adli ünitedeki hemşirelerin iş doyumunun İncelendiği bir çalışmada,
hemşirelerin “maaş” alt boyutuna ilişkin iş doyumu puanları oldukça düşük bulunmuştur. Bu durumda hemşire, düşük iş doyumu ve
tükenmişlik yaşayabilmektedir. Yetersiz iş doyumu ve tükenmişlik, hasta ile sağlık çalışanı arasındaki terapötik ilişkiyi olumsuz yönde
etkileyerek, hastaların daha az sosyal destek almalarına neden olarak, hastaların yeterli ve etkin bir sağlık hizmeti almasına engel olarak,
hastaya sunulan bakımın kalitesini düşürür. Kaliteli bakım hizmeti alamayan birçok adli psikiyatri hastası, bir süre sonra tam olarak tedavi
edilmeksizin, topluma karışacak, insanlık dışı bir ortamda ömrünü tüketecektir. Unutulmamalıdır ki; Bir ülkenin insana verdiği değer,
gelişmişliğinin göstergesidir !!!

Öneriler;
Bu alanda çalışan hemşirelere, gerek mesleki, gerek hizmet içi kapsamlı eğitim programları düzenlenmelidir. Adli psikiyatri hastasının fiziksel
ve ruhsal bakımını sağlama, suç davranışlarını ele alma, güven oluşturma ve güvenliği sağlama, risk tanılama ve yönetme, şiddet ve agresyon
yönetimi, suç işleme davranışlarını ve bununla ilgili mevzuatı bilme, rapor yazma becerileri kazandırılmalıdır.
Terapötik ortam oluşturulmalı… Hem adli psikiyatri hastası açısından hem de toplum açısından güvenli olan, özel gelişmiş tedavi merkezleri
(yüksek, orta güvenlikli hastaneler gibi) kurulmalı. Terapötik ortam açısından standardizasyon sağlanmalı; Hem çalışanlar hem de diğer
hastalar açısından güvenlik önlemlerinin alındığı, terapötik iletişime ve bakıma olanak sağlayan, Hastanın beden ve ruh sağlığı için uygun
olan, havalandırma sisteminin yeterli olduğu
Sonuç olarak, adli psikiyatri hastalarına bakım veren hemşireler, Adli psikiyatri hastasının fiziksel, psikolojik, sosyal, ruhsal, ekonomik ve
kültürel durumunu bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirebilen, sosyal ve pratik yaşam becerilerini geliştirmeleri için onları destekleyen ve
cesaretlendiren, adli terminolojiyi bilen, uzmanlaşmış bireylerden oluşmalıdır.
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PSYCHIATRIC NURSES’ SNOWDROPS: FORENSIC PSYCHIATRIC NURSING
Health services given to wrongdoers and mentally ill individual requires team work. Forensic psychiatric nurse constitutes an important part
of that team. Forensic Psychiatric Nurse (FPN), is a person working as a “consultant” in medical sense and as an “expert” in judicial sense,
who has knowledge and abilities of a general psychiatric nurse; ability of considering crime behaviors, knowledge and ability of providing the
forensic psychiatric patient’s security, physical and mental care, and who can work in high, medium and low security hospitals, prisons, courts,
police stations, emergencies, community mental health centers.
FPN provides the security of the patient in serving the forensic psychiatric patient’s health care. She provides the patient’s physical-mental
care and treatment. She runs the rehabilitation services. She provides the patient’s personal management. Nurse can have immense stress,
tiredness, and anxiety while giving care to forensic psychiatric patient. Because, Forensic psychiatric patients are a twice-labeled group. Both
criminal and mentally ill, stigmatized and vulnerable, juristically defendant, medically patient. Working and continuing personal security is
not easy at all. Nurses cannot keep their self possessions and objectivities against the horrible crimes that were committed by the patients.
Prejudices can appear against the patients. In this case the nurse, can experience a conflict between her prejudices and giving care. She can have
immense stress and anxiety. Nurses don’t have special knowledge and ability about care and treatment to forensic psychiatric patients. In our
country, treatment and care services to forensic psychiatric patients is commonly being carried out by the studies of the high-school graduate
or associate-degree nurses who are not specialized enough in the field of forensic psychiatry and who almost didn’t have any education
about forensic psychiatric nursing (with vocational or in-service trainings). For forensic psychiatric nurse, there is no consensus about what
her knowledge and abilities are. Her job definition and functions are not completely defined. Role definitions are indefinite. Number of staff
members and their qualification are not enough… Patients can occasionally show rude, hostile and aggresive behaviors. Patients can show
high violence risk. Toward himself, toward his environment, toward health staff… In this case nurse, doesn’t feel safe, perceives the patients
as dangerous, is afraid of the patients. In the studies carried out, it was determined that evaluating the patients as unpredictable people is
directly related to desire of refusing and social distance more. In this case nurse, can have an ethical conflict between “exclusion” and “giving
care” for the individual who is forensic psychiatric patient. She can feel immense stress and anxiety. Because, There is no standardization
in the conditions of service environment in which care given to forensic psychiatric patients. There is no therapeutic environment. Safety is
insufficient!!! In this case nurse is afraid of violence risk because she finds the patient scary and is worried about their individual safety. She has
immense stress and anxiety. Nurses can have difficulties while working as a member of a multidisciplinary large team. Nurse can have a lot
of dilemma and ethical problems while balancing… It is hard to draw the lines while working with other disciplines. Nurse can have ethical
dilemma!!! She can have a dilemma between providing the patient’s privacy and social and professional responsibility, between providing
the patient’s security and patient rights, between providing the patient’s security and being his defender and carrying the responsibility of
being a member of a large team. In this case nurse can have immense stress and anxiety against desperation and dilemma. Nurses requires
to be supported by their directors and team-mates. When they are not supported enough, they have the sense of “worthlessness”. Nurses,
carry out a duty that is demanding, stressful and often has no award at the end. She doesn’t have a satisfying salary. Negative opinions of
forensic psychiatric nurses about nursing applications was found related to their salaries. In a study in which job satisfaction of nurses in a
judicial unit was examined, job satisfaction points related to “salary” sub dimension was found considerably low. In this case nurse, can have
low job satisfaction and fatigue. Insufficient job satisfaction and burnout, by negatively affecting the therapeutic relationship between the
patient and health staff, by causing the patients having less social support, preventing the patients from having a sufficient and effective health
service, decreases the quality of the care given to patient. A lot of forensic psychiatric patients who cannot have a qualified care service will
join society after a while without completely having treatment, will live out in an inhuman environment. It mustn’t be forgotten that; healthy
individuals are the foundation in the development of societies!!!…

Suggestions;
To the nurses working in this field, both vocational and in-service comprehensive education programs must be organized. They must be
provided to have the abilities of providing physical and mental care to forensic psychiatric patient, dealing with crime behaviors, building up
trust and providing security, diagnosing and managing risk, managing violence and aggression, knowing crime behaviors and regulations
about it, and writing report.
Therapeutic environment must be built up… Special developed treatment centers both safe for forensic psychiatric patient and society must
be established. Standardization must be provided in terms of therapeutic environment; in which security precautions are taken in terms of both
staff and other patients, which provides possibility of therapeutic communication and care, which is suitable for the patient’s physical and
mental health, in which the air conditions is sufficient.
In Conclusion, nurses giving care to forensic psychiatric patients… must be the specialized individuals who can evaluate the forensic psychiatric
patient’s physical, psychological, social, mental, economic and cultural situation in a total point of view, who support and encourage the
patients in order to develop their social and practical life skills, and who knows forensic terminology.
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BAĞIMLILIK HEMŞİRELİĞİNDE ÖZEL UYGULAMALAR
Esra Engin
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği AD., Izmir- TÜRKİYE
Ege University School of Nursing, Department of Psychiatric Nursing, Izmir- TURKEY

Ne kadar farklı olurlarsa olsunlar bütün davranışlar benzer öğrenme prensiplerine sahiptirler. Bu nedenle bağımlı bireyin, düşünce ve
davranışlarını değiştirmeye, alkol ve madde kullanımına karşı seçenekler kullanmaya yönelik yapılan bilişsel davranışçı tedaviler oldukça
yararlıdır.
Bağımlı bireylerin tedavisi zaman zaman hem hasta hem de psikoterapist için bir meydan okuma olabilir. Birçok birey madde kötüye
kullanımlarını kontrol etmeye çabalarken kendilerini yok eden bağımlılık davranışları ile karşı karşıya kalırlar. Tedavi sonrasında bir yıl
içinde %70- 80 oranında alkol, eroin, nikotin kullananların relaps yaşadıkları, çoğunlukla tedaviyi izleyen ilk üç ay içinde 2-3 relapsın
görüldüğü de bilinmektedir. Bunun yanı sıra; madde ve alkol kullanan bireyler kullanıma bağlı olarak; sosyal problemler, ekonomik
problemler, yasal problemler, sağlık problemleri, İlişkilerde güçlük, bağlılığın kaybı gibi komplike sorunlarda yaşarlar. Bu nedenledir ki;
Madde kullanımı tüm dünyada son zamanların major politik, ekonomik ve sosyal sorunlarının başında gelmektedir. Sorunun ciddiyeti
dolayısıyla maddi ve manevi kayıplarıyla birlikte bir insanı bu nedenle yitirirken çözüm için de gerekli ve yeterli tedavi stratejilerine
ve bu stratejileri uygulayabilecek özel olarak yetişmiş profesyonellere gereksinim her geçen gün artmaktadır. Bu amaçla dünyada ve
ülkemizde bağımlılık danışmanlığı yapacak profesyonellerine gereksinim de artmaktadır. Bilişsel terapi, psikolojik tepkiler, davranışlar ve
duygulara aracılık eden inanç ve düşünce süreçlerinin önemini vurgulayan kapsamlı bir kişilik kuramı üzerine temellendirilmiştir. Vakanın
kavramsallaştırılması hem hastanın problemleri hem de uygun tedavi stratejisinin geliştirilmesi anlamına gelmektedir. En etkili teknikler
bile yanlış kişide ya da yanlış bir zamanda etkisiz olabilirler.
Bir çok bağımlı hastanın klinik gözlem ve vaka tartışmaları sonucunda madde kullanımının temel bilişsel modeli geliştirilmiştir .Geleneksel
bilişsel terapide genellikle hastayla kurulan terapötik ilişki şu soruları kapsamaktadır.
Alkol ve madde kullandığınızda aklınızdan geçen otomatik düşünce nedir? Hangi temel inanç sizin alkol kullanımınızı motive etmekte/
harekete geçirmektedir? Alkol ve madde kullanımının yıkıcı sonuçlarını bilmenize rağmen hala bu madde/ maddeleri kullanıyor olmanızın
altında yatan düşünce nedir? Bu soruların yanıtları da yapılan değerlendirme ve çalışmalar sonucunda bu kuramın temeli oluşmuştur.
Madde kullanımının spesifik bilişsel bir sürecinin varlığı üzerine bir hipotez kurulmuştur. Bu hipotez doğrultusunda bağımlı hastaların
bilişsel, davranışsal, duygusal paternlerini gösterebilen birçok allogoritma oluşturulabilir.
Alkol ve madde kullanımı tedavisinde beş kompanent bulunmaktadır.
İşbirlikçi terapötik ilişki, vakanın bilişsel formülasyonu, yapılandırma, sosyalizasyon, bilişsel davranışçı teknikler.
Madde kullanım bozukluğu ile ilgili problemler, Kişilerarası ilişki problemleri , Kompleks psikopatoloji, Uygun olmayan yaşam biçimi,
Farkındalığın düşük olması, Başetme becerilerinde yetersizlik. Bilişsel terapi kompanentleri, İşbirliği, vakanın formülasyonu, yapılandırma,
sosyalizasyon, spesifik teknikler. Hasta ve terapist arasında işbirliğinin oluşabilmesi için öncelikle terapistin bağımlı hastayla çalışırken
kendi duygularının farkında olması gerekir.
Bağımlılar hep aynıdır (aşırı genelleme), Lapslar ve relapslar felakettir (ya hep ya hiç düşünce),Bu adam tipik bir bağımlı (etiketleme),
Bunların hepsi detokstan sonra tekrar kullanmaya başlar(falcılık), Bu hasta benim aptal olduğumu düşünüyor (akıl okuma), Bu sanki
benim vaktimi alıyorlarmış gibi hissettiriyor (duygusal tepki). Tedavinin hedefleri, Makul , Sıralı, ardışık , İyi tanımlanmış, Hastanın
repertuarı içinde olmalı, Değerli olduğu konusunda hemfikir olunmalı.
Vakanın bilişsel formülasyonu, Geçmiş öykü, Ortaya çıkan problem ve son zamanlardaki durum, Psikiyatrik tanılar, Bilişsel profil, Bilişsel
ve gelişimsel profilin entegrasyonu ise Yapılandırma, Ajanda oluşturulması, Ruhsal durum kontrolü, Bir sonraki seansa köprü oluşturma,
Ajandadaki maddelerin tartışılması, Yeni keşiflere rehberlik etme, Özetleme, Ödev noktaları, Terapi seansları ile ilgili geri bildirim verme,
Bilişsel modelle hastayı sosyalize etmedir.
Bağımlı bireylerle çalışırken en sık kullanılan Bilişsel Davranışçı Teknikler, Problem çözme, Karar verme, davranışsal deneyimler, etkinlik
planlama ve takip etme, dikkati farklı yöne çekme ve farklı odak noktaları bulma, gevşeme, başa çıkma kartları, sokrat tarzı sorgulama,
mantıksal - duygusal rol yapma, temel inanç çalışma formu, imajinasyon, inançların avantaj ve dezavantajlarını sıralama, derecelendirilmiş
yüzleşme, pasta diagramı, kişinin kendini diğerleriyle daha işlevsel bir biçimde karşılaştırması ve kendine yönelik olumlu telkin yapma
cetveli.
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SPECIAL ATTEMPTION OF ADDICTION NURSING
No matter how different all the behaviors are similar to the principles of learning. Therefore dependent on the individual, to change thinking
and behavior, alcohol and drug use in the cognitive-behavioral treatments for use against the options are quite useful.
Dependent on the treatment of individuals from time to time may be a challenge for both patient and psychotherapist. Many individuals who
have themselves struggled to control use of substance abuse, addictive behaviors are confronted with. Within one year after treatment 70% 80 percent alcohol, heroin, nicotine users experienced a relapse, usually 2-3 in the first three months following treatment relapse is known to
be seen. In addition, substance use and alcohol use, depending on individuals, social problems, economic problems, legal problems, health
problems, difficulty in relationships, adherence to complex problems such as loss of live.
This is why, in recent times all over the world to substance abuse, major political, economic and social problems are at the beginning. A
person with moral and material losses due to the seriousness of the problem, so losing the necessary and sufficient for the solution treatment
strategies and to implement these strategies require specially trained professionals is increasing day by day. For this purpose, the increasing
need for professionals in the world and our country will make the dependency counseling. Cognitive therapy, psychological reactions,
behaviors and emotions and thought processes that mediate the importance of faith is based on a comprehensive theory of personality. Case
conceptualization and development of the patient’s problems, but also means that the appropriate treatment strategy. Even the most effective
techniques may be ineffective at a time when the wrong person or wrong.
A very dependent on the patient’s clinical observations and discussions of cases the basic cognitive model has been developed as a result of
substance use . The traditional cognitive therapy, therapeutic relationship established with the patient usually covers the following questions.
What is the automatic thought in mind that alcohol and drug use? Use of alcohol in your fundamental beliefs which motivate / stimulate?
Alcohol and substance use, although you know the disastrous consequences of this is still the matter / materials you’ll use is the underlying
thought? As a result of the evaluation and the answers to these questions formed the basis of this theory.
A hypothesis on the existence of a specific cognitive process of substance abuse has been established. Dependent patients, according to this
hypothesis of cognitive, behavioral, emotional patterns which may be created in many allogoritma.
There are five full component in the treatment of alcohol and substance use. Collaborative therapeutic relationship, cognitive cases formulation,
configuration, socialization, cognitive-behavioral techniques.
Problems associated with substance use disorders, interpersonal relationship problems, complex psychopathology, inappropriate lifestyle,
awareness is low, coping skills, inability. companents of cognitive therapy, cooperation, cases formulation, configuration, socialization, specific
techniques. For the formation of co-operation between patient and therapist working primarily with the patient dependent on the therapist
must be aware of their feelings.
Dependents are always the same (over-generalization), and relapsing. Lapses disaster (all or nothing thinking), this guy is a typical dependent
(labeling), they begin to use again after all detoks (fortune telling), the patient thinks I’m stupid (mind reading) , This is my time it feels like my
(emotional response). Goals of treatment, fair, sequential, consecutive, well-defined, must be in the repertoire of the patient, agree that one
should be valued.
Cognitive case formulation, past history, the resulting problems and the recent status, psychiatric diagnoses, cognitive profile, the integration
of cognitive and developmental profile of the configuration, calendar creation, mental control of the situation, creating a bridge to the next
session, to discuss the calendar items, new discoveries to guide. Summarization, homework points, giving feedback on therapy sessions,
patients with cognitive model socialize right.
The most commonly used when working with individuals dependent on cognitive behavioral techniques, problem solving, decision making,
behavioral experience, event planning and tracking, drawing the attention of different directions and different focal points of finding, relaxation,
coping cards, socratic questioning, logical - emotional role-playing , study the form fundamental belief, imagination, and the advantages and
disadvantages of the sort of faiths, graded confrontation, pie diagram, a person’s self-comparison to others of a more functional and selfaffirmations for the ruler to make.
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BAĞIMLI HASTALARDA 28 GÜNLÜK YATARAK TERAPİ PROGRAMI MODELİ
Seniye Ünlü
AMATEM, Bakırköy, İstanbul

Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Tedavisi ise bir satranç oyunu gibi karmaşık ve çok boyutludur. Hamleleri iyi planlamak ve birçok
etkeni önceden kestirmek gerekiyor.
Farklı tedavi yöntemlerini bir arada kullanmak ise zorunludur. Çünkü tedavisi güç bir hasta grubudur. Güç olan ise, alkol/madde kullanma
ihtiyacını doğuran duygusal ihtiyaçlarla başa çıkma zorluğudur.
Tedavide 3 temel amaç vardır
1-Bağımlılık yapan maddeyi keserek ayıklığı sağlamak
2-Hastanın saygınlığını zedelemeyecek ve yaşam kalitesini bozmayacak bir bırakma dönemi geçirmesini sağlamak
3-Hastayı bağımlılık tedavisinin sonraki aşamalarına hazırlamak
Tedavinin başarılı olabilmesi için
1-Hastanın tedavi olmayı istemesi
2-Değişime hazır olması gerekir.
Tedavinin aşamaları
1234-

Tedaviye yönlendirme
Detoksifikasyon
Bağımlılığın terapisi
Rehabilitasyon

Tedavinin süresi
Hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak belirlenir ve bazen uzun bir dönem olabilir.
Tedavi yöntemleri
Ayaktan tedavi
Yatarak tedavi

“ 28 GÜNLÜK YATARAK TERAPİ” MODELİ
Dört hafta süren, genellikle terapötik müdehalelerin uygulandığı , yapılandırılmış bir tedavi programıdır. Alkol/madde bağımlıları birlikte
alınır

PROGRAMIN İÇERİĞİ
Günaydın toplantıları
Vizitler
Küçük- büyük gruplar
AA ve NA Grupları
Bilinçlendirmeler
Sosyal aktivite, iş-uğraş çalışmaları
Hafta sonu izinleri
Aile bilinçlendirmeleri
Kurallar
Ortam tedavisinin olmazsa olmaz bir basamağı da servis içi kurallardır.Hastaların tedaviye uyumu açısından önemli bir çerçeve sağlar.

28 DAY INPATIENT TREATMENT PROGRAM METHOD FOR ADDICTED PATIENT
Addiction is a treatable disease. Its treatment is complex and multidimensional just like a chest play. Factors and moves must be well-planned
and determined. Mixing different kinds of treatment method is essential because its therapy hard to apply. The real difficulty is the deal with
emotional needs which lead desire to use alcohol/stuff.
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There are 3 main goals in treatment.
1- Providing soberness by cutting off the addictive substance
2- Providing a rehab period without outrage patient’s respectability and life standards
3- Preparing the patient
To be successful in treatment
1- Patient must want to be treat
2- Ready to change

Steps of treatment
1234-

Guidance to Treatment
Detoxification
Addiction Therapy
Rehabilitation

Time of treatment
It depends on patient needs and can be long-term.

Treatment Methods
Outpatient
Inpatient

Contents of Treatment
Good morning Meeting
Visits
Small - Big Groups
AA and NA Groups
Awareness
Social Activities, Work-Occupation Studies
Weekend Pass
Increase Family Awareness
Rules
Service rules are indispensible step of stage treatment. It provides necessary environment for patients’ treatment.
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RELAPSLARI ÖNLEME VE TERAPİ GRUPLARI
Kadriye Özaydın
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Amerikan uyuşturucu madde bağımlılığı enstitüsü tarafından yapılan kapsamlı ve kolektif bir çalışma sonucu psikososyal tedavilerin
madde bağımlılığına yararının incelenmesi ve bununla birlikte kapsamlı bir tedavi klavuzunun yayınlanması bilişsel terapiyi daha ön
plana çıkarmıştır.
Pensilvanya Üniversitesi Bilişsel terapi merkezinde hastaların bireysel bilişsel terapi, methadone tedavisi, oniki basamak destek
grupları gibi çoklu tedavilere daha iyi yanıt verdikleri gözlemlenmiş ve bu tedavilerin entegre kullanımının daha etkin olduğu saptanmıştır
Minesota Modeli; 1980 lerde ABD de geliştirilmiştir. 28 günlük, standart, A.A ve 12 basamak programlarını yoğun bir şekilde tedavi
programının içine katan bir tedavi modelidir. Bu modelde terapiler en az 10 en çok 15 kişilik hasta grubuyla uygulanmaktadır. Detoksu
tamamlanmış,ek bir fiziksel ya da ruhsal rahatsızlığı olmayan her hasta gruplara alınır.
Gruplar toplam 8 seanstır. Haftada 2 gün 1 saat süreyle uygulanır. Yarı yapılandırılmış açık gruplardır. Her seans ta belli bir konu başlığı
vardır,hem yeni katılan hem de devam eden üye düşünülerek planlanmıştır.Seans isimleri renklerle belirlenmiştir (Gri,mor, kırmızı gibi).
Grupların amacı; sonlandırılmış içme davranışının devamının sağlanması için,kişilere nüks riski oluşturabilecek yüksek riskli durum veya
ortamlarda uygulayabilecekleri özdenetim becerilerinin kazandırılması ve kendi kendine yardımı olacak bilgi ve becerilerle donatmak.
bu grupların hedefleri
• Ayıklığı sürdürme becerilerini keşfetmelerini sağlamak ve bunları idare edebilme yeteneğini kazandırmak.
• Yüksek riskli durumları belirlemesine yardımcı olmak.
• Yüksek risk durumlarıyla baş etme yollarını öğretmek.
• Hastaları aktif problem çözümüne yönelik teknikler öğreterek nüks önleme becerilerini kazandırmak. (self-kontrol)
• Olumlu,yapıcı geri bildirimler vererek motivasyonunu arttırmak.Uzun süreli davranış değişikliği oluşturmak.

SEANSLAR
• GRİ SEANS:Yüksek Risk Durumlarını Belirlemek. (başlatıcılar neler?Durumlar, düşünceler, eylemler neler?)
• EFLATUN SEANS:İstek ve Dürtülerle Başa Çıkma Yolları. (istek ve dürtü nedir, nasıl oluşur, nasıl tanınır, nasıl başa çıkılır?)
• MOR SEANS:Alkol ve Madde Kullanım Düşüncelerinin Üstesinden Gelme. (Düşünceler neler, nasıl başa çıkılır?)
• KIRMIZI SEANS:Sorun Çözme Becerileri. (Sorunu tanıma ve çözüm yolları üretme)
• TURUNCU SEANS:Alkol ve Madde Kullanımını Reddetme Becerileri. (riskli durumlar neler,olay öncesi plan yapma,o an nasıl
reddedilebilir?model olma,rol- playing)
• SARI SEANS:Acil Durumlar İçin Plan Yapılması. (Sürpriz durumlar neler olabilir,nasıl önlemler alınır?Kayma yaşanırsa neler yapılabilir?)
• YEŞİL SEANS:Zevkli Aktiviteleri Arttırmak. (Neden zevkli aktivite olmalı,nasıl seçilmeli,nasıl planlanmalı,uygulanabilirliği?)
• MAVİ SEANS:Görünüşte İlgisiz Kararlar. (Basit kararlar nüks riski olabilir. Alınması gereken tedbirler nelerdir?)  

Nüks önleme grup seansları uygulanırken dikkat edilmesi gerekenler
Her seansta benzer format izlenmektedir. Haftanın iki günü belirli bir saatte uygulanır.
Terapistin, seansa ait düzeni, her hafta aynı şekilde izlemesi, aynı yapıyı ve öngörülebilirliği, mümkün olduğu kadar fazla sağlaması
açısından önemlidir.
Posterler seanslarda bu yapıyı ve öngörüle birliği kurmak ve korumak açısından önemlidir.

Öneriler
•

Tedavi etkinliğinin sonuçlarını bildiren çalışmaların sayısının artması,

•

Grupta bir co- terapist bulunması,

•

Grup öncesi motivasyonel görüşmelerin yapılması

•

Bu alanda çalışacak daha çok sayıda terapistin eğitim alması için, gerekli koşulların sağlanması.
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RELAPS PREVENTION AND THERAPY GROUPS
As a result of a study made by American Institute of drug addiction, the comprehensive and collective examination of the benefits of psychosocial
treatments, and with it a comprehensive treatment of drug addiction, cognitive therapy has increased the publication of this User’s Manual.
Cognitive therapy, methadone therapy, twelve step support groups have been observed and that they respond better to treatments such as
multi-use integrated treatments were found to be more effective in the Cognitive therapy Center of the University of Pennsylvania
Minnesota Model, developed in 1980’s, in the United States. 28 days, the standard AA and 12 step programs into an intensive treatment program
that adds a model of treatment. In this model, the therapies applied a group of patients with at least 10 to 15 people. Detox completed, an
additional physical or mental condition of each patient group are not.
Groups are eight seassion. Applied for 1 hour, 2 days a week. Semi-structured open group. Each session has a specific topic, as well as participating
in the ongoing and new colors were the names of members in mind is planned seassions (gray, purple, red, etc.). The purpose of the groups;
terminated to ensure the continuation of drinking behavior, people who pose a risk of recurrence in high-risk situation or environment can
apply skills to gainself-control and self-knowledge and skills that will help equip.

DESTINATIONS
• To be continued sobering to provide skills to explore and gain the ability to handle them.
• To help identify high-risk situations.
• High-risk status to teach the ways of coping.
• Patients with active problem-solving, relapse prevention techniques for teaching the skills to gain. (self-control)
• To increase motivation by giving positive, constructive feedback .To create long term behavior change.

SESSIONS
• GREY SESSION: Identifying High risk conditions. (What starters? States, thoughts, actions, what?)
• MAGENTA SESSION: Request and ways of dealing with impulses. (What is desire and impulse, is how, how to identify it, how to cope?)
•PURPLE SESSION: Overcoming Alcohol and Drug Use in his thoughts. (What Thoughts, How to cope with ?)
• RED SESSION: Problem-Solving Skills. (Recognition and remedy the problem of producing)
• ORANGE SESSION: Alcohol and Substance Abuse Skills Opt. (What-risk situations,before the event to plan, how to be rejected at that moment?
modeling, role-playing)
• YELLOW SESSION: Plan for emergencies. (What may surprise situations, how the measures are taken? Slip occurs can be done?)
• GREEN SESSION: Fun Raising Activities. (Why should be enjoyable activity, how to choose, how planned and applicability?)
• BLUE SESSION: Seemingly Unrelated Decisions. (Simple decisions can be risk for relapse. What are the precautions to be taken?)

Each session followed a similar format. Two days a week are at a certain time.
The therapist, sessions of the scheme, the same way each week to follow the same structure and predictability, in order to provide as much as
possible is important.
Posters sessions, it is important for the structure and scheduled to establish and maintain unity.

Recommendatıons
• the increasing number of studies reporting the results of treatment efficacy,
• the group have a co-therapist,
• to make motivational interviewing before the groups
• more work in this field for many therapists to train, provide the necessary conditions.
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ADHERENCE TO LONG TERM THERAPIES IN PSYCHIATRY – A CHALLENGE FOR NURSES
Michael Schulz
Diakonie Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Bölümü
Fachhochschule der Diakonie Psychiatrische Pflege- Psychische Gesundheit Studiengangsleitung des Studiengangs

Background:
Poor adherence is one of the leading problems affecting the effectiveness of treatment in schizophrenia. It is an identified factor for
relapse and hospitalizations with major social and economic consequences. The reasons for patients quitting treatment are complex.
Researchers have identified many adherence modifying factors these include those related to the illness, treatment, prescriber, patient,
environment and culture. There is evidence that adherence can be positively, if not dramatically enhanced in patients with schizophrenia
and other psychiatric diseases by nurses.
Method:
Adherence therapy is a phase manualised one-to-one normally delivered over a series of 8 sessions lasting up to 50 minutes. Central
values that underpin the approach are self determination, patient choice, and shared decision making. Central to this argument is the
theory that when patients make shared choices with a professional they are more likely to stick with them because they are owned by
the individual and are personally meaningful.
The therapy was developed by Richard Gray (University of East Anglia) and transferred into German inpatient settings by our working
group. Nurses were trained to deliver the intervention for patients suffering from mental illness.
There are four cornerstones of adherence therapy that shall be discussed:
•

Engagement; the aim is to keep the patient engaged in talking about medication

• Dealing with resistance; patients will not consider different perspectives/behavior change if there is tension in the relationship
between therapist and patient. The aim is to keep resistance low by working alongside the patient.
• Exchanging information; by using an elicit (what does the patient want to know) provide (giving factual information to the patient)
elicit (asking how information has affected the patient) model individually tailored information can be provided.
• Developing discrepancy; the aim is to gently draw patient’s attention to inconsistencies (discrepancies) in their beliefs and attitudes
about medication and illness. For example, by asking the patient to consider and reflect on how they argue that medication both
‘prevents me getting sick’ and ‘I want to quit treatment’.
Results:
Our patients have told us very clearly that mental health nurses and psychiatrists do not fully involve them in treatment decisions; they
want us to change how we practice. If nurses integrate the knowledge of adherence in nursing interventions, decisions on treatment
plans can improve. Adherence therapy is a manualised package of intervention built on sound theoretical foundations that seeks to
enable professionals engage and involve patients with schizophrenia in making shared decisions about their medication. By working
in this truly patient centred way adherence to treatment plans will be enhanced and psychiatric symptoms reduced. The evidence base
for adherence therapy is complex; investigators have reported inconsistent Findings; possibly explained by the timing of intervention
and the inclusion criteria used in studies. Investigators that have conducted trials of medication management/alliance training have
reported consistent positive Findings.
Reference:
- Gray, Richard; White, Jacquie; Schulz, Michael; Abderhalden, Christoph (2010): Enhancing medication adherence in people with schizophrenia: An
international programme of research. In: International Journal of Mental Health Nursing 19 (1), S. 36–44.
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CBT IN NURSING PRACTICE
Jeanne Clement
Ohio State Üniversitesi
Ohio State University

Learning objectives
•
•
•
•

Apply cognitive behavioral solution focused strategies in nursing practice
Discuss the role of the nurse in cognitive behavioral therapy
To share experiences of Cognitive Behavior Therapy in Psychiatric Nursing Practice in USA and World.
Compare cognitive-behavioral therapy and the nursing process

Questions:
» Which areas are cognitive-behavioral therapy currently being used in the field of nursing?
» How does CBT fit into nursing practice and theory?
» Which age groups’ patients and which diseases have nurses used cognitive-behavioral therapy practice with success? (For
example: children, adolescents, elderly people etc)
» Which Cognitive-Behavioral Therapy Strategies are consistent with the practices of nurses?
Three basic roles for nurses involved in cognitive behav¬ioral therapy are providing direct patient care, planning treatment programs,
and teaching others the use of be¬havioral techniques. These roles may be enacted by all nurses in various practice settings (2).
Psychiatric nurses provide direct patient care in both in¬patient and community settings, and the value of cognitive behavioral therapy
is evident throughout the continuum of care. Cognitively based approaches are ideally suited to community set¬tings, and they can
include interventions across the contin¬uum of coping responses-from promoting health, to inter¬vening in acute illness, to fostering
rehabilitation. Nurses may also function as planners and coordinators of complex treatment programs, consultants, and teachers of other
nurses, professionals, patients, and their families. It is clear that with the current emphasis on cost-effective treatment and documented
outcomes of care, cognitive behavioral therapy is a growing area of expertise for all psychiatric nurses in the next decade (2).
Cognitive behavioral therapy is similar to the nursing process in that both are patient centered, emphasize mutuality, and place a strong
emphasis on strengths of the person and methods to measure progress. (2). The focus of this presentation is on the use of CBT in
advanced psychiatric nursing practice, with an emphasis on Solution focued interventions.
Although all nurses may use cognitively based therapies, these approaches are particularly appropriate for advanced practice nurses.
Basic cognitive therapy roles for nurses include direct patient care, planning treatment programs, and teaching others the use of
be¬havioral techniques. (2). The ANA Psychiatric Mental Health Nursing: Scope and Standards of Practice (2000), describes the advanced
practice nurse’s role is expanded on by offering psychotherapy, prescribing medications and providing consultation, as directed by state
statutes or regulations. .
Cognitive approaches used by advanced practice psychiatric nurses include those techniques developed by Beck and described by Burns
in the Feeling Good Handbook, Dialectical Behavioral Therapy and Solution Focused Therapy. These approaches are most commonly
used to treat, depression, anxiety, chronic pain, and substance abuse, but are also used with persons diagnosed with Bi-Polar Disorder
and Schizophrenia. The special needs of families, couples, the elderly, and groups are also addressed with CBT (1). CBT is theoretically and
pragmatically compatible with contemporary nursing practice. Solution focused CBT skills are particularly suited to Nursing.
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARINDA PSİKODİNAMİK YAKLAŞIMLAR
Nurhan Eren
İÜ İTF Psikiyatri AD, Sosyal Psikiyatri Servisi, Çapa/İstanbul

Giriş
“Dinamik” sözcüğü, eylemi/hareketi/davranışı yöneten güçleri belirtir. “Psikodinamik psikoloji/psikiyatri/psikoterapi”, bireye bu güçleri
tanıyan ve inceleyen bir açıdan bakar.
Tarihsel olarak psikanaliz ve psikanalizden türeyen psikoterapilerin, 19. Yüzyılın sonlarında Freud’un bilinçdışı süreçler üzerine yaptığı
psikodinamik çalışmalarla başladığı kabul edilir.
Psikanaliz kuramı temelde iki alanda kullanılmaktadır. Klasik psikanaliz (birey ve hasta tedavisinde geliştirilen yöntemler) ve uygulamalı
psikanaliz (sanat, edebiyat ve toplum olaylarına bakışta kullanılan yöntemler).
Günümüzde psikanalitik psikoterapilerin kaynak aldığı kuramlar 4 ana ekol olarak kabul edilmektedir. Bunlar: Dürtü-savunma, Ben (ego)
psikolojisi, Nesne ilişkileri, Kendilik (self) psikolojisidir.
Psikanalitik kuramdan kaynak alan psikoterapilerin, hem psikanalitik kuramın kendi içinde oluşan farklılıklardan hem de psikanaliz dışı
kuramlardaki gelişmelerden etkilenerek, günümüzdeki çeşitliliğe ulaştığını ve farklı hasta gruplarında uygulanabilir yeni tekniklerin
geliştirildiğini görmekteyiz. Ancak bütün ekollerin dayandığı temel varsayımlar vardır. Noy (1977) bunları yedi başlıkta toplanmaktadır:1Psikolojik determinizm, 2- Bilinçdışı süreçlerin varlığı , 3- İnsan güdülenmesinin amaç-yönelimli ve dinamik niteliği, 4- Epigenetik gelişim,
5- İnsan zihninin belirli işlevlerinin olması, 6- Psişik aygıtın adaptif niteliği, 7- İnsan varlığının psikososyal yanı.

Psikodinamik yaklaşımlarda tekniğe dair bazı temel kavramlar
Bütün psikanaliz ve psikanalitik terapilerde süreç, başlangıç, aktarımın gelişmesi, derinlemesine çalışma (working-through) ve aktarımın
çözümlenmesi aşamalarından geçer. Psikoterapi, hasta ile önceden anlaşmaya varılan terapötik bir çerçevede sürdürülür. Bu süreçte
analist/psikoterapist; yönlendirici olmayan görüşme, serbest çağrışım, düşlerin, dil sürçmelerinin fantezi ve sembollerin çözümlenmesi,
aktarım ve direncin çözümlenmesi, yorum, yüzleştirme ve berraklaştırma tekniklerini kullanır.
Başlangıçta terapist bir aktarım nesnesi olarak işlev görür, ancak sonlanmaya doğru gerçek nesne olarak algılanmaya başlar. Terapistin
karşı-aktarım duygularını iyi tanıması ve hastanın aktarımlarına dayanması çok önemlidir. Bu yüzden analistin süreci ve kendi duygularını
tanımlayabilmesi için deneyimli bir analist/psikoterapistten danışmanlık (süpervizyon) alması gereklidir.

Uygulamada farklılıklar
Psikanaliz: Amaç temel bir yapısal değişikliğe yol açmak, bastırılmış ve bilinçten uzaklaştırılmış çatışmaların bilinçli benliğe
bütünleşmesini olası hale getirmektir. Divanda ve haftada 3-4 kez 45 dk seanslar halinde uygulanır. Analist genelde suskun ve yansız bir
tutum içindedir. Yanıt yerine yorum vardır.
Psikanalitik/psikodinamik psikoterapi: Kişiliğin bazı kısımlarının yeniden örgütlenmesi ve belirtilerde değişim sağlanması hedeflenir.
Yüzyüze ve haftada 1-3 kez, 45-50 dk uygulanır. Psikoterapist nötr halini korur ancak hasta ile daha aktif iletişim halindedir. Yorum ve
kısmen yanıt olabilir.
Destekleyici Psikoterapi: Uyumsal savunmalar ve dürtü türevlerinin güçlendirilmesinin yanısıra, dürtü savunma kümelerinin daha
uyumlu bir denge içinde olmalarını sağlayarak belirtilerin iyileşmesi sağlanır. Yüzyüze ve haftada 1-2 (kez bazen 15 gün de bir) 45-50dk
uygulanır. Psikoterapist aktiftir ve kısmi doyum sağlayıcı ve yansızlığını sistemli biçimde bozan bir tutum sergiler. Yanıt ön plandadır.

Psikodinamik hemşirelik yaklaşımı
Hastanın davranışlarının ardındaki nedenleri araştıran ve hemşirelik bakımını bu davranışa yön veren güçleri dikkate alarak planlayıp
uygulayan bir yaklaşımdır. Ör. Yemek yemeyen bir hastanın zehirlenme korkularını, uyumayan bir hastanın uykusunda öleceğine olan
inancını dikkate alma.
Psikiyatri hemşireliği her zaman hasta ve hemşire gibi iki kişiyi içeren kişilerarası bir durum içinde yapılır. Dolayısı ile hemşirenin kendi
kişiliğini ve bunun başkaları üzerinde bıraktığı etkileri de bilmesi gerekir. Ör: Otoriter görünen bir hemşirenin bıraktığı izlenim hastaya
babası ile ilgili çatışmalarını yaşatabilir ve hemşirenin kendinden hastaya yansıyan bu durumu değerlendirebilmesi gerekmektedir.
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Hasta-hemşire ilişkisinin /sürecinin oluştuğu ortamlar:
• Acil koşullarda görüşme (acil pol., serviste acil durumun oluşması, travma vb.)
• Kısa süreli, amaç odaklı görüşme (pol., kayıt, labr. vb.)
• Geçici plansız görüşme (servisteki günlük aktiviteler,  yemek, ortamın düzenlenmesi, hasta istemleri vb.)
• Yapılandırılmış, planlı görüşme (anamnez alma, psikoterapötik görüşme,   tedavi uygulamaları, grup çalışmaları, problem çözme
girişimleri, uğraşı ve diğer etkinlikler vb.)
• Toplum ruh sağlığı alanları, (aile, okul, toplumsal kuruluşlar, rehabilitasyon merkezleri, vb.)

Psikodinamik yaklaşımda hemşire nelere dikkat eder?
•
•
•

Hastanın davranışları yoluyla anlattığı içsel gereksinimlerine,
Bu gereksinimlerin hastayı karşı karşıya bıraktığı çevresel baskı ve yapılara,
Bu gereksinimlerin ve sonuçların, hem hasta hem de kendisi üzerinde yarattığı etkilere odaklanır ve onları tanımaya çalışır.

Bu yaklaşımda her hasta özel bir bireydir ve bakım “hasta merkezli” dir. Bir bireyi bütün olarak ve doğru biçimde anlayabilmek için ona,
iç, orta ve dış olmak üzere üç katmandan bakmak gereklidir. İç katmanda, hastanın gizil güçleri, potansiyelleri yer alır, orta katmanda,
anksiyete vardır. Adeta bir radar sistemi gibi tehditleri algılar ve anksiyete oluşur, ve dış katmanda, ise savunmalar yer alır. En meydanda
olandır, koruyucu önlemler ve savunmalardan oluşur.

Psikodinamik yaklaşımda sağaltıcı hemşirelik girişimleri
Gözlem, tanılama, hedef oluşturma, planlama, uygulama, değerlendirmeyi içerir. Hemşire hasta ile iletişim süreci boyunca; hastanın
dürtülerinin niteliğini, ego gücünü, ruhsal savunmalarını, üstbenlik yaplanmasını, nesne ilişkilerinin olgunluk derecesini, anksiyete
toleransını, motivasyonunu, uyum/adaptasyon kapasitesini ve işlevsellik düzeyini (kişisel bakım, ilişki, çalışma vb.) değerlendirmelidir.
Psikodinamik yaklaşımlarda süreç 1-Uyum/tanışma, 2-İşlerlik/birlikte çalışma ve 3- Sonlanma/ayrılık aşamalarından oluşur.
Psikodinamik görüşmede;
• Başarılı bir görüşme yürütmek için hastanın öyküsünü yönlendirmeden veya sınırlamadan anlatmasına izin vermekle, öykünün
akışını özgül sorularla denetlemek arasında ince bir denge kurması gerekir.
• İdeal görüşmede görüşmeci geniş, açık -uçlu sorular sorarak başlar, özgül sorularla devam eder ve ayrıntılı yönlendirici, sorularla
görüşmeyi sonlandırır.
• Görüşmenin biçimi (hitap şekli, mekan, oturma düzeni, görüşme planı, ses tonu, gizlilik, dış faktörler vb..)
• Hastanın davranışını anlamaya yönelik ilgi, (göz teması, görüşmenin bölünmesi, not tutma)
• Hastanın, kendine özgü davranışları ile kendini ifade etmesini kabul edici bir tutum (çocuksu, agresif, seksüel vb..)
• Nötr/yansız bir tutum, sözel ve sözel olmayan davranış ve tutumların bütününe yönelik dikkat, (belli bir noktaya takılmadan),
• Yönlendirici ve yüklü sorulardan kaçınılmalıdır. (Anneni sevmiyor musun? vb.)
• Empati,
• Hastanın aktarım tepkilerinin farkına varma ve kendi karşı-aktarım tepkilerini anlama önemlidir.
İletişim teknikleri;
• Doğrudan ve dolaylı gözlem, (görüşme esnasındaki tutumu, dış görünümü, konuşma biçimi, anlatma sırası, konuşmaları esnasında
neleri vurguladığı, kaçındığı şeyler vb.)
• Açık uçlu sorular, (hastanın duygu ve düşüncelerini yönlendirmeden anlatmasına olanak sağlar), Ör; Depresyonda olduğu düşünülen
hastaya “Son zamanlarda kendinizi nasıl hissediyorsunuz?” şeklinde sormak gibi.
• Hastanın anlattıklarının, sorduklarının altında yatan olası bilinç dışı süreçlere kulak verilir, (üçüncü kulakla veya satır aralarını dinleme).
Ör; Erkek arkadaşı ile sorunlarını anlatan ve bir türlü kendisini değerli-sevilebilir bulup bulmadığından emin olamadığını paylaşan bir
hastanın geçmiş ilişki paternini anlamak önemlidir.
• Duygularını ve olaylara bakış açısını ve hastanın bunlara yüklediği anlamları araştırıcı sorular,
• Çatışma ve sorun alanını gösteren hastanın ifadelerini, tekrarlayarak vurgulama, direnç noktalarını belirleme, Ör; Bayan A,” Kızlara hiç
hiç güvenmem, onlar saçma şeylerden söz ediyor ve çok kıskanç oluyorlar”, dediğinde, “Kıskanç mı? Kızlara mı?” gibi.
Açıklık getirme (Clarification): Hastanın karmaşık ve dağınık ifadelerini açıklığa kavuşturacak toparlayıcı geri bildirimler,
Yüzleştirme (Confrontation): Hastaya dikkat etmediği, gözden kaçırdığı veya yadsıdığı bir konuya işaret etmektir. Zıtlıklara, benzerliklere
ve tekrarlara vurgu yapılabilir. Doğrudan, ancak saygılı bir tarzda, hastanın yüzleşmesi gereken konularla yüzleşmesini sağlar, yadsıma
savunmasını kırar.
Yankılama (Reflection): Hastanın söylemiş olduğu bir şeyi destekleyici bir tarzda tekrarlama veya başka bir deyişle yeniden söyleme. Ör;
Hasta “Bugün içim çok sıkılıyor.” Hemşire “İçiniz mi sıkılıyor?”“Bugün mü içiniz sıkılıyor?” gibi.

44

Yorum (Interpretation): Hastanın farkında olmayabileceği davranışları veya düşünceleri hakkında, arzuları/korkuları ile savunmaları/
davranışları arasındaki ilişkiyi/bağlantıyı kurmasına yardımcı yorumlar. Amaç hastanın farkında olamadığı çatışmalar veya ilişkilerin
açıklık kazanmasına yardımcı olmaktır.

Psikoterapi eğitimi
Tıp, psikoloji, hemşirelik, sosyal hizmetler, pedagojik-danışmanlık vb. alanlarda temel mesleki eğitim almış ve psikiyatri alanında
uzmanlaşmış profesyoneller, psikoterapi alanında ayrı bir eğitim almalıdır. (Sertifika, kurs, master vb.) Psikanaliz ve psikanalitik terapi
eğitimi üç aşamada gerçekleşir. Bu aşamalar; kuramsal eğitim, kişisel psikoterapi-analiz ve süpervizyondur.

Ülkemizdeki durum nedir?
• Üniversitelere bağlı, sistemli ve kurumsal diploma onaylı psikanalitik ve psikodinamik psikoterapi eğitimi yoktur,
• Ancak son 10-15 yıldır özel merkezler, psikanalitik psikoterapi dernekleri/vakıfları ve enstitüleri oluşmaya ve yurtdışındaki
enstitülerden onaylı psikoterapi eğitimi vermeye başlamıştır,
• Bazı merkezler, eğitimi psikiyatrlarla sınırlı tutmakta, diğerleri psikiyatr ve psikologları eğitime kabul etmektedirler,
• Hemşirelerin bağımsız psikoterapi yapabileceği tam anlamıyla kabul görmemekle beraber bireysel örneklerin çoğalmasıyla
eğitime kabul listelerinde psikiyatri hemşireleri de yer almaya başlamaktadır,
• Psikanaliz ve psikanalitik psikoterapiler uzun, pahalı ve zahmetli bir eğitim-analiz sürecini kapsadığı için hemşireler arasında ilgi
az olmaktadır.

Anahtar Sözcükler: Psikodinamik Yaklaşımlar, Psikiyatri Hemşireliği, Hasta-Hemşire İlişkileri

PSYCHODYNAMIC APPROACHES IN PSYCHIATRIC NURSING PRACTICE
The term “dynamic” refers to forces leading action/ movement/ behavior. Psychodynamic psychology/ psychoanalysis/ psychotherapy look
at the individual from an aspect of recognizing and analyzing these forces.
Psychoanalysis and psychotherapies which historically originate from psychoanalysis are regarded to start with Freud’s psychodynamic
studies on unconscious processes during the late 19th century.
Psychoanalysis theory is mainly used in two areas. Classical psychoanalysis (methods developed in the treatment of individuals and
patients) and applied psychoanalysis (methods used for outlook on art, literature and social events)
Today, the theories which constitute the basis of psychoanalytic psychotherapies are viewed in four main groups which are impulse-defense,
ego psychology, object relations and self psychology.
It is very obvious that as a result of being influenced both by differences in psychoanalytical theory and developments apart from
psychoanalysis, psychotherapies originating from psychiatric theories have not only reached to its today’s diversity but also it has developed
new techniques which can be applied to different patient groups. However, there are main assumptions on which all ecoles based. Noy
(1977) puts them under seven categories: 1- Psychological determinism, 2- The existence of unconscious processes, 3- Target oriented and
dynamic characteristic of human motivation, 4- Epigenetic development, 5- the fact that human mind has certain functions, 6- adaptive
quality of psychic apparatus, 7- psychosocial aspect of human beings.

Certain fundamental concepts regarding the technique in psychodynamic approaches
The process in all psychoanalysis and psychoanalytical therapies goes through the stages of beginning, the development of transference,
working-through and the analysis of transference. Psychotherapy is maintained in a therapeutic frame agreed on with the patient previously.
In this process, analyst/psychotherapist uses such techniques as interview which is not guiding; free association; the analysis of dreams, slips
of tongue, fantasies and symbols; the analysis of transference and resistance; interpretation; confrontation and clarification.
At first, therapist serves as transference object, but towards the end, s/he starts to be perceived as real object. It is very significant for the
therapist to know the emotions of counter-transference and to resist against the transferences of the patient. Therefore, analyst needs to
receive supervision from an experienced analyst/ psychotherapist so as to recognize this process and his/her emotions.

Differences in implementation
Psychoanalysis: The aim is to cause a fundamental structural change, to make it possible for conflicts which were suppressed and kept
away from the conscious to integrate with the conscious self. It is carried out 3 or 4 times in a week on the couch, with the interviews of 45
minutes. Analyst is generally silent and has neutral position. S/he commends instead of answering.
Psychoanalytic/Psychodynamic psychotherapy: Reorganization of some parts of the personality and changes in symptoms are aimed.
It is carried out face to face, between once and 3 times in a week with 45-50 minutes of interviews. Psychotherapist maintains his/her
impartiality, but s/he is in a more active communication with the patient. S/he can both commend and answer.
Supportive Psychotherapy: Symptoms are aimed to heal by making impulse defense groups to be in a more adaptive balance apart from
by enriching adaptive defenses and impulse derivatives. It is carried out face to face, between once or twice a week (sometimes once in 15
days) with 45-50 minutes of interviews. Psychotherapist is active and exhibits an attitude which provides him/her with partial satisfaction
and which distorts the impartiality in a systematic way. Answering is more important and used more.
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Psychodynamic nursing approach
This is an approach which seeks the reasons lying under the behaviors of the patient and which plans the nursing care by taking the forces
guiding these behaviors into consideration. For instance, taking the fear of being poisoned of a patient who does not eat and the belief of death
in sleep of a patient who does not sleep into account.
Psychiatry nursing is in an interpersonal condition which includes two people like the patient and the nurse. Thus, a nurse needs to know his/her
personality and its effects on others. For instance, the impression of an authoritarian nurse may make the patient to experience his/her conflicts
with his/her father, so the nurse needs to evaluate this condition which reflects from her/him to the patient.

Environments where patient-nurse relationship /process emerge:
• Interview in urgent conditions (urgency policlinic, urgency in the department, trauma, etc.)
• Short term, target oriented interview (urgency policlinic, registry, laboratories, etc.)
• Temporary unplanned interview (Daily activities in the department, meal, arrangement of the settings, patient acts.)
• Structured, planned interview (taking medical history, interview psychotherapeutically, treatment implementations, group works, attempts
to solve problems, vocation and other activities etc.)
• Social mental health fields (family, school, social institutions, rehabilitation centers, etc.)

What does nurse pay attention to in psychodynamic approach?
•
•
•

To patient’s internal requirements which s/he expresses through his/her behaviors,
To environmental pressure and structures which stem from such necessities causing patient to suffer,
A nurse focuses on the effects of such necessities and results on the patient and himself/ herself, and s/he tries to understand them.

In this approach, every patient is a special individual and care is “patient oriented”. It is necessary to have a look at the patient from three
strata which are internal, central and external strata in order to fully and correctly understand the individual. In the internal stratum, there are
potential forces and potentials of the patient. Anxiety is in the central stratum. It perceives the threats like a radar system and anxiety emerges.
There are defenses in the external stratum. It is the most obvious ones consisting of preventive protections and defenses.

Therapeutic nursing attempts in psychodynamic approach
It consists of observation, diagnosis, setting targets, planning, implementation and assessment. Throughout the communication with the
patient, a nurse should assess the quality of patient’s impulses, his/her ego power, his/her psychological defenses, his/her superego structure,
his/her maturity level of object relations, his/her tolerance against anxiety, his/her motivation, his/her adjustment/adaptation capacity and
his/her functional level (self-care, relationship, work, etc.)
The process in psychodynamic approaches consists of such stages as 1-Adaptation/meeting, 2-Operability/working through 3- Termination/
break up stages.
In psychodynamic interview;
The factors listed below are of great importance:
• So as to have a successful interview, a nurse should find the right balance between letting the patient tell his/her story without guiding or
limiting and controlling the rest of the story with the help of specific questions.
• In an ideal interview, interviewer starts with wide, open-ended questions, continues with specific questions and finishes the interview with
detailed guiding questions.
• The form of the interview (addressing style, place, sitting arrangement, interview plan, tone of voice, confidentiality, external factors, etc.)
• Attention towards understanding the behaviors of the patient (eye contact, interference of the interview, taking notes)
• Patient’s accepting attitudes of himself/herself with his/her special behaviors (childish, aggressive, sexual etc.)
• A Neutral/impartial attitude, attention towards the all of verbal and nonverbal behaviors and attitudes (without paying too much attention
to a certain point),
• Guiding and powerful question should be avoided (Don’t you like your mother? etc.)
• Empathy,
• Being aware of the patient’s transference reactions and his/or own counter transference reactions

Communication techniques;
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• Direct or indirect observation, (his/her attitude during the interview, appearance, speaking style, the order of telling things, the things s/he
emphasizes or avoids during the interview, etc.)
• Open ended questions, (enables patient to talk about her/his emotions and opinions without guiding them, For instance, asking the patient
who is suffering from depression the question: “How do you feel yourself recently?”
• Possible unconscious processes underlying the patient’s talk and questions are taken into consideration (listening with a third ear and
paying attention to hidden meanings). For instance, it is important to understand the past relationship pattern of the patient who talks about
her/his problems with his/her brother and who is not use whether s/he is valuable enough to be loved.
• The questions inspecting patient’s emotions, point of view to events and the meaning s/he attaches to them,

• Emphasizing patient’s expressions showing conflicts and problematic zone through repetition, determining the resistance points, For
instance, When Woman A says that ‘‘I do not have trust in trust girls, they talk about ridiculous things and they are very jealous”, asking her
questions like “Jealous? In girls?”
Clarification: Summarizing feedbacks to clarify the patient’s complicated and disorganized expressions,
Confrontation is showing the patient a point which s/he did not take into consideration or which s/he overlooked. Contrasts, similarities and
repetitions can be emphasized. S/he enables the patient to confront the issues which the patient needs to confront in a direct but respectful way
and also s/he breaks patient’s negligence defense.
Reflection: Repeating what the patient has said in a supportive way or saying it with other words, For instance, patient says that “I feel very
bored today.” Nurse asks such questions as “Do you feel bored?” “Do you feel bored today?”
Interpretation: interpretations can help the patient to establish the relationship/connection between his/her desires/fears and defenses/
behaviors and opinions that the patient is not aware of. The aim is to help the clarification of conflicts and relationships that the patient is not
aware of.

Psychotherapy training
The professionals who have received necessary information in such fields as medicine, psychology, community service, pedagogic-counseling
and who have been specialized in psychiatry should receive training in psychotherapy (certificate, course, master vb.) The training of
psychoanalysis and psychoanalytic therapy are divided into three stages. These stages are corporate training, individual psychotherapyanalysis and supervision.

How is the situation in our country?
• There is not available psychoanalytic and psychodynamic psychotherapy training which is approved with official certificate and which is
connected to universities.
• However, for the last 10 or 15 years, special centers, the associations and institutions of psychoanalytic psychotherapy have started to be
established and they have also started to psychotherapy training approved by foreign institutions.
• While some centers offer the training only for psychiatrists, others accept psychiatrists and psychologists for the training.
• Although nurses have not been fully accepted to do psychotherapy on their own, psychiatry nurses have started to take part in the
acceptance lists of such trainings as a consequence of the individual examples.
• There is not much interest among nurses to such training programs because psychoanalysis and psychoanalytic psychotherapies are long,
expensive and hard training- analysis processes.

Keywords: Psychodynamic Approaches, Psychiatric Nursing, Patient-Nurse Relationship
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ
Kadriye Buldukoğlu
Akdeniz Üniversitesi Antalya SYO Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği AD
Akdeniz University Antalya College of Health

Üniversite eğitiminin amacı, lisans ve lisansüstü programlar aracılığı ile bilgiyi aktarmak, geliştirmek, keşfetmek ve toplum yararına
uygulamaktır. Hemşirelik eğitiminin amacı, iş yaşamının gereksinim duyduğu yetkin ve yetenekli hemşireler yetiştirmektir. Değişen
toplumda hemşirelik eğitimi de değişime uğramıştır. Hemşirelik eğitiminin gelişimi temel olarak öğrenmeye dair bilgi, hemşirelik bilimine
temellenmiş teorik bilgi, hemşirelik uygulama becerisi ve hasta ve meslektaşlar ile kurulan ilişkiden edinilen deneysel bilgi ile ilgilidir.
Psikiyatri hemşireliğini öğrenmek ise ömür boyu sürecek bir mücadeledir. Tarihsel olarak psikiyatri hemşirelerinin eğitimi, kendi rollerini
de etkilemiştir. Sağlık bakım politikalarında 20.yüzyılın ikinci yarısında oluşan reformlar psikiyatri hemşiresinin rol ve fonksiyonlarında
görülmemiş değişikliklere neden olmuştur. Son yıllarda hemşirelik biliminin rolü önemli derecede artmıştır. Bunun sonucunda hemşirelik
uygulamaları da teorik bilgiye temellendirilmiştir. Yüksek kaliteli bir hemşirelik, ancak bilinçli olarak seçilmiş bir hemşirelik teorisine
temellendirilmekle mümkün olabilir. Öğrenciler gerekli pratik becerileri öğrenmek için gerçek deneyimler edinmelidir. Aynı zamanda
kendi profesyonel kimliklerini geliştirebilmek için rol modeli olabilecek ruh sağlığı hemşirelerine gereksinimleri vardır.
Öğrenci psikiyatri hemşirelerinin kanıta dayalı psikososyal hemşirelik müdahalelerini kullanabilmeleri için yeterince desteklenmeye
gereksinimleri vardır. Bunun için müdahaleleri öğretmek, eğitim vermek ve klinik supervizyon şarttır. Bu sunumda, üstte verilen bilgiler
bağlamında lisans ve lisansüstü düzeyde psikiyatri hemşireliği eğitiminin özellikleri ele alınacaktır.

EDUCATION OF PSYCHIATRIC NURSING
The purpose of university education is to transmit, generate, discover, and apply knowledge through undergraduate and graduate programs
for the benefit of society. The aim of nursing education is to train competent and capable nursing professionals for the needs of working life. In a
changing society, nursing education, too, has changed. The development of nursing education is mainly concerned with the following aspects:
knowledge about learning in general, theoretical knowledge based on nursing science, the skills needed in nursing practice, and experiential
knowledge generated in the collaborative relationships with patients and colleagues.
Learning mental health nursing is a lifetime challenge. Historically, the education of psychiatric nurses, has in part, been influenced by their role.
In the latter part of the 20th century reforms in healthcare policy resulted in unprecedented changes in the role and function of the psychiatric
nurse. Over the last few years, the role of nursing science has grown in importance. As a result, nursing practice, too, is today firmly based
on theoretical knowledge. High quality nursing is only possible if it is based on an appropriate and justified nursing theory that is applied
consciously. Students must have real experiences of patients to learn the necessary practical skills. They also need the role model of the mental
health nurse in order to build their own professional identity.
It is important that psychiatric nursing students should have adequate support in using evidence-based psychosocial interventions and that
such support will include clinical supervision and education and training in these interventions. In this presentation,the information provided
in the context of the upper level undergraduate and graduate education in psychiatric nursing will be discussed features.

KAYNAKLAR / REFERENCES

48

1-

Munnukka T, Pukurı T , Lınnaınmaa P, Kılkku N (2002) Integration of theory and practice in learning mental health nursing. Journal of Psychiatric
and Mental Health Nursing, 9: 5–14.

2-

Scanlon A. (2006) Humanistic principles in relation to psychiatric nurse education: a review of the literature Journal of Psychiatric and Mental
Health Nursing. 13 , 758–764

3-

Callaghan P,Owen S (2005) Psychiatric and mental health nursing: past, present and future .Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 12:
639–641

PRACTICES OF PSYCHIATRIC NURSING IN EUROPE; A CHALLENGE FOR THE FUTURE
Ber Oomen
Avrupa Psikiyatri Hemşireleri Birliği
European Psychiatric Nursing Association- HORATIO

In five years time Horatio has shown great relevance on the European platform of the nursing specialist and mental health forums. In
this presentation the aspects, nursing and mental health platform are explored from the nursing perspective, from the time without the
nursing voice in Europe, where we are standing now and some thoughts are shared about the future.
In Horatio we have a forward lobby, the way how we present ourselves to the external partners and where the field of influence is and
the backward lobby. Our members, contacts and how to strengthen our internal organization and serve the members with advice and
share information on science and practice.
Forward lobby. In the period of 2005 the first exploration took place to start a European association for psychiatric nurses, in 2006 is
was officially established under Dutch law and the first general assembly took place in May 2006 in Prague. In that same year the EU
ministerial conference of Mental Health took place in Helsinki and these profound text appeared.
“Positive mental health is crucial in today’s society so as to stimulate growth and development and to contribute to prosperity, solidarity, social
justice and increased quality of life across Europe1. The increasing burden of mental disorders and poor mental health for individuals, families,
society and the economy of Europe calls for action to prevent mental ill health and to promote mental health and well-being2.”
Soon the Green paper was published and in the summer 2006, Horatio send its response and some month later Horatio took part in the
presentation of the output of the green paper and was invited to participate in mental health issues in Brussels. Here the strong relations
started with significant EU bodies and Mental Health Europe, the alliance of non-governmental organization involved in mental health.
In the same period, 2005 the network of the nursing specialist was created an Horatio took a leading role from the start. It soon was active
in the role as secretary with the assignment to transform this network into an association. It’s now acting under the name, European
Specialist Nurses Association. For thus far the forward lobby.
To the backward lobby Horatio started with 6 nations and at this present time we have 20. In the starting period not many nations had
an established national nursing organization but with the existence of Horatio, small regional networks where able to well organized an
soon we were informed about national congresses. In this rapid evolving period we see that no nation has developed in the same way
or is organized in a similar structure. Examples of different member organizations are explained and our experience, the Netherlands
(specialties) Nordic organization (geographical related) , the German speaking region (language related), Central Europe (short after
being an independent nation) and the newest member.
Beside this developments all need to be understood in a good comprehension about what Mental Health is and the European interest
and there is also a continuity of shifting paradigm’s. One of the paradigms is finance, cost effectiveness and evidence. It’s a great challenge
to seek for a good balance of those in the research, development and educational field. Recently the WHO has pickup the outcomes
from the Foresight project and in February 2011 a conference took place how the implementation should be done. This is not about
Illness but about Mental Capital, Mental lifespan and Wellbeing but also how to implement the outcome in general population taking
in regard that prevention should be key factors. How the wellbeing is in balance in the work and living environment. Good innovation,
networking, cooperation, alliances, research, education and most of all good practice should combine the effectiveness of nurses
Having the fact that in Europe 65% of the health service provides are nurses, they are the key professionals who need to be equipped
with the a role to play. However, by absence of clinical competencies tends to make them reluctant to take on the responsibilities that
comes with the role, it’s the responsibility of the nursing leaders to be active in promoting and supporting mental health nurses by
interconnect on national and international level -such as this 2011 Turkish psychiatric nursing congress- for prevention, promotion and
good professional care.

REFERENCES
1.

European Commission 2005. Green paper. Improving the mental health of the population: Towards a strategy on mental health for the European
Union. http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_en.pdf (accessed March 2011)

2.

WHO. Mental Health Action Plan for Europe. 2005.

49

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI : TÜRKİYE
(HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ERİŞKİN HASTANESİ PSİKİYATRİ SERVİSİ)
Candan Deliduman
Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Hacettepe University Medical Faculty Hospital

Psikiyatri hemşireliği birey, aile ve toplumun ruh sağlığını geliştirme, ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme yada hastalıkla baş
etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada profesyonel bir hemşirenin yardım ettiği kişilerarası bir süreçtir.
Psikiyatri hemşiresi tedavi edici ortamın şekillendirici, yöneticisi ve kullanıcısıdır. Tedavi edici ortam; hastayı iyileştirmeyi, sağlığını
yükseltmeyi, özsaygısını ve benliğini desteklemeyi ve en kısa zamanda sosyal yaşama yeniden dönmeyi amaçlayan ideal ve dinamik
bir ortamdır. Bakım, kontrol ve desteklenme gereksinimi içinde olan psikiyatrik hastalara tedavi edici ortamın hazırlanması psikiyatri
hemşiresinin en önemli görevlerinden birisidir. Tedavi edici ortam, hastanın kendisini ifade edebilme, temel ihtiyaçlarını giderme,
personel arasındaki iletişimden maksimum yarar görme, kişiler arası ilişkilerini geliştirme, sorunlu davranışlarını kontrol edebilme, sosyal
becerileri kullanabilme, sorumluluk alabilme ve tedavi planına katılabilme olanaklarını arttırmaktır.
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Psikiyatri servisi 3’ü yoğun bakım odası olma üzere 33 yatak kapasitesine sahiptir. Hastalar tam
gün ve gündüz hastası olarak takip edilmektedir. Gündüz hastaları sabah gelip akşam servisten ayrılmaktadır. Gündüz hastası kapasitesi
en fazla 10 kişidir. Serviste vardiya yöntemiyle çalışan 10 hemşire görev yapmaktadır. Her hastanın tedavisinden sorumlu primer bir
hemşiresi vardır.
Serviste hemşire grubunun yürüttüğü aktiviteler temel hemşirelik görev yetki ve sorumluluklarına ek olarak şunlardır; günaydın
toplantısı, işe yönlendirme toplantısı, sinema saati, kitap okuma saati, sosyal aktivite saati, sosyal geziler ve eğitim saati’dir. Bunların yanı
sıra hemşirelerin tedavi ekibiyle birlikte yürüttüğü; ev ziyaretleri, grup terapileri, iş ve uğraş terapileri de verilen hizmetler arasındadır.
Psikiyatri servis hemşirelerinin görev, yetki ve sorumlulukları 2006 yılında hastanede yapılan akreditasyon çalışmaları süreci içerisinde
yazılı hale getirilmiş ve serviste hemşire grubunun yürüttüğü aktivitelerin standardının belirlenmesi amacıyla protokol ve talimatlar
oluşturulmuştur. Akreditasyon çalışmalarının sonucunda oluşturulan bu hemşirelik aktivitelerinin yazılı protokol ve talimatlarından
bazıları şunlardır: Psikiyatri servisi hasta kabul protokolü, psikiyatri servisi hasta teslim talimatı, günaydın toplantısı yapma protokolü,
hastayı tespit etme protokolü, hastalara ilaç verme protokolü, servise ziyaretçi kabul talimatı, hemşire gözlemi yazma talimatı, intihar
riski olan hastayı izleme protokolü, yeme bozukluğu tanısı ile izlenen hastanın takip protokolü, detoksifikasyon programında hasta izlem
protokolü, İşe yönlendirme toplantısı yapma protokolü, fiziki ortamın güvenliğinin sağlanması talimatı ve EKT izlem protokolüdür.

PSYCHIATRIC PATIENT NURSING PRACTISE, TURKEY
(HACETTEPE UNIVERSITY, ADULTS’ HOSPITAL, DEPARTMENT OF PSYCHIATRY)
Psychiatrical nursing is a interindividual process which involves developing the mental health of the individual, his / her family and the society,
preventing the mental illness and suffering or dealing with the illness and if necessary, finding meanings off from these lives by the help of a
proffessional nurse.
A psychiatrical nurse is the shaper, manager and the user of the healing media. The healing surrounding is an ideal and dynamic media that
aims in healing the patient, improving the health of the patient, supporting the self esteem and ego of the patient and returning him / her into
social life as soon as possible. One of the major purposes of the psychiatric nurse is to prepare the place that the psyciatric patients who are in
need for care, control and support. The healing media should be ideal for the patient to express himself / herself, take care of his / her main needs
in a good coommunication between the patient and the staff, develop good relationships with other people, control the troubled behavior, use
social skills, take responsibility and be able to join the treatment plan.
Hacettepe University, Adults’ Hospital, Dept. Of Psychiatry has thirty - three room capacity counting three of them as intensive care unit. The
patients are grouped and treated as “full day patient”s and “day time patient”s. The day time patients arrive at the ward in the morning and
leave afternoon. Theday time patient capacity is maximum 10. Ten nurses work at the ward within shift method. Every patient has a primary
nurse responsible of his / her treatment.
Adding to the main nursing duty and responsibilities, the activities that the nurse group manages are:
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•

“Good morning” meeting

•

“Faciliating to work” meeting

•

The movie hour

•

Reading hour

•

Social activity hour

•

Social trips and,

•

Educational hour.

Besides them, nurses also conduct together with the treatment team; house visits, group therapies, work and occupation therapies.
The duty, responsibility and capabilities of the nurses of the psychiatry department was documented in 2006 in the accreditation work process
carried out within the hospital. In this document, the protocols for the standards for the activities that the nurse group conduct in the ward were
also supplied. Some of the written protocols and instructions for the activities these nurses conduct are given below:
•

Psychiatry ward, patient acceptance protocol.

•

Psychiatry ward, patient return instruction.

•

“The good morning meeting” protocol.

•

The protocol for detecting the patient.

•

The protocol for patients’ medication.

•

The instruction for accepting visitors to the ward.

•

The instruction for filling The Nurse Observation Form in.

•

The protocol for following the patient who is under suicidal risk.

•

The protocol for following the patient with an eating disorder.

•

The protocol for following the patient under detoxification programme.

•

The protocol for faciliating the patinet to work.

•

The instruction to maintain the safety of the physical environment and

•

ECT follow up protocol.
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İLİŞKİDE ERKEKLER VE KADINLAR:
BENZERLİKLER ve FARKLILIKLAR-ERKEKLER MARS’TAN, KADINLAR VENÜS’TEN Mİ?
Mehmet Sungur
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Başkanı
Department of Psychiatry Medical School of Marmara University, Istanbul

Çoğu ilişki bir ‘‘aşık olma’’ dönemi ile başlar. Birisi diğerine aşık olduğunda sevilen kişinin algılanması artık değişmiştir. Bu nedenle aşık
olma dönemi bir ‘‘görme kusuru’’ dönemi olarak da tanımlanabilir. Partnerler birbirlerinin mutluluk kaynağı olduklarından ve neredeyse
birbirleri için doğduklarını düşündüklerinden, aşık olma dönemi aynı zamanda hayali ve düşsel bir birliği de temsil etmektedir. Bu
dönemde erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklar belirgin değildir. Böylesi bir birlik ve birliktelikte sözcüklere de pek gerek duyulmaz.
Tehlike burada başlamaktadır; çünkü ilişki artık sözcük öncesi veya sözcük ötesi olmuştur. Bu düşsel birliktelik bazen evliliğe kadar
gidebilir. “Evliliğin” istatistiklerle desteklenen katastrofiye ilişkin tanımına karşın!.. (Katastrofiye ilişkin bu tanım ve evliliğe ilişkin diğer
katastrofik sonuçlar, sunum sırasında verilecektir.) Eş konumuna giren partnerin bir dönem idealize edilmiş olan imajı artık olumlu
değildir. Yıllar geçtikçe aynı eş mutsuzluğun kendisi bile olabilir. Sözcükler tehlikeli olmaya başlar, birlik ve birliktelik tehdit altına girer ve
bazen aynı eş, dışarıda yağan yağmurun bile nedenidir!..
Bu öykü size tanıdık geliyor mu? Eğer tanıdıksa bu durum partnerlerin cinsiyetlerinden bağımsız, bireysel özelliklerinden mi, yoksa
erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıklardan mı kaynaklanmaktadır?
Bir kural olmasa da günümüzde pek çok erkek kadınların kendilerine benzemediklerinden yakınmaktadırlar. ‘‘My Fair Lady’’ müzikalinde
Prof. Higgins şu soruyu sormaktadır: ‘‘Neden kadınlar biraz olsun erkeklere benzemezler?’’ Diğer taraftan erkeklerin kendilerine
benzememesi nedeniyle frustre olan kadınların sayısı da en az erkekler kadardır. Yazar Judith Viorst birçok şiir ve anektodunda kadınların
erkeklere yönelik rahatsızlıklarını işlemiştir.
Bu sunumda erkeklerin ve kadınların iletişim biçimleri ve çeşitli tepkileri arasındaki farklar ve benzerlikler değişik boyutlarda ve de
özellikle evlilik ilişkisi bağlamında ele alınacaktır. Evlilik ilişkisinin iyi gitmesinin; ancak eşlerin ilişkiyi romantik bir rüya gibi algılamalarını
azaltmak (ortadan kaldırmak değil), ve birbirlerinin bireysel gereksinimlerinin, beklentilerinin ve tepkilerinin kendilerine özgü, emsalsiz
özelliklerini daha iyi anlamaları ile gerçekleşebileceği üzerine vurgu yapılacaktır.
Erkeklerle kadınlar arasındaki farklılıklar, psikoterapilerin uygulanması yönünden de önemlidir. Psikoterapiler yapıları itibarı ile kadınlara
daha uygun olduklarından erkekler danışma almaya gitmemekte ya da gittiklerinde çoğu kez iş işten geçmiş olmaktadır. Tüm bu
gerçekler belki de danışmanlığın her iki cinsiyet için ama özellikle erkekler için daha çekici ve motive edici hale getirilmesi gerektiğini
göstermektedir.
Politik doğruların konuşulduğu bir dünyada kimse kadın erkek farklılıklarını konuşmak istemez. Hatta bu farklılıkları tartışmaya açan bir
zihniyetin bile ayrımcılıkla suçlanma olasılığı vardır. Ancak farklılık eşitliğe aykırı bir kavram değildir. Sunumda sözü edilecek farklılıkların
yalnızca bir kısmı bile gerçekse, eşlerin bu farklılıkları bilmesi daha iyi iletişim kurabilmeleri ve daha mutlu bir birliktelik için değerli
olacaktır.

MEN AND WOMEN IN RELATIONSHIPS: WHAT ARE THE SIMILARITIES and DIFFERENCES?
Although it is not a general rule there are many men who suffer from the fact that women are not alike. There are many women however,
who are equally frustrated that men are not more like women. Is this due to uniqueness and differences of the individual partners or due to
differences between men and women?
This presentation refers to the differences between the way men and women communicate and behave in relationships especially marital
relationships and emphasize the fact that marriage is most likely to work if it is conceptualised less as a romantic dream and more as an
ordinary working relationship between two people whose individual needs, expectations and responses will flow through different rhythms.
One of the implications of gender differences is on couple therapy. If different sexes diverge with regard to expectations from the relationship
and therapy, it becomes difficult for counsellors to satisfy both partners equally. Men seem reluctant to go to counselling as counselling and
psychotherapy fits in better with the characteristics of the women and when men go, most of the time it is too late to change anything.
Therefore for the sake of the couple, counselling needs to be more attractive. Thus it becomes a requirement for the therapist to know more
about gender differences if there are any. That is of course not to imply that he must be wearing glasses contaminated with gender stereotypes.
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PSİKİYATRİ SAĞALTIM SÜREÇLERİNDE AİLE
M. Kemal Kuşcu
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Marmara University Faculty of Medicine, Psychiatry Department

Aile ruh sağlığı sürecinde tarihsel olarak karşıt ve tartışmalı biçimlerde ele alınmıştır. Ailenin rolü zaman zaman zedeleyici bir etken
olarak görülmüş ve psikiyatrik tedavilerin içerisinde bir engel olarak değerlendirilmiştir. Oysa ki son yıllardaki gelişmeler ailenin olumlu
etkisini ortaya koymuştur. Bu sunumda psikiyatri uygulamaları içerisinde ailenin rolü ele alınacaktır. Ruh sağlığında ailenin kısa tarihçesi
ardından gündelik uygulamalar içerisinde aile merkezli müdahalelerin etkisi ve bu etkiyi arttıran faktörler tarışılacaktır.

FAMILY IN THE CONTEXT OF PSYCHIATRIC TREATMENT
Families are often considered to have a controversial role within mental health. In the past, families’ negative impact on their members’ mental
health attracted considerable attention. Recently, studies concentrated not only families negative impact but also their positive and supportive
role during psychiatric treatment. The presentation will focus on recent evidence of supportive role of family and its’ contributing factors.
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ŞİZOFRENİ HASTALARININ AİLELERİ İÇİN BİR HİZMET MODELİ: AİLEDEN AİLEYE DESTEK PROGRAMI
Zekiye Çetinkaya Duman1, Kerime Bademli2
1
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya

2
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September 9 University College of Nursing, Izmir

2

Antalya University Antalya College of Health, Antalya

Şizofreni hastada yarattığı bilişsel zararlar, yeti yitimi, sosyal ve ekonomik kayıplar nedeniyle hem hastalar için hem de hastalara bakım
verenler için yoğun stres ve yük kaynağıdır. Şizofreni hastaları aile içinde ve toplumda kendilerinden beklenen rolleri yerine getiremedikleri
için zorluk yaşamakta ve sürekli olarak aile bakımı ve desteğini almak zorunda kalmaktadır Şizofreni hastalarının çoğu aileleri ile birlikte
yaşamaktadır ve aileler çoğu zaman bakım verme rolünü herhangi bir destek almadan yerine getirmektedirler (12). Şizofreni hastasına
bakım verenlerin yaşadıkları kronik stresin bir sonucu olarak ruhsal ve fiziksel sağlık durumlarında bozulma yaşadıkları açıklanmaktadır.
Şizofrenili bireye bakım verenlerde depresyon prevalansının genel nüfusa kıyasla iki kat daha yüksek olduğu, bakım verenlerin %14-%72’
sinin ruhsal sağlık sorunu bulunması açısından riskli grup olduğu belirtilmektedir (2).
Çalışmalarda şizofreni hastasına bakım verenlerin hasta ile daha fazla birlikte olma, hastanın bakımını üstlenmek için sosyal etkinliklerden
uzaklaşma, madde kötüye kullanımı, sorunu yok sayma, hastaya karşı saldırgan davranışlar sergileme, hastanın bağımsızlığını
engelleyecek düzeyde aşırı koruyucu davranışlar sergileme, tıp dışı yöntemlere başvurma gibi başa çıkmada işlevsel olmayan yollara
başvurabildiklerine dikkat çekilmektedir. Başetme yöntemi olarak inkar yerine hastalığı kabul edip uyum sağlayıcı teknikleri kullananlarda
depresyonun ve fiziksel sağlık sorunlarının daha az görüldüğü belirtilmektedir (6,13).
Aileler yaşadıkları zorluklar ile nasıl baş edeceklerini bilememekte ve sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak ve tedaviye aktif katılmak
istemektedirler (1,10). Sağlık çalışanları tarafından ailelere bilgi verilmesi, duyguların paylaşmasının desteklenmesi, dinlenilmesi ve erken
müdahalede bulunulması, ailelerin başetmelerini güçlendirmektedir (5).
Waltz ve ark.(2001), tarafından şizofreni hastalarının bakım verenleri ile yapılan çalışmaların meta analizinde psikoeğitim müdahalelerinin
hastalığın tekrarlanma oranını %20 azalttığı belirtilmektedir (15). Ancak psikoeğitim müdahaleleri sadece araştırma dahilindeki ailelere
uygulanmakta, bazı aileler hastaları hastaneye yattığı zaman psikoeğitim alabilmektedirler. (7).
Aile müdahalelerinden biri olan psikoeğitimin sağlık çalışanları tarafından yürütülen uygulamaların içinde yer almaması aileden aileye
destek programlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur (4,11).
Aileden aileye destek programlarının içerikleri ruhsal hastalıklar, ilaçlar ve diğer tedaviler hakkında bilgi, problem çözme becerilerini
geliştirme, hasta ile iletişim becerilerini geliştirme, deneyimlerin ve yaşanılan zorlukların paylaşılması ve toplum kaynakları gibi
konulardan oluşmaktadır (3,12).
Aile destek programlarının amacı, benzer problemi olan kişilerin karşılıklı olarak sosyal ve duygusal açıdan birbirlerine destek olmalarını
sağlayarak olumlu yönde sosyal, duygusal ve kişisel gelişimi desteklemek, başetme becerilerini geliştirmek, ruhsal hastalığın nedenleri
ve tedavisi konusunda bilgi sağlamak ve sosyal desteğin artmasını sağlamaktır (10,16).
Bu çalışma aileden aileye destek programının, şizofreni hastalarının bakım verenlerinin baş etmeleri ve ruh sağlığı üzerine etkisini
incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmada randomize ön test-son test kontrol gruplu araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma İzmir Şizofreni Dayanışma Derneği’ne
kayıtlı şizofreni hastasına bakım verenlerle yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemi; araştırmaya katılmaya gönüllü, okuryazar, 18 yaş üstünde, 3 aydan daha uzun süredir hastasının bakımından
primer sorumlu olan, hastasının bir yıl ve üzeri süredir şizofreni tanısı olan bakım verenlerden oluşmuştur.
Araştırmada bakım verenlerin ruhsal sağlık durumlarını belirlemek için “Genel Sağlık Anketi” (GSA) ve baş etme yöntemlerini belirlemek
için de “Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği” (SBÇTÖ) kullanılmıştır.
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Araştırma üç adımda yürütülmüştür. Birinci adımda “Aileden aileye destek programı” geliştirilmiştir. İkinci adımda “Aileden aileye destek
programını” sürdürecek gönüllü kişiler belirlenmiş ve eğitilmiştir. Üçüncü adımda eğitim alan bakım verenler diğer bakım verenleri
eğitmişlerdir. Destek grupları her bir grup 11-12 kişi olacak şekilde oluşturulmuş, her grup öncesi destek programını yürütecek kişi ile
araştırmacı toplantı yaparak ve o gün yapılacak olan oturumun teması gözden geçirilmiştir. Her grup haftada bir gün 2 saat olacak şekilde
toplam sekiz haftada tamamlanmıştır. Destek gruplarının başında, sonunda, sonrası üçüncü ve altıncı ayda deney ve kontrol grubuna
GSA ve SBÇTÖ uygulanmıştır. Deney grubunda 22, kontrol grubunda toplam 24 olmak üzere 56 bakım veren ile çalışma tamamlanmıştır.

Bulgular
Kontrol grubundaki bakım verenlerin dört ölçümden elde edilen GSA puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>,05, ya da
χ2
: 5,471 p: ,140), deney grubundaki bakım verenlerin dört ölçümdeki puan ortalamaları arasında ise ileri düzeyde anlamlı fark
Friedman

olduğu saptanmıştır (p<,001). Deney grubundaki farkın hangi ölçümler arasında olduğunu belirlemek için yapılan Bonferroni düzeltmeli
Wilcoxon ileri analizinde Deney grubundaki bakım verenlerin, aileden aileye destek programından sonra, üçüncü ay ve altıncı aydaki
puan ortalamaları başlangıçtaki puan ortalamalarından anlamlı olarak daha düşük (p<,05) bulunmuştur.
SBÇTÖ kendine güvenli yaklaşım, alt boyutunda aileden aileye destek programına katılan bakım verenlerin, program öncesi puanları ile
programdan sonra, 3. ve 6.ayda yapılan ölçümlerdeki puan ortalamalarında anlamlı fark görülmüştür. İyimser yaklaşım alt boyutunda,
deney grubunda program sonrası puan ortalamaları program öncesi ve program sonrası, altıncı ay ölçümlerinden anlamlı olarak daha
yüksek bulunmuştur. Sosyal destek arama yaklaşımı alt boyutunda deney grubunda program öncesi puanları anlamlı olarak üçüncü ve
altıncı aydaki puanlarından daha düşük çıkmıştır.
Çaresiz yaklaşım alt boyutunda deney grubunun başlangıçtaki çaresiz yaklaşım puan ortalamaları anlamlı olarak program sonrası,
üçüncü ve altıncı aydaki ölçümlerden daha yüksek bulunmuştur. Beş alt boyutun tekrarlayan ölçümlerinde kontrol grubundaki bakım
verenlerin puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Boyun eğici yaklaşım alanında ise, program öncesi ile program sonrası 3. ve
6.ayda yapılan ölçümlerdeki puan ortalamaları arasında hem deney hem de kontrol grubunda anlamlı fark yoktur.

Sonuç
Sonuç olarak aileden aileye destek programının şizofreni hastalarının bakım verenlerinin baş etme yöntemleri ve ruh sağlığı üzerinde
olumlu sonuçları vardır. Aileden aileye destek programına katılan bakım verenlerin stresle baş etmede program sonrası etkili yöntemler
kullanabildiği ortaya çıkmıştır. Bakım verenlere uygulanan programın içeriğinde stresle baş etme yöntemlerinin yer alması bakım
verenlerin yaşadıkları güçlükler ile daha etkin baş edebildiklerini ve ruhsal sağlıkları üzerinde olumlu etkiye neden olduğu görülmektedir.
Şizofreni hastasına bakım verenlerin ruhsal sağlık durumlarını etkileyen etmenlerin incelendiği çalışmada, etkili baş etme yöntemlerini
kullanan bakım verenlerin ruhsal sağlık durumlarının da iyi olduğu saptanmıştır (13). Çalışmalarda aile müdahalelerinin ailelerin iyi
oluşunu arttırdığı, hastalık süreci ile baş etmelerini geliştirdiği, ruhsal iyiliklerini korumaya etkisi olduğu belirtilmektedir (3, 13, 14).
Aileden aileye destek programında bakım verenler kendilerini ifade etme imkanı bulmakta, kendi sorunlarına farklı bakış açısı ile
bakabilmekte, yaşadıkları sorunlarla baş etme yöntemlerini tartışabilmekte ve hastalık hakkında bilgi edinebilmektedirler. Akran
gruplarının sağladığı destekleyici ilişki, kişiyi olumlu olarak etkilemekte, stresörlere ve zorlanmalara karşı koruyucu rol oynamaktadır (10).
Aileden aileye destek programının oluşturulması ve ülke genelinde yaygınlaştırılması ile ulusal ruh sağlığı politikaları doğrultusunda
kronik psikiyatri hastalarının aileleri tedavi ve rehabilitasyon sürecine dahil edilebilirler.
Anahtar sözcükler: Aileden aileye destek programı, psikoeğitim, şizofreni, bakım veren

A SERVICE MODEL FOR FAMILIES OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA:
THE FAMILY-TO-FAMILY SUPPORT PROGRAM
Schizophrenia is an intense source of stress and burdens both to patients and to caregivers due to cognitive damage and disability it causes
in patients, and social and economic losses it leads to. Since patients with schizophrenia are unable to fulfill the roles expected of them in the
family and society, they have trouble in their life and often cannot lead a life without their families’ support and care. Most of the schizophrenia
patients live together with their families and the families usually fulfill the role of caregiving without outside support (12). It has been reported
that chronic stress that the caregivers of schizophrenia patients suffer cause deterioration in their physical and mental health. It has also been
reported that the prevalence of depression in caregivers of schizophrenic individuals is twice higher than that in the general population, and
that 14% - 72% of caregivers are in the risk group since they have mental health problems (2).
Several studies draw attention to the fact that caregivers of people with schizophrenia might resort to dysfunctional coping methods such as
avoidance of social activities, substance abuse, ignoring the problem, exhibiting aggressive behavior towards the patient, displaying overprotective behaviors to an extent as to interfere with the patient’s independence and employing non-medical methods in order to spend
more time with the patient and to undertake the patient’s care. It has been reported that those who accept the disease and employ adaptive
techniques as a method of coping rather than deny it suffer from depression and physical health problems less (6.13).
Families do not know how to cope with the difficulties they have and thus want to cooperate with health professionals and to actively participate
in the treatment (1, 10). Health professionals’ providing information for families, supporting them to share their feelings, and intervening with
the problem earlier help families to cope better (5).
Meta-analysis of studies conducted with caregivers of patients with schizophrenia by Waltz et al. (2001) revealed that psycho-education
interventions reduced the recurrence rate of disease by 20% (15).
However, only the families within the scope of the study have psychoeducation interventions, and some families receive psychoeducation only
when their patients are hospitalized (7).
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The fact that psychoeducation, one of the family interventions, which is not included in practices carried out by health care workers has brought
about the family-to-family support programs (4, 11).
The contents of family-to-family support programs include such topics as information about mental disorders, medications and other
treatments, development of problem-solving skills, development of communication skills with patients, sharing of experiences and difficulties
experienced, and community resources (3.12).
By encouraging those who have similar problems to support each other socially and emotionally, family support programs aim to improve their
social, emotional and personal development, to improve their coping skills, to provide them with information on the causes and treatment of
the mental disorder and to increase social support (10, 16 ).
This study was carried out to determine the effects of the family-to-family support program on mental health of caregivers of patients with
schizophrenia and their coping with the disease.

Method
In the study, randomized pretest-posttest control group research design was used. The research was conducted on the caregivers of people with
schizophrenia registered in Schizophrenia Solidarity Association of Izmir.
The study sample is constituted by caregivers who volunteered to participate in the research, who are literate, over 18 years of age, primarily
responsible for the patient’s care for more than 3 months, and whose patient has the diagnosis of schizophrenia for a year or more.
In the study, the General Health Questionnaire (GHQ) was used to determine the mental health status of the caregivers and Coping Style
Inventory (CSI) to determine their coping methods.
The research was conducted in three steps. In the first step, the family-to-family support program was developed. In the second step, volunteers
to carry out the family-to-family support program were selected and trained. In the third step, the caregivers who had had training trained the
other caregivers in the study. Each support group was composed of 11-12 people. Researchers had a meeting with the person to carry out the
program in each group and they altogether reviewed that day’s program. Each group had training once a week for two hours and completed
the program in eight weeks. Both the experiment groups and the control groups were subjected to General Health Questionnaire (GHQ) and
Coping Style Inventory (CSI) at the beginning, end, third and sixth months of the support programs. The study was completed with 56 caregivers
(22 in the experiment group and 24 in the control group).

Findings
There were no differences between the mean GHQ scores of caregivers in the control group obtained from four measurements (p>.05, or
χ2
: 5.471 p: .140), but there were significant differences between the mean scores of caregivers in the experiment group (p <. 001). In
Friedman

order to determine between which measurements of the experiment group there was a difference, further analysis performed with Bonferronicorrected Wilcoxon test and it was found that the mean scores of caregivers in the experiment group obtained at the third and sixth months
after the family-to-family program were significantly lower than those obtained at the beginning of the program (p <.05).
In the self-confident approach subscale of CSI, there was a significant difference between the pre-program mean scores and the mean scores
obtained at the third and sixth months after the program by caregivers in the experiment group participating in the family-to-family support
program. In the optimistic approach subscale, post-program mean scores of the caregivers in the experiment group were significantly higher
than the mean scores they obtained before and at the sixth month after the program. In the subscale of seeking social support approach of the
experiment group, the pre-program mean scores were significantly lower than those obtained at the third and sixth months after the program.
In the helpless approach subscale of the experimental group, the pre-program mean scores were significantly higher than those obtained at the
third and sixth months after the program. Repeated measurements of the five sub-scale scores of caregivers in the control group did not differ
significantly. In the submissive approach subscale of both the experimental group and the control group, there was no significant difference
between the pre-program mean scores and the third and sixth month mean scores after the program.

Conclusion
In Conclusion, it can be said that the family-to-family support program has positive effects on coping methods of the caregivers of schizophrenia
patients and their mental health. It was found that caregivers who participated in the family-to-family support program were able to use
effective methods in coping after the program. Since the program provided for caregivers included the methods to cope with stress, they were
able to cope with the difficulties they experienced better, and their mental health improved.
In the study in which the factors that affected the mental health status of the caregivers of people with schizophrenia were evaluated, it was
determined that those caregivers who employed effective coping methods had better mental health status (13). In several studies, it has been
reported that family intervention improved families well-being, helped them cope with the disease process better, and helped them to protect
their psychological well-being (3, 13, 14).
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In the family-to-family support program, caregivers have an opportunity to express themselves, can see their problems from a different point
of view, discuss the methods to cope with their problems and obtain information about the disease. A supportive relationship that peer groups

provide has a positive impact on people, and plays a protective role against stresses and stressors (10). In line with the national mental health
policies, the establishment and spread of family-to-family support programs throughout the country should include the families of chronic
psychiatric patients in the treatment and rehabilitation programs.
Keywords: Family to family support program, psychoeducation, schizophrenia, caregiver
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KONSÜLTASYON LIYEZON PSIKIYATRISI HEMŞIRELIĞI, ROL VE İŞLEVLERI
Nazmiye Kocaman Yıldırım
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı
University of Istanbul, Istanbul Medical Faculty, Department of Psychiatry, Department of Consultation Liaison Psychiatry

Hemşirelik, sağlığın geliştirilmesi, korunması, hastalıkların önlenmesi için sağlıklı bireye verdiği hizmetle, hastalığa değil, hastaya
odaklanması ve insanı biyopsikososyal, spiritual bir bütün olarak ele alması ile diğer sağlık disiplinlerinden farklıdır. Amerikan Hemşireler
Birliği’nin tanımına göre hemşirelik, sağlık problemlerine kişinin tepkilerinin tanınması ve tedavisidir. Bu anlayış Konsültasyon Liyezon
Psikiyatrisi (KLP) hemşireliğinin de temelini oluşturur ve bizi hasta merkezli bütüncül bakıma götürür. Ancak böyle bir bakımın
uygulanmasında güçlükler yaşanabilmektedir. Literatürde dahili-cerrahi servislerde çalışan hemşirelerin fiziksel hastalığı olan hastaların
distresi ve demoralizasyonu ile uğraşmada, hastaların davranış problemlerini yönetmede, diğer çalışanlarla çatışmaları ele almada ve
sağlık sisteminde sürekli değişen yapıyla baş etmede hazırlıksız hissettikleri, gerekli bilgi, beceri ve güvene sahip olduklarına inanmadıkları
belirtilmektedir (Sharrock ve Happell 2002, Yakimo ve ark. 2004). KLP hemşiresinin rolü, ruh sağlığı bozukluğu ve psikososyal sorunlar
yaşayan hastaların bakım standardını artırmak ve onlara bakım veren klinik hemşirelerini desteklemek için önemli bir yerdedir. KLP
hemşiresi genel hastanede yatarak veya ayaktan takip edilen hastaların fiziksel bakımı ile psikososyal bakımı arasında bir bağ olarak
hizmet eder. Bütüncül hasta bakımının sağlanması, tedavi ve bakımın niteliğini artırmakta, sağlık çalışanlarının frustrasyonlarını
azaltmakta ve iş doyumlarını artırmaktadır.
KLP Hemşireliği, gerçek veya potansiyel fiziksel fonksiyon bozukluğu nedeniyle sağlık bakım sistemine giren hastaların ve ailelerinin,
primer koruma, tedavi, bakım ve rehabilitasyona kadar uzanan yelpazede ortaya çıkan “emosyonel, felsefi, gelişimsel, bilişsel ve
davranışsal” tepkilerini, ruhsal ve psikososyal sorunlarını tanımlayan, tedavi ve bakımında rol alan, izleyen, hemşirelerin eğitimlerini
sağlayan ve bu alanda araştırmalar yapan psikiyatri hemşireliğinin bir üst uzmanlığıdır. 1960’lı yıllarda KLP hemşiresinin rolleri, terapötik
hemşire-hasta ilişkisini geliştirmeye ve hemşirelerin hastalarına uygun psikolojik müdahaleleri planlamalarına odaklanmıştır. Sonraki
yıllarda da hemşire-hasta ilişkisi ön planda olmakla birlikte KLP hemşiresinin hastanın psikososyal bakımını, hastalığa uyumunu sağlama
görevlerini direkt uyguladığı görülmektedir. 1990’lı yıllarda önemli gelişmelerin olduğu ve rollerin genişlediği dikkat çekmektedir.
Amerikan Hemşireler Birliği’nin KLP hemşireliğini ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinin özelleşmiş alanı olarak kabul etmesi, yüksek
lisans düzeyinde eğitimle kazanılması gerektiğini vurgulaması en önemli gelişmedir. Uygulama alanı, primer korumadan, müdahale ve
rehabilitasyona kadar genişlemiştir. KLP hemşiresinin rolleri ayrıca sağlık elemanlarının da gereksinimlerine doğru genişlemiş, onların
stres yönetim planı geliştirmelerine yardım ettiği de belirtilmiştir (Kocaman 2006). Robinson (1991), KLP hemşirelerinin klinik problemler
üzerinde yoğunlaşmalarının yetmediğini, sistemdeki güçlüklere de müdahale etmeleri gerektiğini vurgulamaktadır.
2000’li yıllarda, KLP hemşiresinin rolleri klinik, eğitim, araştırma ve idari olmak üzere dört majör kategoride tanımlanmış, psikososyal
müdahalelere yönelik araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Literatürde KLP hemşiresinin müdahalesinin, hasta ve aile açısından;
psikiyatrik semptomlarda azalma, tedaviye uyumda artma, bakım vericilerle pozitif etkileşim, tedavi edilmemiş ruh sağlığı sorunlarıyla
ilişkili hastanede kalma süresinde azalma, sağlık bakım hizmetleri hakkında hasta memnuniyetinde artma, hospitalize edilmiş yaşlılarda
depresyonu ve deliryumu belirleme ve tedavi etmede artma, sağlık çalışanları açısından; memnuniyette artma, ruh sağlığı bilgisinde
artma ve hasta ile etkileşimde iyileşme, kurum açısından; hastanede kalma süresinde azalma, psikiyatrik komorbidite ile ilişkili tıbbi
komplikasyonları önleme, tekrarlı yatışlarda azalma gibi problemlerde etkin olduğu bildirilmiştir (Yakimo ve ark. 2004, Yakimo 2006).
Ülkemizde bakıldığında KLP birimlerinin öncüleri, 1970’li yıllardan 1990’lı yıllara kadar işlev gösteren psikosomatik üniteler olmuştur.
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) Psikiyatri Anabilim Dalında Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi adı ile ilk kez bir birim
1989 yılında kurulmuş, 1997 yılında bilim dalı olmuştur. Kuruluşundan bu güne uzman psikiyatri hemşiresi İTF KLP ekibi içerisinde
aktif olarak yer almıştır. Gerek KLP hemşiresinin rollerini, işlevlerini literatür doğrultusunda yapılandırmada, gerek İTF hastanesinde
rollerini sürdürmede, gerekse KLP’nin ülke genelinde yaygınlaştırılmasında, kongrelerin organizasyonunda ve derneklerin kurulmasında
çalışmıştır. İTF’nde KLP hemşiresi, fiziksel hastalığı ya da yakınması olan hastaların/ailelerin psikolojik, davranışsal tepkilerini, sorunlarını
tanımlar, yeni duruma uyumlarını kolaylaştırır, psikososyal bakımı doğrudan ya da dolaylı biçimde verir, hemşirelerin eğitimlerini sağlar,
iş stresiyle başa çıkmalarına yardım eder, komitelerde görev alır ve araştırmalar yapar.
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Ülkemiz sağlık sisteminde 2003 yılında başlayan “Sağlıkta Dönüşüm Programı” ile önemli değişimler yaşanmaktadır. 2007 yılında kabul
edilen “Hemşirelik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ve 2010 yılında kabul edilen “Hemşirelik Yönetmeliği” ile hemşirelik
uzun yıllardır çaba gösterilen yasal dayanaklarına kavuşmuştur. Son olarak bu yıl kabul edilen “Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik” “çalışılan birim/servis/ünite/alanlara göre hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarını” içermektedir. Bu
alanlardan biri olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği başlığı altında psikiyatri klinik hemşiresinin, çocuk ve adölesan psikiyatrisi
hemşiresinin, konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresinin, alkol ve madde bağımlılığı merkezi hemşiresinin, ayrıca halk sağlığı
hemşireliği başlığı altında yer alan toplum ruh sağlığı merkezi hemşiresinin de görev, yetki ve sorumlukları tanımlanmıştır. Yönetmelikte
yer alan bu görev, yetki ve sorumlukların 2007 tarihinde Psikiyatri Hemşireliği Derneği kapsamında oluşturulan yazarın da içinde olduğu
bir komisyon tarafından hazırlanan “Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği İle İlgili Yönetmelik Taslağı Önerisi”nde yer alan görev, yetki ve
sorumluluklar ile büyük ölçüde örtüşmesi de ayrıca memnuniyet vericidir. Ülkemizde genel olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği

uygulamalarında ve özelde konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşireliği uygulamalarında farklılıkların olduğu bilinmektedir. Bu farklılığı
Amerika’da ve Avrupa’da da görmek mümkün. Sağlık sisteminde, yapılanmada, ihtiyaçlardaki farklılık ve hizmet yelpazesinin çok geniş
olması konsültasyon liyezon psikiyatrisi hemşiresinin rollerine yansımaktadır. Son çıkan yönetmelik ile bundan sonra konsültasyon
liyezon psikiyatrisi hemşiresinin görev, yetki ve sorumluluklarının optimum olarak kabul edilerek Türkiye genelinde uygulanmasına
odaklanmamız gerektiği kanaatindeyim. Bunun için KLP hemşireliği eğitimine, KLP hemşirelerinin yetiştirilmesine önem vermek
gerekmektedir. Böyle olumlu gelişmelerin yanı sıra sağlıkta dönüşüm programı ile daha çok fark edilen önemli bir problem, hastaya ve
kuruma yönelik KLP hemşiresinin aktivitelerinin belgelenememesi ve ekonomik katkılarının gösterilememesidir. Bu konuda çözüme
dönük girişimlere ihtiyaç vardır.
“Konsültasyon-liyezon psikiyatri hemşireliği: Mesleki eğitim ve klinik uygulamadaki önemi” başlıklı sunumda yer alan KLP,
KLP Hemşireliği, rol ve işlevleriyle ilgili açıklamalar literatür bilgisini ve yazarın İstanbul Tıp Fakültesi Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi
Bilim dalındaki 14 yıllık deneyimlerini içermektedir. Panelde, son yıllarda ülkemizde sağlık sisteminde yaşanan değişimlerin etkisi de
tartışılacaktır.

PSYCHIATRIC CONSULTATION LIAISON NURSING, ROLE AND FUNCTIONS
Nursing is different from other health disciplines due to its features such as health promotion, protection, disease prevention services for
the healthy individual and its base; biopsychosocial understanding. American Nurses Association defined nursing as the recognition and
treatment of reactions of the person with health problems. This understanding is the basis of the Psychiatric Consultation Liaison Nursing
(PCLN) and leads us to the patient-centered holistic care. However, in practice there are difficulties. Studies in the literature reported that nurses
in medical-surgical settings do not believe they have the skills, confidence and knowledge and feel unprepared to deal with the distress and
demoralization that frequently accompany physical illness in their patients, to manage patient behavior problems that interfere with giving
care, to handle conflicts with other staff members and coping with the ever-changing health care system (Sharrock and Happell 2002, Yakimo
et al 2004). PCLN role has a significant place in providing the best standard of care for patients with mental health problems, and in supporting
the general nurses who care for them. PCL nurse forms a link between physical care and psychosocial care of the inpatients and/or outpatients
in the general hospital. Obtaining the holistic patient care perspective would increase the quality of treatment and care, decrease frustration in
health workers and increase their job satisfactions.
PCLN is a subspecialty of psychiatric nursing that describes and takes role in the treatment, care and follow-up of the emotional, philosophic,
developmental, cognitive and behavioral reactions; emotional and psychosocial problems of the patients with real or potential physical
dysfunction in the medical system and the families of these patients while they are in treatment, care, rehabilitation or prevention in medical
settings. PCL nurses also give education to other nurses and make research in this field. PCL nurse roles in the 1960s, focused to develop
therapeutic nurse-patient relationship and to plan appropriate psychological interventions in patients with physical illness of general nurses. In
later years, although the forefront of the nurse-patient relationship, PCL nurse are applied directly to the tasks of providing disease-adaptation
and psychosocial care of patient. That draws attention to important developments in the 1990s and expanded roles. The most important
development, PCLN accepted as a specialized area of psychiatric mental health nursing by American Nurses Association and emphasized the
need to win with graduate-level education. Application area has expanded to until the primary protection, intervention and rehabilitation.
PCL nurse roles expanded on the needs of health care staff, they helped to develop stress management plan of staff (Kocaman 2006). Robinson
(1991) emphasizes the need to intervene challenges the system of PCL nurses, not enough concentration on clinical problems.
In the 2000s, PCL nurse roles clearly have been described in four major categories: clinical, educational, research and administrative and
psychosocial interventions research was attempted. In the literature, PCLN interventions was reported to be effective related to the patient
and family such as decreased psychiatric symptom distress, increased adherence to treatment, positive caregiver interaction, decreased
length of stay associated with untreated mental health issues, increased patient satisfaction with healthcare services, and identifying and
treating depression and delirium in the hospitalized elderly; related to the health care provider such as staff satisfaction, increased mental
health knowledge, and improved interactions with patients; related to the institution such as decreased length of stay, prevention of medical
complications associated with psychiatric comorbidity, decline in readmissions (Yakimo et al. 2004, Yakimo 2006).
Psychosomatic units were the pioneers of Consultation Liaison Psychiatric Units between the years 1970-1990 in Turkey. The first Consultation
Liaison Psychiatric Unit (CLP) was established in 1989 in Istanbul Medical Faculty (IMF), University of Istanbul Psychiatry Department, and
departmentalized in 1997. Psychiatric nurse has taken an active part in CLP team since the establishment of the department. Psychiatric
nurse has worked in configuration the PCL nurse roles, functions, according to the literature, both in maintaining roles in IMF hospital, and
disseminating CLP across the country, the organization of congresses, and the establishment of associations. The PCL nurse working in IMF
hospital setting defines the psychological and behavioral problems of the patients and their families, helps them in adapting new situations,
provides direct or indirect psychosocial care, trains nurses, helps them cope with job stress and does research.
The important changes in our country’s health system started with “Health Transformation Programme” in 2003. The nurses had gained legal
framework, with the changing of the nursing law in 2007, and adaptation of the nursing regulation in 2010. The newly adapted regulation
“Amending the Regulation of Nursing” includes “the duties, powers and responsibilities of nurses according to worked the unit / service
/ unit / area.” This is one of the areas under the mental health and psychiatric nursing clinical nurse, the child and adolescent psychiatric
nurse, psychiatric consultation liaison nurse, alcohol and substance abuse center nurse, also under the heading of public health nursing in
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the community mental health center nurse in the duties, powers and responsibilities are defined. These definitions in the new regulation are
also satisfying due to their parallelism with the mental health and Psychiatry Nursing regulation proposal that was prepared in 2007 by the
psychiatry Nursing Association by a commission in which this author was also a part. It is known that in Turkey there are differences’ in the
application of CLP nursing. This is also the case in Europe and USA. The diversity in needs, in health system and in structuring reverberates to the
roles of CLP nurse. I believe that with the last regulations we should accept the rights and responsibilities of CL nurse as optimum and focus on
the application in Turkey. For his we need to give more energy to the trainings and upbringing of Cl nurses. Besides these positive developments,
another arising problem with the development of health program is not documenting the CL nursing services to the patient and the institution
and not showing their economic contributions. There is a need for intervention on this issue.
Explanations about role and functions of PCLN, CLP in the presentation titled “Psychiatric Consultation Liaison Nursing:The importance
of vocational education and clinical practice” are based on literature and authors 14 years of experiences in Istanbul University CLP
Department. Also, the effect of latest changes in the health system will be discussed.
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FİZİKSEL HASTALIKLARDA PSİKOSOSYAL TEPKİLER VE SORUNLAR
Leyla Küçük
İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu
Istanbul University Florence Nightingale School of Nursing. Department of Psychiatric Nursing

Hastalık hasta için biyolojik, ruhsal, sosyal, çevresel, ailesel, psikososyal, psikoseksüel çok boyutlu bir olgu, bir yaşam, kimlik ve varoluş
krizidir. Hastalığa karşı geliştirilen tepkiler, hastanın benliğini ve bütünlüğünü korumak için ortaya çıkan bilişsel, emosyonel ve davranışsal
yanıtlar içerir. Gelişen psikopatolojik tepkiler hastanın tedavisine daha az uyum göstermesine, hastanede yatış süresinin uzamasına,
rehabilitatif tedavilerden daha az yarar görmesine ve mortalite, morbidite ve yetiyitimine sebep olmakta, dolayısıyla yaşam kalitesini de
düşürmektedir( Dan El 1998; Kocaman 2008).
Hastalarda adaptif veya maladaptif genel olarak ortaya çıkan en yaygın emosyonel tepkiler; anksiyete, korku, öfke, güç-güçsüzlük,
üzüntü ve keder, yetersizlik, başarısızlık, utanç, suçluluk, umut-umutsuzluk, regresyon, apati, hostilite, yansıtma, inkar, ben merkezcilik
ve kontrol kaybıdır. En yaygın davranışsal tepkiler ise destek arama, kendi sağlığı ve hastalığı hakkında araştırıcı olma, gizleme, yalnızlık,
sosyal geri çekilme, tedavi rejimine uyumsuzluk ve tedaviyi reddetmedir ( Bowman GS 2000; Özkan 1993; Antonak RF 2007).
Fiziksel hastalığı olanlarda ruhsal bozukluklar sağlıklılara göre daha sık görülmektedir. Genel nüfusta ruhsal bozuklukların 1 aylık
yaygınlığı %16 iken, fiziksel hastalığı olanlarda aynı oran %21-26 arasında bulunmuştur. Kronik fiziksel hastalığı olanlarda yaşam boyu
ruhsal bozukluk yaygınlığı ise %4 2 olarak bulunmuştur (Göktaş 2006).
Fiziksel hastalığın özellikleri, şiddeti, süresi, hangi organ ve dokuların etkilendiği, hasta için bunların sembolik önemi, yüklediği anlam,
kişilik yapısı, hastalık hakkındaki bilgisi tepkilerin ortaya çıkışında önemli rol oynar. Hastanın bireysel özellikleri, hastalıkla ilgili geçmiş
deneyimleri, hastalık ve sağlık bakım sistemi hakkında inançları, daha önceki zorlanmalara verdiği psikolojik cevaplar ve kullandığı
çözüm yolları da o sırada vereceği emosyonel tepkiyi etkiler.(Dan El 1998; Antonak 2007). Belli klinik bozukluklarda ve klinik ortamlarda
psikiyatrik bozukluklar daha fazla olmaktadır. Yatan hastalar açısından bakıldığında; psikiyatrik bozuklukların sıklıkla onkoloji, nöroloji ve
yoğun bakım ünitelerinde ortaya çıktığı belirtilmektedir.
Psikiyatrik bozukluk ortaya çıkma riskinin yüksek olduğu diğer alanlar ise; nefroloji, endokrin bozukluklar, kadın doğum klinikleri,
kardiyoloji ve cerrahi kliniklerdir. Genel hastane ortamındabu tıbbi hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluklar ise; hastalığa bağlı
emosyonel tepkiler, organik beyin sendromları, depresyon, anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluklar, alkol madde kullanım
bozukluğu ve psikotik reaksiyonlardır ( Özkan 1993;Dan El 1998)
Her biri bir kriz olabilen fiziksel hastalıklar kişilerin kendilerini negatif bilişsel çarpıtmalarla değerlendirme eğilimini arttırabilir. Genel
hastane ortamı hem hastalar, hem de sağlık elemanları için yüksek derecede stres kaynağı olabilmekte, buna ilaveten tıptaki her bir yenilik
ve gelişim beraberinde yeni problemler yaratabilmektedir. Bu alanlarda çalışan hemşirelerin amacı, hastalık halinde bozulan dengenin
düzeltilmesine yardımcı olmaktır (Gorman 2002; Kocaman 2008). Bu yardım geleneksel yaklaşımın aksine, bireyin, ailenin ve toplumun
fiziksel, ruhsal ve sosyal ihtiyaçlarına yönelen, bütüncü (holistik) bakımı gerektirir. Fiziksel hastalıkla karşılaşan kişinin biyopsikososyal
olarak ele alınması, psikososyal tepkilerin tanınması, hastaya sunulacak psikiyatrik tedavi ve bakım için son derece önemlidir.

PSYCHOSOCIAL REACTIONS AND PROBLEMS IN PHYSICAL DISEASES
Disease is a multi-dimensional phenomenon with biologic, mental, social, environmental, psychosocial, psychosexual aspects; a life, identity
and existence crisis for the patient. The reactions developed against the disease include cognitive, emotional and behavioral responses
which arise to protect patient’s individualism and integrity. Psychopathologic reactions result in decrease in patient compliance, increase in
the duration of hospitalization, decrease in the benefit from rehabilitation therapies and cause mortality and morbidity; therefore, leads to a
decrease in the quality of life (Dan El 1998; Kocaman 2008).
The most common emotional reactions which occur adaptively or maladaptively in patients are: anxiety, fear, anger, strength-weakness,
sadness and sorrow, disability, failure, embarrassment, gilt, hope-hopelessness, regression, apathy, hostility, reflecting, deny, egocentric and
loss of control. The most common behavioral reactions are looking for support, acting like a researcher about his/her health and disease,
hiding, isolation, social withdrawal, incompliance for the therapy and rejection of the treatment ( Bowman GS 2000; Özkan 1993; Antonak RF
2007).
Psychiatric disorders are more common in patients with a physical disease compared to healthy population. One month prevalence of
psychiatric disorders in general population is 16%, while it is 21-26% in patients with physical disorders. Life-time prevalence of psychiatric
disorders in patients with chronic physical diseases is found to be 4 2 % (Göktaş 2006).
Characteristics of the disease, its severity and duration, the organs and tissues affected, their symbolic importance and their attributable
meanings for the patient, personal characteristics of the patient and his/her information about the disease play a significant role in the
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occurrence of the reactions. Individual characteristics of the patient, his/her previous experience with the disease, his/her belief about the
disease and healthcare system, his/her psychological responses for the previous challenges and his/her formula for the solution trigger
emotional reactions at that moment (Dan El 1998; Antonak 2007). In certain clinical disorders and certain environments, the incidence of
psychiatric disorders increases. Regarding inpatients, it is noted that psychiatric disorders are commonly seen in oncology, neurology and
intensive care units.
Other fields with a high risk of occurrence of psychiatric disorders are nephrology, endocrine disorders, obstetrics and gynecology, cardiology
and surgery clinics. The psychiatric disorders that accompanies this medical diseases in general hospital environment are emotional reactions
related to the disease, organic brain syndromes, depression, anxiety disorder, somatoform disorders, alcohol or substance abuse and psychotic
reactions (Özkan 1993; Dan El 1998)
Physical diseases that each has the potential to become a crisis may increase the tendency of self-evaluation with negative cognitive distortions.
General hospital environment may be a stress source for both the patients and the health care providers. In addition, each innovation and
development may bring new problems. The aim of the nurses in this field is to help to restore the balance which was deteriorated during
the disease. (Gorman 2002; Kocaman 2008). On the contrary to traditional approach, holistic care that targets physical, mental and social
needs of the individual, family and society is required to help. Biophysical evaluation of the patient with physical disease and recognition of the
psychosocial reactions are extremely important for the psychiatric treatment and care which will be offered to the patient.
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KLP DE PSİKOSOSYAL BAKIM VE TANILAMA
Ayşe Okanlı
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği AD.
Atatürk University Faculty of Health Sciences, Department of Psychiatric Nursing

Konsültasyon liyezon psikiyatrisi (KLP); biyopsikososyal anlayışın yasama geçirilmesi ve fiziksel ve duygusal bakım ve tedavi yoluyla
psikososyal bakımı bütünlemeye dönüktür.Temel amacı, tıbbi bölümlerde hastalarda psikiyatrik bozuklukların yaygınlığını önlemek;
tanımlamak; tedavi etmek;hastalıkların ortaya çıkmasında, seyrinde, tedavisinde ve bakımında psikososyal etkenlerin rolünü inceleyerek,
hizmetleri bütüncül kılmaktır1-4 İnsan biopsikososyal bir bütündür.Bu nedenle insana uygulanacak her türlü tedavide; fiziksel, psikolojik
ve sosyal yön ele alınır ve bu üç alanın birbiriyle etkileşimi göz ardı edilmemelidir.Psikososyal tedavi ve bakım, genel tedavi ve bakımın
ayrılmaz bir parçasıdır. Bütüncül hasta bakımının sağlanması, tedavi ve bakımın niteliğini arttırır. Hasta bireyin bütüncül yaklaşımla
ele alınması; psikiyatrik hastalıkların ve ölümlerin önlenmesinde, hastalığın daha çabuk iyileşmesinde, hastanede yatma süresinin
kısalmasında ve hastane maliyetinin düşmesinde etkilidir.5
Psikososyal bakımda hemşirenin; profesyonel yaklaşıma, duyarlılığa, hastalığın bileşenlerine, problem çözme becerilerine, hastalık
bilgisine,kültürel özelliklere ve etkili iletişim becerilerine sahip olması önemlidir. Tunmore(1990) tanımladığı psikolojik bakım modelinde
genel hastane uygulamalarında psikolojik bakımı, temel iletişim ve tanılama becerileri, rutin-önleyici psikolojik bakım,özelleşmiş psikolojik
girişim ve psikoterapi olmak üzere dört düzeyde açıklamıştır. Psikolojik bakımın ilk düzeyindeki beceriler; uygun bilgi verme, görüşme,
dinleme, empati becerilerini kullanarak hasta üzerindeki etkileri gözleyebilmeyi, psikolojik gereksinimleri tanımlayabilmeyi içeren
temel iletişim ve tanılama becerileridir. İkinci düzeyindeki beceriler; hasta ve ailesinin yasadığı stresle bas etme yeteneğini arttırmayı,
duygularını ifade etmeleri için cesaretlendirmeyi ve hastayla terapötik iliksi kurabilmeyi içerir. Üçüncü düzeyindeki beceriler; sorun
çözme becerileri, anksiyete ile bas etme teknikleri gibi amaç-yönelimli ve kısa-süreli özelleşmiş becerilerdir ve hemşirelerin,hastaların
bazı psikolojik sorunlarıyla uğraşmalarında yeterli olmalarını gerektirdiğini ifade etmeleri için cesaretlendirmeyi ve hastayla terapötik
ilişki kurabilmeyi içerir. Dördüncü düzey ise; bilişsel terapi, davranışçı yöntemler, aile terapisi gibi psikolojik tedavileri yaklaşımlarını içerir.6
Psikososyal değerlendirme hemşirelik tanılarının belirlenmesi için gerekli ve önemlidir. Bu nedenle bütüncül bir anlayışla belirlenecek
psikososyal öykü, hastalıkla ilgili özellikleri,tedavi ve bakımı nasıl algıladığı, sosyal çevresi, destek güçleri ve değerleri, inançları
kültürel özellikleri içermeli ve yaşanılan sorunları belirleyebilmelidir. Sorunların tanımlanmasında etkili veri toplama araçlarının
kullanılması önemlidir. Psikososyal sorunların belirlenmesinde kullanılacak araçların öncelikle kültürel özellikleri ve bireyin durumunu
algılaması konusunda özel bir hassasiyet göstermesi gereklidir. Hemşirelik tanısı hastanın yaşadığı sorunların ve verdiği tepkilerin bir
formulasyonudur. En sık karşılaşılan hemşirelik tanılarının anksiyete depresyon,beden imajı bozukluğu etkisiz bireysel baş etme ,manevi
distres ,güçsüzlük, korku, ümitsizlik,yorgunluk ,sosyal etkileşimde bozulma ve kendine zarar verme riski olduğu belirtilmiştir.Psikososyal
yaklaşımların hastada gelişen fiziksel belirtileri azaltmanın yanı sıra güven duygusunu artırdığı,hastalığa bağlı gelişen anksiyete
depresyon, ümitsizlik vb sorunları azalttığı, baş etme becerilerini artırdığı ve hastanın yaşam kalitesini yükselttiği bildirilmiştir.5,7-9
Ülkemizde sağlık çalışanlarının eğitimi ve sağlık sisteminin isleyiş biçimi gibi birçok noktada yaşanan sorunlar, bakımın psikososyal
boyutuna ve hastaların psikososyal gereksinimlerinin göz ardı edilmesine neden olabilmektedir2.KLP hemşireliğinin artık bir uzmanlık
alanı olarak tanımlanması psikososyal bakım ile ilgili boşlukların doldurulmasında , bilgilerin beceriye dönüştürülmesinde,uygulanması
nda ve hemşirelik bakım kalitesinin arttırılmasında istenilen sonuçları sağlayacaktır.

PSYCHOSOCIAL CARE AND DIAGNOSTIC IN CONSULTATION-LIAISON PSYCHIATRY NURSING
Consultation-liaison psychiatry is directed at actualising biopsychosocial understanding, and integrating psychosocial care via physical and
emotional care and treatment. Its main purpose is to integrate services required to prevent psychiatric disorders from spreading throughout
patients in different medical departments, define these disorders, treat these disorders, and analyse the role of psychosocial factors during
the emergence of illnesses, their course, treatment, and care 1-4. Human is a biopsychosocial whole; therefore, any treatment to be offered to
an individual is considered physically, psychologically, and socially, and the interaction between these three fields should not be overlooked.
Psychosocial treatment and care is an integral part of general treatment and care. Providing integrated patient care increases the quality of
treatment and care. Handling ill individuals with an integrated approach is effective in preventing psychiatric disorders and deaths, achieving
rapid recovery, reducing the hospitalisation period, and decreases hospitalisation costs.5
In terms of psychosocial care, a nurse must have a professional approach, susceptibility, understanding components of the illness, problemsolving skills, have knowledge regarding illness, cultural properties, and effective communication skills. The psychological care model defined
by Tunmore (1990) explains psychological care in general hospital practices as four levels; basic communication and diagnosis skills, routinepreventive psychological care, privatised psychological initiative, and psychotherapy. The first level of psychological care consists of basic
communication and diagnosis skills that include providing suitable information, interviewing, listening, observing the effects on the patient
by using empathy skills, and being able to define psychological requirements. The second level of psychological care consists of increasing

63

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

the patient’s and their family’s capacity in coping with stress, encouraging them to articulate their emotions, and establishing a therapeutic
relationship with the patient. Skills at the third level consist of problem-solving skills, techniques in coping with anxiety, purpose-oriented and
short-term privatised skills, and nurses being able to encourage patients to sufficiently articulate their psychological problems in order to deal
with them, and establishing therapeutic relationships with patients. The fourth level consists of psychological treatment approaches such as
cognitive therapy, behavioural methods, and family therapy.6
Psychosocial assessment is necessary and important in determining nursing diagnoses. Thus, the psychosocial history determined with an
integrated understanding should include characteristics of the illness, the perception of treatment and care, social surroundings, supportive
strengths and values, their beliefs, and cultural properties, and determine experienced issues. It is important to use effective data gathering
instruments when defining issues. Instruments, to be used in identifying psychosocial issues, are primarily required to show special precision on
the subject of perceiving cultural characteristics and the state of the individual. A nursing diagnosis is the formulation of issues experienced by
the patient and the reactions they give. Anxiety depression, physical deformities, ineffective individual coping, moral distress, weakness, fear,
hopelessness, fatigue, deterioration in social interaction, and the risk of self-harm are the most common nursing diagnoses. As well as reducing
physical symptoms that develop in the patient, psychosocial approaches increase the sense of trust, reduce issues such as anxiety depression
and hopelessness that develop based on the illness, increase coping skills, and increase the patient’s quality of life.5,7-9
In our country, issues experienced at numerous points, such as the training of health personnel and the operating of the health system, result in
care at psychosocial level, and the psychosocial requirements of patients being overlooked.2 Identifying consultation-liaison psychiatry nursing
as a specialist branch will achieve desired results in filling the gaps in psychosocial care, converting information into skill, in practice, and
increasing the quality of nursing care.
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PSİKİYATRİ SERVİSLERİNDE KULLANILAN KONTROL YÖNTEMLERİ
Hülya Bilgin
İ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Istanbul University Nursing Faculty

Psikiyatri servislerinde hastaların daha az kısıtlayıcı ortamlarda tedavi edilmesi gerektiğine dair düşüncelerin önem kazandığı
günümüzde, modern psikiyatrinin başlangıcından beri etik, ahlaki ve yasal ikilemlerle tartışmalı bir problem olarak tanımlanan koersive
(zorlayıcı) yöntemler, geleneksel olarak tüm dünyada kullanılmaktadır (Whittington ve ark. 2006, Keski-Valkama 2010).
Psikiyatrik bozuklukların doğası ve tedavi edilebilirliği hakkında toplumsal inançlardaki değişimlere bağlı olarak yöntemlerin türleri
ve amaçları zamanla farklılaşmakla beraber, en fazla bilinen ve sık kullanılanlar, mekanik tespit, izolasyon ve fiziksel tespittir. Bununla
beraber, ülkeler arasında hastaların gerek kendilerinin, gerekse ortamda bulunan diğerlerinin güvenliğini tehlikeye sokan, saldırganlık,
kuralları bozma, tedaviyi reddetme gibi çatışma davranışlarının kontrol altına alınmasında, tercih edilen kontrol yöntemleri ve uygulanma
oranları konusunda ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır (Keski-Valkama 2010).
Profesyonel kontrol yöntemlerinin lehinde ya da karşıtı görüşlerin de tartışmalı olduğu bilinmekle beraber, psikiyatri alanında var olan
ortak görüş, bu yöntemlere duyulan gereksinimi azaltmayı hedefleyen, en iyi uygulamaların bulunmasının şart olduğu ve bu yöntemlere
başvurmak gerçekten gerektiğinde, daha koruyucu/ılımlı tarzda nasıl uygulanabileceklerinin belirlenmesi gerektiğidir. Birçok Avrupa
ülkesinde, kontrol yöntemlerinin kullanımını azaltma girişimleri geliştirilmektedir (Keski-Valkama 2010, Whittington ve ark. 2006).
Psikiyatri servislerinde profesyonel kontrol yöntemlerinin kullanımı ve uygulama koşullarında yapılmaya çalışan reformlarda, temel bir
araç, formal olarak en iyi uygulamayı tanımlamak, sağlık çalışanları için uygulama kodlarını oluşturmak ve çalışanların kodlara uyumunu
izlemek olarak belirtilmektedir (Whittington ve ark. 2006, Tekkaş ve Bilgin 2010).

PROFESSIONAL CONTROL METHODS FROM PAST TO PRESENT AND REFLECTIONS TO PRACTICE
Today, ideas have come into prominence with regard to the need of care in under restricted environments. Since the beginning of modern
psychiatry, coersive methods which are defined as controversial issue through ethical, morale and legal diemmas have been used traditionally
worldwide.
The most known and frequent used methods are mechanical restraint, isolation and physical restraint although types and objectives
of methods have differentiated over time with regard to changes in societal beliefs about the nature of psychiatric illnesses and curability.
However, there are significant differences between nations in the matter of preferred containment methods and the rates of application to
manage aggression, rule break, treatment refusal and conflict behaviours of patients which put into danger of themselves and others’ safety.
Although it has been well-known that there are controversial opinions on the side or contrary to of professional containment methods, the
common sight in psychiatric area is to find out the best practices by the aim of decreasing the need of those methods and to define how they
can applicate in the design of more safety and moderate if they are really needed. In many European countries, the interventions for decreasing
of the use of containment methods have been developed.
Basic tool in the use of professional containment methods in psychiatric wards and reforms of practice conditions is to describe the best practice
formally, to generate practice cods for health care staff and to follow the adaptation of those codes amongst workers
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HASTALAR VE ÇALIŞANLARIN PERSPEKTİFİNDEN PROFESYONEL KONTROL YÖNTEMLERİ
Neslihan Keser Özcan
İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Istanbul University Health Sciences Faculty

Profesyonel kontrol yöntemleri, psikiyatri kliniklerinde şiddeti sonlandırmada oldukça sık ve etkinkullanılan yöntemler olmakla
beraber bazı riskleri de barındırmaktadır. Kontrol edilmeye çalışılan hastanın yaralanması en sık rastlanan olumsuz durumlardandır ve
çoğunlukla hastanın travmatize olmasına ve bakım ekibine karşı olumsuz tutum geliştirmesine neden olabilir. Bir diğer olumsuz durum
ise yöntemin uygulanması esnasında personelin yaralanması iken hasta- çalışan ilişkisini bozması ve terapötik ortama zarar vermesi de
bir başka olumsuzluktur.
Profesynel kontrol yöntemlerinin kullanımı psikiyatrinin toplumda ve diğer tıp bilimleri arasında imajını zedelemekte, insancıl olmayan
yöntemleri kullanması bakımından eleştirilmekte ve çoğunlukla hastaları için bir cezalandırılma yöntemi olarak algılanmaktadır.
Toplumun olumsuz bakışı psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda ve çalışanlarda da yansımasını bulmakta bir yanda tedavi ortamının
düzenlenmesi gerekliliği diğer yanda insan-hasta hakları gibi konuları gündeme getirerek ciddi ikilemlerin yaşanmasına neden
olmaktadır.
Pek çok farklı kültürde hastalar kontrol yöntemlerini cezalandırıcı bulmakta ve personelin güç gösterisi için bir araç olarak tanımlamaktadır.
Kültürel yapı, yaş, cinsiyet ve deneyim hastaların bu yöntemlere ilişkin algılarını da etkilemektedir. Yaşlı hastalar kontrol yöntemlerine
karşı daha olumlu bir tutum takınırken, erkek hastaların kadınlara göre invaziv yöntemleri daha fazla onayladıkları ve bu deneyimi
yaşayan hastaların aralıklı gözlem ve mola verme yöntemlerine daha olumlu baktıkları, ağ yatak ve istem dışı ilaç uygulamasına daha
olumsuz bir tutum sergiledikleri görülmektedir.
Çalışanlar profesyonel kontrol yöntemlerini kendileri için zorlayıcı, ikilemler yaratan ve stresli bir uygulama olarak tanımlamakta ancak
diğer yandan terapötik yaralılığı olduğuna da inanmaktadır. Yine yaş, deneyim, cinsiyet gibi pek çok faktör bu yöntemlere karşı tutumu
etkilemektedir. En fazla olumlu tutum gösterilen yöntemler gözlem ve LH ilaç uygulaması olarak dikkat çekmektedir.
Hem toplumun hem de klinikte çalışanların bakışını yansıtabilmesi açısından öğrenci hemşirelerin tutumları da konu hakkında fikir
vermesi bakımından son derece önemlidir. Aralıklı gözlem ve LH ilaç uygulaması öğrencilerin en fazla olumlu, ağ yatak ise en az olumlu
tutum gösterdikleri yöntemlerdir.

PROFESSIONAL CONTAINMENT METHODS FROM DIFFERENT VIEWS
Although professional containment methods are often used and effective strategies to mitigate aggression in psychiatry wards, they have
many risks. One of the most frequent faced negative conditions is patient injuries. Those injuries might cause to patient traumatization and
negative attitudes to health care staff. While another negative condition is being injured of staff, containment methods can have negative
effect on patient-staff relations and impair therapeutic environment.
The use of professional containment methods damage the image of psychiatry in society and amongst other medical sciences. Psychiatry has
been criticized with regard to use of antihumanistic methods. Professional containment methods have been perceived as a punishment means
of patients.
The negative view of society echos on patients which are treated in psychiatric wards and employees. The need of the regulation of therapeutic
environment and the issue of human/patient right come into question by leading serious dilemmas.
Patients from variety cultures have described coersive methods as a tool for showdown and punitive. Cultural background, age, gender and
experiences influenced patients’ perceptions towards these methods. While elderly patients have more positive attitude, male patients are
more likely to approve the invasive methods than females. Patients whose are experienced have a positive view to intermittent observation and
time out besides more negative attitude to net bed and involuntary medication.
According to staff, professional containment methods are coercive, contradictive and stressful applications. On the other hand, they believe
there is therapeutic efficacy. Again, many factors such as age, experience and gender have an effect on attitudes to coercive methods. Amongst
staff, observation and Pro Re Nata (PRN) medication are most approved methods.
It is very important to learn about student nurses’perceptions to containment methods in order to reflect views of both society and clinical staff.
Intermittent observation and PRN medication are most approved methods amongst students as well as ned bed is less approved.
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TÜRKİYE’DE ÇOCUK VE ERGEN PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ UYGULAMALARI VE SORUNLARI
Leman Kutlu
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, İstanbul
Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty Hospital

Çocuğun gelişimini fiziksel hastalık veya ruhsal travma etkileyebilmektedir.Ortaya çıkan her ruhsal belirti uyum çabasından
kaynaklanan bir tepki olabilmektedir. Ancak bu tepkilerin sürekliliği ve destekleyici koşulların yetersizliği ciddi ruhsal problemlerin
ortaya çıkmasını ve kronikleşmesini kolaylaştırabilir.Bu nedenle bebeklik, çocukluk ve ergenlik dönemi bir çok ruhsal bozukluğun
ortaya çıktığı dönemlerdir.Gereken müdehaleler yapılmadığında yetişkinlikten yaşlılığa bu sorunlar taşınmaktadır.
Çocuk ve ergenler fizyolojik ihtiyaçlarının yanında psikososyal ihtiyaçlarının karşılanmasında da uzman kişilerin profesyonel
yaklaşımlarına ihtiyaçları vardır.
Çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşireliği; ruh sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla gelişim dönemleri
doğrultusunda sağlıklı, ruh sağlığı problemleri olan veya bozulma riski taşıyan çocuk- ergenlerin, ebeveynlerinin, kardeşlerinin ya da
kendisinden birinci derece sorumlu bireylerin döneme ilişkin fiziksel, emosyonel, entelektüel ve sosyal boyutuyla bütünlük içinde
değerlendirilmesi, hemşirelik girişimlerinin uygulanması, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin etkin şekilde sağlanması, araştırma,
ekip işbirliği ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumludur.
Çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü hastanelerdeki servisler ve poliklinikler, toplum ruh sağlığı hizmetlerinin
verildiği alanlar; okullar, yuvalar, bakım evleri, rehberlik ve danışmanlık merkezleri , ana çocuk sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve
rehabilitasyon merkezleri çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşirelerinin çalışma alanlarıdır.
Türkiye de çocuk ve ergen psikiyatrisi birimleri, çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşireliği için çalışma alanı geniş olmasına rağmen
nicelik ve nitelik açısından gelişmesi sağlanamamıştır. Bu birimlerde bebekler,çocuklar, ergenler ve onların bakımını üstlenen yetişkin
ve yaşlı her yaş grubuna hizmet verilmekte ve çok çeşitli disiplinlerle çalışılmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu 2005 yılında 0-6 yaş grubunda yaklaşık 9,5 milyon ve 7-18 ya ş grubunda da 16 milyon çocuk olduğunu
tespit etmiştir.18 yaş ve altındaki çocuk ve ergenlerin nüfusu yaklaşık 26 milyondur.
Türkiye genelinde bu nüfusa hizmet veren çocuk ve ergen psikiyatristlerinin sayısı Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneğinin
bildirimine göre 215 ‘dir. Bunlardan; 86’ sının üniversite hastanelerinde ( n=30), 82’sinin devlet hastanelerinde ( n=50 ), 26‘sının
özel muayenehane (n=26 ) , 11’unun özel hastanelerde (n=9) ve 8’inin askeri hastanelerde(n=4) çalıştığı belirtilmiştir. Çoğunluğu
Marmara Bölgesinde ve İstanbul’da (n=58) çalışmaktadır.
Genel olarak Türkiye’de bir milyon çocuk nüfusuna düşen çocuk psikiyatristi oranı 2 ‘ dir. DSÖ nün 2005 verilerine göre ruh sağlığı
hemşiresi ve diğer ruh sağlığı çalışanlarının sayısı oldukça düşüktür. Psikiyatri alanında çalışan Hemşire oranı 100 binde 3’dür.
2011 yılına ait çocuk ve ergen psikiyatrisi birimlerinde çalışan hemşirelere yönelik bilgilerin toplanması devam ettiği için kongredeki
sunumda detaylı olarak verilecektir.
2007 yılında çocuk ve ruh sağlığı hizmetleri veren 29 hastanede 62 hemşireyle yapılan çalışmada; hemşirelerin çoğunun 26-31
yaşlarında (n=23), önlisans mezunu (n=30), meslekte 18 yılın üzerinde(n=21) ve çocuk ergen psikiyatrisinde 5 yıldan az (n=47)
çalıştıkları saptanmıştır. Bu hastanelerin tamamında poliklinik hizmeti ve 4’ünde yataklı hizmet verilmektedir. 7’si üniversite ve 2’si
devlet hastanesi olmak üzere çoğunlukla Marmara bölgesinde toplanmıştır. Günlük polikliniğe gelen hasta sayısı 10-60 arasında
değişmektedir.Yatak sayıları 9-30 arasındadır. 71 psikiyatrist, 62 hemşire ve75 diğer ruh sağlığı disiplininin çalıştığı belirlenmiştir.
62 hemşirenin yaptığı çalışmalar incelendiğinde: Polikliniklerde; Konsültasyon liyezon çalışmaları, kekeme grubu çalışmaları, otistik
çocuklarla çalışma , bebek -aile etkileşimi izlemi, aile terapisi koterapisti , oyun terapisi izlemi (istismar, adli vakalar) , Öğrenme
Güçlüklü çocuklarla çalışma , hasta randevusu planlama , İlk gelen hastayla ön görüşme ve triaj yapma, cümle tamamlama testlerine
yardım etme ,Dosya dağılımı ve düzeni , hasta kaydı, kilo, boy takibi, acil durum tedavisi, okul ve ebeveynler için bilgilendirme ve
eğitim, araştırma, ebeveyn memnuniyeti değerlendirmesi çalışmaları yaptıklarını belirtmişlerdir.
Yataklı birimlerde; bakım ve tedavi , günaydın toplantıları , Uğraş, spor,tatlı Çarşamba faaliyetleri, , hasta ve ebeveynlerine hijyen,
cinsellik, bulaşıcı hastalık,madde kullanımı bilinçlendirme ve sosyal beceri eğitimi , terapotik ortam hazırlama , oyun, resim, plastik
sanatlar, filim aktivitesi, alış veriş gibi çalışmalar yaptıklarını belirtmişlerdir.
Amerikan Hemşireler Birliği ilk olarak 1973’te yetişkin psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği için hazırladığı standartları 1982’de gözden
geçirmiştir. Çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşireliği için standartlar da 1985’te geliştirilmiştir.
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19 Nisan 2011 yılında yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında Çocuk ve adölesan
Psikiyatrisi Hemşireliği nin görev yetki ve sorumlulukları ; hemşirelik bakımı; ve eğitim -danışmanlık olmak üzere 12 görevi
belirtilmiştir

Ülkemizde Hemşirelik Fakültesi ve Yüksek Okullarında lisans üstü eğitim ve branşlaşma 1960’lı yıllarda olmakla beraber, Nisan
2007’de kabul edilen “Hemşirelik Kanunu” ile yasalaşmıştır. Ancak bu branşlaşma içinde çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliği yer
almamaktadır. Psikiyatri hemşireliği içinde belirtilmektedir.
Okullardaki teorik ve uygulamalı eğitimde
görülmektedir

öğrenci hemşirelerin aldığı teorik ders saati ile uygulama saatinin de az olduğu

Mesleki örgütlülük düzeyinde değerlendirildiğinde; nicelik ve nitelik açısından yeterli olmadıkları için çocuk ve ergen ruh sağlığı ve
hastalıkları alanında çalışan hemşirelerin dernek veya birlik şeklinde bir örgütlerinin olmadığı görülmektedir.
Türkiye’de psikiyatri hemşirelerinin örgütlülük çalışmaları
yürütülmektedir.

2000 yılında kurulan psikiyatri hemşireleri derneği tarafından

Çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliğinin daha ileri düzeyde olduğu ülkelerden biri olan Amerika’da ‘’Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Hemşireleri Birliği’nin olduğu ve etkin çalışmalarda bulunduğu izlenmektedir
Çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşireliğinin süreli bir yayını yoktur.Ancak Psikiyatri Hemşireleri Derneğinin 2010 yılından itibaren
yayınlamaya başladığı ‘’ Psikiyatri Hemşireleri Dergisi’ içinde çalışmalarını yayınlamaktadırlar.
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Hemşireleri Birliği’nin süreli bir yayını olan Çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliği dergisi çocuk ve ergen
psikiyatri hemşireliği konusundaki gelişmeleri takip etmede bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için önemli bir kaynak oluşturmaktadır
Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sunumundaki genel gerçeklerden hareketle çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliğinin gelişimini
olumsuz etkileyen engeller incelendiğinde:
- Psikiyatri hemşirelerinin sayısı azlığı nedeniyle yeterli istihdamı yapılamamaktadır.
- Yöneticiler tarafından çocuk ve ergen psikiyatrisi birimleri poliklinik tarzında çalışması nedeniyle personel açısından bir dinlenme
yeri ve rehabilitasyon alanı olarak görülmektedir.
- Hastane yönetimlerinde genellikle hekimler güc sahibidir, hemşirelik konusunda bilgileri yetersizdir ve hemşireleri mesleki alanı
dışında çalışmaya zorlarlar
- Hemşirelik eğitiminin politikacılar tarafından bir siyasi araç olarak kullanılmaktadır ve hemşirelikte eğitim karmaşası vardır.
- Hemşirelik uzmanlık programları içinde Çocuk ve ergen psikiyatri hemşireliği uzmanlığı programı yoktur.
- Çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşireliğinin çalışma alanının geniş olması nedeniyle diğer disiplinlerle rol çatışmaları yaşamaktadır.
- Devlet ve üniversite hastanelerinde çalışan bazı disiplinler için bu alanlar kazanç kapısıdır ve buralardaki hizmet boşluğunun
doldurulmasını istememektedirler.
- Ekip olarak çalışma anlayışı bazı meslek gruplarıyla sınırlıdır.
Sonuç olarak çocukların ruh sağlığının korunmasında geliştirilmesinde, hastalandığında; tedavisinde ve rehabilitasyonunda hizmet
verecek sağlık personeli ve kurumlar nitelik ve nicelik açısından yetersizdir.
Çocuk ve ergen psikiyatrisi hemşireliği; uygulama alanları çok olmasına rağmen nitelik ve nicelik olarak yetersizdir ve mesleki rollerini
uygulama yeterliliği gösterememiştir. Ciddi anlamda desteklenmesi gerekmektedir.

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING CLINICAL PRACTICES AND PROBLEMS IN TURKEY
Physical illness and psychological trauma can effect development of child. Every psychologic semptoms can be a reaction relation to
adaptive efforts.Serious psychologic problems can become easier to appear and to be chronic When these reactions are continuity and
supportive conditions are insufficiency.So a lot of psychologic disorders appear in period of babyhood, childhood and adolescence.If needed
interventions aren’t done, these disorders are carried from adult to old age.
Children and adolescences needs professional interventions of specialists for both physical needs and psychosocial needs.
With aims of mental health is protected, continued and developed in growth periods, Child-adolescent psychiatric nursing is resposible that
children and adolescents with healthly, mental health problems or risk of psychiatric disorder, their parents, their brother and sister or persons
who are responsible from their care are evaluated with all of physical, emotional, intellectual and social dimension, nursing interventions are
aplied , effective consultaion and training services are secured, are evaluated results of searches and team working.
Child and adolescent psychiatric nurses works in depertmants having inpatients and outpatients, that there are child and adolescent mental
health services ,in schoolls, care homes, nursery, nursery school, mother-child health centers, rehabilitation centers and consultation and
liaison centers that there are community mental health services .
In Turkey, working areas of child and adolescent psychiatric units are extensive for child and adolescent psychiatric nurses but their qualities
and quantities aren’t enough.In child and adolescent psychiatric units, babies, children, adolescencents and adult , old rage and every age
group that are responsible their care are served and working with very various disciplines.

69

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

In 2005 , It was determined by Turkish statistical institute that there were in 0-6 age group about 9,5 million children and in 7-18 age group
about 16 million children . 18 age and under 18 age child and adolescents were about 26 million.
In Turkey, according to Turkısh Association for Child and Adolescent Psychiatry, population of child and adolescent psychiatrists were 215 that
This population of child and adolescents were served. It was determined that 86 of worked in university hospitals ( n=30), 82 of them worked
in hospitals of ministery of health (n=50), 26 of them worked in doctor’s consulting room (n=26), 11 of them worked in special hospitals (n=9),
8 of them woked in military hospital (n=4). Most of 215 psychiatrists were in Marmara region and worked in Istanbul.
Generally, In Turkey, a million children were served by two for child and adolescent psychiatrists.In 2005, according to World Health
Organization’s Findings, the population of mental health nurses and the other mental health disciplines were very low. Only three nurses from
100 thousands nurses had working in psiychiatric departmensts.
For 2011, because data of Nurses who have working in child and adolescent psychiatric units are collecting now. At congress in 22
Semptember 2011, Their datas will be determine in detail.
In 2007, data were collected from 62 nurses at 29 hospitals that were child and adolescent mental health services.According to this data, It
was determined most of 62 nurses were among 26-31 years old (n=23),as for education , 30 nurses were 2 year diploma graduates, as for work
experience, 21 nurses had more than eigtheen years’ as for work experience at child and adolescent pcyhiatric units , 47 nurses had fewer than
5 years. All of 29 hospitals were served at outpatient units and only two of 29 hospitals were served at inpatient units. Most of 29 hospitals were
collected in Marmara Region 7 of 29 hospitals were university hospitals and 2 of 29 hospitals were hospitals of ministery of health.
It was determined that daily number of patients that came to outpatient units were among 10-60 patients , number of beds were among 9-30
beds and 71 psychiatrists, 62 nurses and 75 the other mental health disciplines worked at 29 hospitals.
Practices of 62 nurses At 29 hospitals were investigated:
In outpatient units, It was determined that doing consultaion and liaison activities, doing stutterer goup activities, working with autistic
children, following baby-mother relation ,co-therapist in family therapy, following play therapy for forensic cases, working with children
that have learning disorder , planing patients’ randezvous, pre-interviewing with patients first time coming and doing triage, helping to
sentences completion tests recording, dispersing and organizing patients’ files , taking the measurements of patients’ lenght and weigthing
patients’ kilogram ,treating in emergency conditions, doing informed and education for school and parents, doing searchs , evualating
parent satisfaction
In inpatient units, It was determined that doing treatment, care , occupational thereapy, sportive psychotherapy , Sweet Wednesday activities,
rendering conscious and social skill training relation to hygiene , sexuality, infections and using substances for patients and parents , millieu
therapy, therapeutic play, art therapy, movies activities and buying and selling activities
In 1982 , The American Nurses Association revised standards that prepared firstly for adult psychiatry and mental health nursing in 1973.
Standards were developed for child and adolescent psychiatric nursing in 1985.
Missions, authorities and responsibles of child and adolescent psychiatric nursing On modificated nursing byelaw that was published on 19th
April, 2011 were 12 missions that were emphasized in relation to nursing care and training-consultaion
Begining of Master’s degree and specialized was in 1967 at nursing faculties and nursing high school in our country. It was legalized with
nursing law In 2007.But, child and adolescent psychiatric nursing was not in this speciliation and determined in psychiatric nursing
Total of theoretical and pratical lesson hours in schools is not enough for development of child and adolescent psychiatric nursing
It is investigated: that there are association and union in child and adolescent psychiatric nursing; It is determined there aren’t organizations
as association and union in child and adolescent psychiatric nursing, Because qualities and quantities of child and adolescent psychiatric
nurses aren’t enough.
In Turkey, organization activities o f psychiatric nurses are carried out by The Association of Psychiatric Nurses that was set up in 2000.
The Association of Child and Adolescent Psychiatric Nurses –ACAPN-1971 carries out effective activities in America that child and adolescent
psychiatric nursing is more developmental
In Turkey, Child and adolescent psychiatric nursing has not journal.So their searces were published in journal of psychiatric nursing that has
issued by the association of psychiatric Nurses from 2011
Results of general realities in presentaion of health services in Turkey, barriers that negatively affect the development of child and adolescent
psychiatric nursing are investigated:
- Employment can not be done due to inadequate number of psychiatric nurses
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- Because child and adolescent psychiatry units serves as outpatient units, hospital managers managers evaluate as a place of rest and
rehabilitation area
- Physicians generally have force in managment of hospitals, Their knowledges aren’t enough about nursing and nurses are forced by them

to work outside areas of professional practice in child and adolescent psychiatric units
- Nursing education is used as a political tool by politicians, and there are complexities in nursing education
- There isn’t child and adolescent psychiatric nursing master program in nursing masters’ program
- Working areas of Child and adolescent psychiatric nursing are very large, So They conflicts with other disciplines in the child and adolescent
psychiatric units and there is role confusion between them
- These hospitals are areas making money for some of physicians and the other disciplines that have working in hospitals of health minister
and universty hospitals .So they don’t want to gap of services aren’t fiiled by nurses in these hospitals
- As multidisciplinary team approach to work is limited to certain disciplines
As a result, quantity and quality of mental health personels that serve for children’s mental health are protected and developed, child patients
are treated and are rehabilitated aren’t enough.
Although there are many areas of working in child and adolescent psychiatry units , quantity and quality of child and adolescent psychiatric
nurses and implementation of professional roles aren’t enough. Child and adolescent psychiatric nursing seriously needs to be supported
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Canan Kabasakal
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı, İSTANBUL
Istanbul University, Istanbul Medical Faculty Hospital , Department of Child Psychiatry Science, İSTANBUL

1.Çocuk psikiyatrisine tarihsel bakış:
1957 yılında ‘Çocuk Psikiyatrisi Enstitüsü’ faaliyete geçmiştir. 1968 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi kurulmuştur. 1997
yılında “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ” ismi altında ana bilim dalı statüsünü kazanmıştır.(1,2) Kuruluşun ilk yıllarında,
Sosyal Hemşire Güner Bakan, ev ziyaretlerine giderek psikolojik destek alması gereken çocuk ve aileleri olgu raporu hazırlayıp tespit
ederek kliniğe yönlendirmiştir. Ayrıca; halkın bilmediği bu dalın gelişmesinde, kliniğin açılmasında, Çocuk Akıl Sağlığı ve Rehberliği
Derneği’nin devamında sürekli çabaları olmuştur. O yıllarda; psikonevroz ve psikosomatik psikoterapi grupları, davranış sorunları
olan çocuklar ile eğitsel psikoterapiler ve aileler ile grup çalışmaları, dikkat eksikliği hiperaktivite grupları, kekeme grupları, sosyal
fobi grupları, mental retardasyon grupları, dokuma ve marangozluk atölyesi çalışmaları, uğraşı terapileri, otistik çocuklarla bireysel
eğitimler yapılmıştır.(3)

2. Çocuk psikiyatrisi anabilim dalı tanıtımı:
Çocuk Psikiyatrisi Anabilim Dalı’nda iki lisans, iki ön lisans mezunu hemşire görev yapmaktadır. 5 öğretim görevlisi, 1 uzman doktor,
20 asistan, 4 psikolog, 2 sosyal çalışmacı, 4 pedagog görev yapmakta olup, diğer ekip üyeleriyle iş birliği doğrultusunda çalışmalar
yürütülmektedir. Günde yaklaşık 250-300 aile başvurmaktadır. Yataklı servis bulunmamakta olup, gündüz hizmet verilmektedir.
Kliniğimizde her meslek grubu (doktor, hemşire, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı) kendi randevusunu vermekte olup, ilk muayene
konsültasyon liyezon psikiyatri randevuları tıbbi sekreter tarafından, ilk muayeneler bilgi işlem sistemi aracılığıyla verilmektedir.

3. Hemşirelik uygulamaları:
3.1. Özel öğrenme güçlüğü ve disleksi çalışmaları:
Okumayı güçlendirme eğitim programı ile; haftada bir gün hemşireler tarafından, diğer günler ev ortamında çalışmalar
sürdürülmektedir. Aileye okuma çalışmalarını nasıl yürüteceği konusunda eğitim verilmektedir. Çalışmalar hemşire, doktor, öğretmen
ve aile işbirliği ile yürütülmektedir. Büyüme ve gelişme durumu, beslenme, uyku gibi fizyolojik aktiviteleri, çevresiyle olan ilişkileri,
sosyalizasyonu, ders çalışma ortamı, ailenin göstermiş olduğu tutum ayrıntılı değerlendirilmekte; gereksinimler belirlenerek,
bu doğrultuda hemşirelik bakımı yürütülmektedir. Hemşireler tarafından ailelere; çocuğa sınır koyma ve ödül sistemi eğitimi
verilmektedir. Okurken ses çalışması, nefes egzersizleri uygulamalı olarak çalışılmaktadır. Okuma güçlüğü yaşayan çocuklarda,
okumayı güçlendirme eğitim programının etkinliği değerlendirilmiş olup; yapılan eğitimlerin, okuma hızının artışında ve Türkçe ders
notlarının yükselmesinde belirgin olarak faydalı olduğu görülmüştür. Ayrıca; çocukların genel ders başarısı, akademik özgüvenleri,
çalışma motivasyonları, günlük çalışma saatleri, okula karşı bakış açıları da daha olumlu hale gelmiştir.(4) Kavramsal eğitimler,
matematiksel anlamda zorluk yaşayan çocuklara verilmektedir.
3.2. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite çalışmaları:
Çalışmalar özel öğrenme güçlüğü eğitim programına benzer şekilde yürütülmektedir. Bunun dışında; dürtü kontrolü ve öfke yönetimi
eğitimleri verilmekte, ilaç doz yetersizliğinin hemşireler tarafından eğitim sırasında gözlemlerle belirlenip doktora yönlendirilmesi
yapılmaktadır.
3.3. Çocuk ve ergen konsültasyon liyezon psikiyatri hemşireliği uygulamaları:
Kliniklerde yatarak tedavi görmekte olup, duygusal ve davranışsal sorunlar nedeniyle, çocuk psikiyatrisinden konsültasyon istendiğinde;
çocuk/ergen ve ailenin gereksinimleri geliştirilmiş form, oyun teknikleri ve projektif teknikler doğrultusunda belirlenmekte, çocuk/
ergen ve aile desteği sunulmakta, çocuk/ergen, aile ve sağlık ekibi işbirliği ile haftalık takipleri yapılmaktadır.
Brakiyial pleksus tanısıyla takip edilen çocuklar/ergenler ve aileleri, haftada bir gün, plastik cerrahi ile işbirliğiyle, izlenmektedir. Çocuk/
ergen ve aile; geliştirilmiş form, oyun teknikleri ve projektif teknikler ile değerlendirilmektedir. Ruh sağlığı taraması yapılarak gerekli
durumlarda çocuk psikiyatrisine yönlendirilmektedir. Çocuğun kolunu daha iyi kullanabilmesine yönelik; oyun aktiviteleri, bebek
yağı ile masaj uygulaması, parmak boyası ile resim çalışmaları, yüzme gibi sportif faaliyetler konusunda aile eğitimleri verilmekte,
6-8 kişilik gruplar halinde oyun grubu çalışmaları yapılmaktadır. Parmak boyası ile resim çalışması, oyun hamuru ile şekiller yaratma,
kartonlardan insan figürü yapma gibi aktiviteler yürütülmektedir. Bu çalışmalara; ailelerin de katılımı sağlanmakta ve sonrasında aile
görüşmeleri yapılarak, ailelerin duygu ve düşüncelerini ortaya koyması, yaşadığı sıkıntıları paylaşması sağlanmaktadır.
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3.4. Kekeme grubu çalışmaları:
Konuşma bozukluğu olan çocuklara; dil gelişim egzersizleri, ayna karşısında öğretilmekte ve birlikte uygulamalı olarak çalışılmaktadır.
Relaksasyon teknikleri, okuma çalışmaları, ritm tutma, çeşitli oyunlar beraberinde yürütülmektedir. Aile terapisi eğitimi almış bir
hemşire tarafından, ailelerle grup görüşmeleri yapılarak psikososyal destek sunulmaktadır.
3.5. Acil müdahaleler:
Acil girişim gerektiren durumlarda (kendine ve çevresine zarar verme, psikoz, histerik kriz, konversiyon gibi) acil odasında gözlem
yapılmakta, güvenli çevre oluşturularak bireyin içinde bulunduğu durum gözlenmekte, uygun iletişim ve davranış teknikleri
uygulanmaktadır. Gerektiğinde doktor istemiyle ilaç uygulamaları yapılmaktadır. Yapılan gözlemler, kişisel bilgiler ve tedavi notları
acil değerlendirme formuna kaydedilip hasta dosyasına konulmaktadır.
3.6. Diğer hemşirelik uygulamaları:
Tüm ekibin katılımıyla haftada 2 gün olmak üzere klinik hizmet içi eğitim programları yapılmakta ve hemşireler bu eğitim
programlarında sunumlar yaparak diğer ekip üyeleriyle paylaşımda bulunmaktadır. Hemşireler arasında düzenlenen hizmet içi
eğitimler aylık olarak düzenlenmektedir. Poliklinikte takip edilmekte olan günlük acil, adli, ilk ve kontrol muayene başvuru sayısının
istatistiki verileri takip edilmektedir. Poliklinikte bekleme süresince; çocukların anksiyetelerini azaltmaya yönelik, resim ve kağıtlardan
origami yapma faaliyetleri yürütülmüş olup, kullanılabilir alanın kısıtlılığı nedeniyle geçici olarak yapılamamaktadır. Öğrenci
hemşirelere klinik tanıtımı yapılmakta ve stajyerlerin yürütülen eğitsel faaliyetlere katılımı sağlanmaktadır.
Çocuk ve ailenin gereksinim duyduğu konularda (ruhsal problemler, semptomlar, tedaviler gibi) rehberlik ve danışmanlık
verilmektedir. Diğer kliniklerdeki hemşireler ve çalışanların gereksinim duyduğu; çocukla iletişim, gelişim dönemi özellikleri, riskli
davranışlar, kriz yönetimi gibi pek çok konuda eğitim ve danışmanlık verilmektedir. Acil olarak başvuran ailelerle görüşülerek acil
kararı verilip, doktora yönlendirilmektedir. Boy kilo takibi ve baş çevresi ölçümü ile çocuğun büyüme ve gelişmesi izlenmekte, vital
bulguların takibi yapılmaktadır. Suicid, kendine ve çevresine tehlikeli davranışlar gösterme riski olan bireyin ailesine acil durumlar için
gereken iletişim bilgileri verilmekte ve aile desteği sunulmaktadır.

4. Değerlendirme:
Klinik A ve B bloktan oluşmakta olup; B blok 1999 depremi sonrası hasar görmesi nedeniyle 2010’da yıkım kararı verilmiş ve
tamamen boşaltılmıştır. Kullanılan alanın kısıtlanması sebebiyle, farmakoterapiler ön plana çıkmıştır. Ancak; şu anda yapılmakta olan
hemşirelerin vermiş olduğu eğitimler, ilaç ile birlikte destekli olarak yürütülürse, daha iyi sonuç alındığı görülmüştür. Kullanılan alanın
kısıtlanmasına rağmen, hasta sayısı ve yapılan faaliyetler aynı şekilde devam etmektedir.

CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING CLINICAL PRACTICES AND PROBLEMS IN TURKEY
1. Child psychiatry historical overview:
In 1957, ‘Child Psychiatry Institute’ became operational. Child Psychiatry, Istanbul Medical Faculty Hospital was established in 1968. In
1997, ‘Department of Child and Adolescent Psychiatry’ has gained the status of the department under the name.(1,2) The first years of the
organization; Social Nurse Güner Bakan went home visits to determine who should receive psychological support for children and families,
prepared a case report and directed to clinic. Also; unknown to the public in the development of this branch, the establishment of the clinic, the
continuation of the Association of Children’s Mental Health and Guidance have been continuous efforts. During those years; psychoneurosis
and psychosomatic psychotherapy groups, educational psychotherapies with children with behavior problems and group work with families,
attention deficit hyperactivity groups, social phobia groups, stutter groups, mental retardation groups, weaving and carpentry workshop
studies, occupational therapies, personal training with autistic children were done.(3)

2. Introduction of department of child psychiatry:
Department of Child Psychiatry, the two bachelor’s degree, two associate degree graduate nurses on duty. 5 lecturer, 1 specialist doctor, 20
assistants, 4 psychologists, 2 social workers, 4 pedagogues are working, according to studies carried out cooperation with other team members.
Family refers to approximately 250-300 per day. There is no inpatient service and services are provided during the day. In our clinic, each group
of professionals (doctors, nurses, psychologists, pedagogues, social worker) are giving their appointments, appointments for first examination
in consultation liaison psychiatry are given by a medical secretary, first examination appeals are given by information processing system.

3. Nursing practice:
3.1.Special learning difficulties and dyslexia studies:
Training program to strengthen reading; one day a week is given by nurses, other days are underway in home environment. Families are
given training in how to conduct the study of reading. Studies are going on cooperation with nurse, doctor, teacher, and family. Growth and
development status, external relations, socialization, study environment, attitude of the family showed, physiological activities such as sleep
and nutrition are detailed evaluated, requirements are identified, nursing care are carried out in this direction. Families are trained about limit-
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setting and reward system to children. While reading; sound works and breathing exercises are practically done. Reading difficulties in children
living, has evaluated the effectiveness of the training program to strengthen reading, training, increase in reading speed and Turkish lecture
notes as a significant rise was seen to be beneficial. Also; the general course of children’s success, academic self-confidence, motivation to
work, daily working hours, perspectives towards the school has become more positive.(4) Conceptual training, is given to children living in
mathematical difficulty.
3.2.Studies of attention deficit and hyperactivity:
Studies carried out in a similar way with learning disabilities. Apart from this; impulse control and anger management training is given and lack
of drug dose, with observations made during training are determined and directing a doctor is done.
3.3. Child and adolescent psychiatry consultation liaison nursing practice:
During inpatient treatment, due to emotional and behavioral problems, clinics may have prompted a psychiatric consultation for children.
Where upon; child/adolescent and family needs are determined by using the improved form, play techniques and projective techniques. Child/
adolescent and family support are given, child/adolescent, family and health team collaboration with weekly follow-up is done.
Brachial plexus cases followed children/adolescents and their families, one day a week, with the cooperation of plastic surgery, are monitored.
Child/adolescent and family; are evaluated with the improved form, playing techniques, and projective techniques. Mental health screening
is done; if necessary, family is directed to child psychiatry. To use the child’s arm better; play activities, massaging treatment with baby oil,
painting with finger paint, sporting activities like swimming, are given to families in training. Play group studies are conducted in groups of
6-8 people. Painting with finger paint, creating shapes with play dough, making human figures with cartons are carried out. In this work, the
participation of families are provided and later; the family interviews are made to put in their thoughts and feelings, to share the challenges
faced are provided.
3.4. Stutter group studies:
To children with speech disorders, language development exercises are taught in front of a mirror and are done together practically. Relaxation
techniques, reading exercises, rhythm techniques, carried out with a variety of plays. Psychosocial support through group interviews with
families is provided.
3.5. Emergency interventions:
Situations that require urgent intervention (self-harm and its surroundings, psychosis, hysterical crisis, conversion, etc.) are made observation
in emergency room, a safe environment is provided, appropriate communication and behavioral techniques are applied. If necessary, with the
doctor’s request, the drug applications are done. Inside an emergency evaluation form; observations, personal information, treatment notes
are recorded and put into the patient file.
3.6. Other nursing practice:
Clinical in-service education programs are held two days a week with the participation of the whole team. Nurses’ presentations are also
included in the program, to share their knowledge to all team members. In-service training of nurses, are held on a monthly basis. First, control,
emergency and forensic examinations are followed on a daily basis of statistical data. While waiting the examination, to reduce the anxiety
of children, drawing pictures and making origami with papers have been carried out, due to limitations of available space, can not be done
temporarily. Student nurses performed the clinical presentation and participation in educational activities are provided. Children and family’s
needs on issues (mental problems, symptoms, treatments, etc.) are given guidance and counseling. To other clinical nurses and staffs; such as
communication, development stage properties, risky behaviors and crisis management educations are given and consulting in many areas are
done. Interviewing with the families admitted to the emergency are done and the emergent cases are directed to a doctor. The child’s height,
weight and head circumference are measured, growth and development are monitored, vital signs are monitored. For the individuals, who are
at risk of suicid and self or environment for dangerous behaviors, and for their families, emergency contact information are given and families
are supported.

4. Evaluation:
Our clinic consists of A and B blocks. Block B, after the 1999 earthquake because of damage, in 2010 adopted a plan of destruction and is
completely emptied. Due to the limitation of the area used, pharmacotherapies came to the fore. However; educations which are being made
currently by nurses, if it is executed in conjunction with the medication assisted treatment, better results are taken. Although area used is limited;
the number of patients and the activities continue in the same way.
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YA MAĞDUR YA SALDIRGAN : KADIN VE ŞİDDET
Ayten Zara
İstanbul Bilgi Üniveristesi,
Istanbul Bilgi University, Department of Psychology

Savaşın olmadığı zamanlar dünyanın barış içinde yaşadığını düşünüyorsak yanılıyoruz. Eğer kadınlarımız ve çocuk yaşındaki genç
kızlarımız evlerde, sokaklarda, okullarda ve işyerlerinde sık sık şiddetin her türlüsüne maruz kalıyorsa bu savaşın devam etmesidir
ve durdurulması gerekmektedir. Tarihteki bulgular kadınlara yönelik siddet içerikli davranışların her bir ırk, kültür, din, ulus ve
ideolojilerdeki erkekler tarafından yapıldığını ve kadınların insan olarak değil sadece bir nesne, bir ödül ve savaşın bir hatırası olarak
her türlü şiddete maruz kaldıklarını göstermektedir. Özellikle erkeğin kadından üstün görüldüğü ve kadın ve erkek rollerinin katı
çizgilerle birbirinden ayrıldığı toplumlarda kadınların daha çok istismara maruz kaldıklarına tanık oluruz. Tüm bunlar sadece geçmişi
çok uzuna dayanan trajedilere örnek teşkil etmezler; ne acı ki şimdilerde yaşanan ve hatta gelecekte yaşanacak olan trajedilere de
örnek teşkil ederler. Yani şiddet babadan oğula geçer, mağduriyet de anneden kıza ve şiddet nesilden nesile taşınır. Aile içi şiddeti
konu alan olan bu derleme yazısı aile içi şiddetin tarihini, çeşitlerini ve etkilerini ele alacak ve aile içi şiddetin önleyici yollarını
tartışacaktır.

EITHER VICTIM OR ATTACKER: WOMEN AND VIOLENCE
We are wrong if we assume that the world is at peace if there is no war. The war continues and has to be stopped if women, and young girls as
young as children are often abused in different ways, at home or in streets, schools or workplaces. The historical Findings show that violence
towards women occurs in every race, culture religion, nation and in every ideological understanding, and women are violated in many ways as
objects, as rewards and war momentoes, not as human beings. What we particularly witnessed is that women are abused in societies in which
males are regarded as better beings and where there are strict norms and understanding of gender roles. All of these are not only examples
of a tragedy which has a long history but also unfortunately a tragedy experienced by women today and into the future. In other words, the
violence passes from father to son, victimisation from mother to daughter, from one generation to the next. This review of domestic violence
discusses the history, types, and impacts of domestic violence and discusses ways of preventing its occurance in families and society.
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AGRESYON VE ŞİDDET YÖNETİMİ
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İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi / Istanbul University Nursing Faculty

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi / Istanbul University Health Sciences Faculty

Sağlık bakım sektöründe iş yerinde şiddet, çalışanların moralini, işe alımlarını ve sağlık bakım bütçelerini etkileyen önemli bir
konu olarak giderek artan şekilde dikkat çekmektedir. İş yerinde şiddetin, sağlık çalışanlarının yarıdan fazlasını etkilediği ve
olumsuz sonuçlarının sağlık hizmetlerinin sunumunu önemli oranda etkilediği belirtilmektedir. Hemşireler en riskli grupta olarak
tanımlanmaktadır. İş yerinde şiddet olayları sayısının, ister sağlık bakımında ister başka kurumlarda olsun, arttığı ya da en azından
arttığı şeklinde algılandığı görüşü kabul görmektedir. Toleransta azalma, eğitim sonrası olayların bildiriminin artması, farkındalık artışı
ve toplumda şiddetin arttığı şeklinde algılamaların da şiddet yaygınlığı ile ilgili tartışmalarda katkısı olduğu belirtilmektedir.
Çalışanlara karşı riskleri azaltmada etkili olduğu belirtilen bir girişim de, işle ilgili şiddet ve agresyonun önlenmesi, tanınması ve
yönetiminde eğitimlerin düzenlenmesidir. Agresyon ve şiddeti ele alma şekli, psikiyatri hastanelerinde de önde gelen özelliklerden
biridir. Bakım verenlerin ve hastaların güvenliğini sağlamak bu anlamda başta gelmektedir. Son yıllarda, psikiyatri kurumlarında
çalışanlar için, özellikle hemşireler için, eğitim programları uygulanmaktadır. Başlangıçta bu kurslar, fiziksel savunmaya ve koersiv
önlemlerle ilgili tekniklerin öğretilmesine dayalıyken, daha sonraları deeskalasyon teknikleri de dahil edilmiştir. Mevcut olarak, bu
tekniklerin kombinasyonu kullanılmaktadır.
Agresyon ve şiddet olaylarının ortaya çıkışı, tek bir faktör veya nedenle açıklanamamaktadır. Agresyon ve şiddet, daima, olaya
dahil olan aktörlerin (çalışanlar, hastalar ve akrabalar) kişiliklerinin, hasta-çalışan etkileşimlerinin, çevresel ve kurumsal faktörlerin
–servis/hastane yapısı ve atmosferi gibi- yanı sıra, çeşitli biyolojik, genetik, sosyolojik ve psikolojik faktörlerin sonucunda meydana
gelmektedir.
İş yerinde agresyon ve şiddetin tanınması, önlenmesi, olay sonrası bakım ve yönetiminde eğitim, ortamda bulunan tüm paydaşlar için,
sağlıklı, güvenli ve terapötik bir ortamı meydana getirmede, sağlık kurumu tarafından tüm stratejinin bir komponentini oluşturmalıdır.
Tüm sağlık çalışanları için, güvenli iş yerleri temel bir hak olmalıdır. Bu, sadece hastalara nitelikli ve güvenli bakım sunmada değil, sağlık
kurumlarında, agresyon ve şiddetin güvenli ve etkili yönetiminde ve sağlık çalışanlarının ve hastaların esenliğinin sağlanmasında
temel öğedir.
Bu kısa kurs programında, hemşirelerin tutumları, agresyon ve şiddet olaylarına karşı davranışlarını etkilemektedir gerçeğinden yola
çıkarak, psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerin güvenliğini ve esenliğini tehdit eden, önemli bir risk olan agresyon ve şiddet
davranışlarına karşı, katılımcıların bilgi ve farkındalığını artırmak, agresif veya şiddet içeren davranışların etkili ve güvenli şekilde
yönetilmesinde beceri geliştirmesini sağlamak amaçlanmıştır.

AGGRESSION AND VIOLENCE MANAGEMENT
Workplace violence in health care sector is an important topic so that it is influenced on staff’ morale, recruitment and health care budgets and
it draws attention which is ever-increasing. It is completely defined that workplace violence influenced over the half of the staff and its negative
consequences damage to the delivery of health care servives. Nurses have been identified as the most risky group. An opinion has been well
recognized that the number of violent behaviours increased or at least been perceived in the way that increasing whether in health care or
other settings. A decrease of tolerance, an increase of reporting events after training and awareness and the perceptions related to increase
violence in society are defined as the contributors on the prevalance of violence.
An intervention which is defined to have an effect on decrease of risks to employees is also to arrange educations for preventing, recognizing
and management of violent behaviours.
Çalışanlara karşı riskleri azaltmada etkili olduğu belirtilen bir girişim de, işle ilgili şiddet ve agresyonun önlenmesi, tanınması ve yönetiminde
eğitimlerin düzenlenmesidir. A way of handling of aggression and violence is also a prominent characteristiscs in psychiatric settings. To ensure
of safety of health care staff and patients is primary inervention in this sense. In recent years, the education programs have been arranged
for employees specifically nurses. Inıtially while these courses have been based on learning about physical defence and coersive technics,
deescalation technics then have been included. Currently, there is a tendency to use combined technics.
It is not possible to explain the emergence of aggressive and violent behaviours with single factor or reason. Aggression and violence can occur
with regard to factors such as personalities of staff, patients and relatives, patient-staff interaction, environmental and organizational factors
as well as various biological, genetic, sociological and psychological factors.
Training for understanding, prevention, care of post incident and management should form a component of full strategies to generate the
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healthy, safety and therapeutic environment by health care institutions.
Safety work places should be the basic right for all health care staff. This is an essential element not only to deliver qualified and safety care and
to manage efficiently aggression and violence and provide well-being of staff and patients.
In this short course program, it was aimed to increase an awareness and knowledge of participants and develop skills to manage aggressive
and violent behaviours in the way of efficiently and safety in the light of the effect of nurses’ attitudes on their behaviours to aggression and
violent events.

KAYNAKLAR / REFERENCES

78

1.

Beech B. and Leather P. (2006). Workplace violence in the health care sector: A review of staff training and integration of training evaluation models.
Aggression and Violent Behaviour, 11: 27-43

2.

Oud N. (2006). Aggression Management Training Programs: Contents, Implementation, and Organization. (in Violence in Mental Health Settings). (Eds:
D. Richter, R. Whittington). Springer Science + Business Media, New York, s. 193-210.

3.

Richter D., Needham I., Kunz S. (2006). The Effects of Aggression Management Training for Mental Health Care and Disability Care Staff: A Systematic
Review. (in Violence in Mental Health Settings). (Eds: D. Richter, R. Whittington). Springer Science + Business Media, New York, s.211-227.

ATILGANLIK EĞİTİMİ
Yasemin Kutlu, Leyla Küçük
İstanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu
İstanbul University Florence Nightingale College of Nursing

Atılganlık, kişinin anksiyete yaşamaksızın kendini ifade etmede, duygularını dürüstçe açıklamada ve başkalarının haklarını inkar
etmeden kişisel haklarını korumada bireylerin eşitliğini ve yeterliliğini geliştiren kişilerarası davranış biçimidir (Teegen1995).
Atılgan olmayı birçok faktör etkileyebilir. Özellikle hemşirelerin atılgan davranış göstermemelerinin en önemli nedeni, kadın mesleği
olması ve kadının toplum içindeki geleneksel rolü olarak görülmektedir. Kadının geleneksel kız kardeş ve bakıcı rolü zaman zaman
onun katı ve otoriter davranarak saldırgan olmasına, zaman zamanda pasif davranmasına neden olmaktadır. Ayrıca stres karşısında
verilen tepkiler, benlik değerinin düşük olması, rol model eksikliği, atılgan olmayı öğrenme fırsatlarının eksikliği, hiyerarşik değerler
de hemşirelerin pasif ya da saldırgan davranmasına sebep olabilir. ( Bernhard 1990; Tanığ 1993).
Genel olarak atılganlık eğitimi, bireyin kişilerarası ilişkilerinde kendi düşünce ve duygularını, kendine güvenli fakat sosyal ortama
uygun bir biçimde ifade etmesini amaçlar. Bu eğitim, bireyin öz saygısını ve güvenini arttırır. Bireye, eleştiriyi kabul etme yöntemlerini,
stresle etkili baş etme yollarını, kendisi ile olumlu iletişimde bulunmasını, pasif, atılgan ve saldırgan davranışlar arasındaki farkı
anlayabilmesini ve başkaları tarafından zorlanmaya izin vermeden kişisel haklarını nasıl koruyacağını öğretir (Bond 1988a; Bond
1988b; Cüceloğlu 1992; Çulha&Dereli 1987; Teegen 1995).
Bu kursun amacı, psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerde atılgan davranışın önemi hakkında farkındalık yaratmaktır. Katılımcıların;
atılgan, saldırgan ve çekingen davranışları ayırt etmesi ve sözlü/sözsüz iletişimin özelliklerini kavraması kursun içeriğini oluşturacaktır.

ASSERTIVITE TRAINING
Assertivite is an inter-individual behavioral model which encourages equality and adequacy of individuals in explaining their selves without
anxiety and their emotions openly and protecting their personal rights without denying others (Teegen1995).
Many factors may affect being assertivite. Particularly for the nurses, the most important reason of non-assetivite behavior is that it a profession
for women and it is the traditional role of women in the society. The role of women as sister or care giver is sometimes being aggressive with
rigid and authoritarian behavior or sometimes being passive. Also, reactions under stress, low value of individualism, lack of role model, lack
of opportunity to learn how to be assertivite and hierarchic values may cause nurses to be passive or aggressive ( Bernhard 1990; Tanığ 1993).
In general, assertivite training aims to teach individuals to express their thoughts and emotions with confidence but in compliance with the
social environment in inter-individual relationships. This training increases self-respect and confidence of individuals. It teaches the methods
of accepting critiques, effective methods to cope with stress, positive self-communication, understanding the difference between passive,
assertivite and aggressive behavior and how to protect personal rights without being forced by others (Bond 1988a; Bond 1988b; Cüceloğlu
1992; Çulha&Dereli 1987; Teegen 1995).
The aim of this course is to create awareness about the importance of assertivite behavior for nurses working in psychiatry clinics. Differentiation
of assertivite, aggressive and reserved behavior and properties of verbal/non-verbal communication will be included in the content of the
course.
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BAĞIMLI HASTALARDA NÜKS ÖNLEME GRUBU
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Alkol ve madde bağımlılığı, kısmi iyileşme dönemleri ve nüksler ile seyreden kronik bir hastalıktır. Bağımlılığın, kişinin beden ve
ruh sağlığını, yaşam kalitesini, iş uyumunu, aile ve sosyal yaşamını olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir. Ayıklığın sağlanması ve
nükslerin önlenmesi, bağımlı bireylerin yaşam kalitesini ve sosyal uyumlarını yükseltmektedir.
Nüks, belirli bir içmeme döneminden sonra içmeye başlamak ve kontrol kayıplarıyla birlikte eski içme durumuna dönme süreci olarak
tanımlanmaktadır. Bu sürece etki eden bir çok risk faktörü vardır. Bağımlı bireylerin tedavisinde hastaların tekrar kullanımını neden
olan risk faktörlerine engel olabilecek doğru eylem planlarının hazır olması oldukça önemlidir. Marlatt ve Gorden’ un (1985) nüks
önlemeye yönelik yaptığı araştırma ve uygulamaları sonucunda tekrar madde kullanımını önlemede, nüks önleme planının oldukça
etkili olduğunu bildirmişlerdir. Nüks önleme planı, hastalara “eylem planı” geliştirmede yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Bireyin
alkol ve maddeyi bırakmaya yönelik planladığı değişim sürecinde, değişim sorumluluğunu alabilmesi için de nüks önleme planı
gereklidir.
Ne kadar farklı olurlarsa olsunlar bütün davranışlar benzer öğrenme prensiplerine sahiptirler. Bu nedenle, bağımlı bireyin, düşünce
ve davranışlarını değiştirmeye, ağır kullanıma karşı seçenekler geliştirmeye yönelik bilişsel davranışçı yöntemler, bu hasta grubu için
yararlıdır. Bilişsel davranışçı yöntemlerin bu temel prensibi ve Marlatt ve Gordon’un yaptıkları sürece ilişkin tanılama baz alınarak
uygulanan “Nüks Önleme Gruplarının” alkol ve madde bağımlısının tedavisine önemli katkıları bulunmaktadır.
Bu grupların amacı, sonlandırılmış içme davranışının sürekliliğinin sağlanmasına yönelik kişilere nüks oluşturma riski yüksek olan
durum ve ortamlarda uygulayabilecekleri özdenetim becerilerinin kazandırılması ya da bireyi kendi kendine yardımcı olacak bilgi ve
becerilerle donatmaktır. Nüks önleme programıyla hastaların ayık kaldıkları sürelerin uzadığı, kısa nüksler sırasında alkol kullanımının
azaldığı ve bireylerin psikososyal uyumlarının arttığı bildirilmiştir.
Nüks önleme grubu, SanDiago VA Hastanesi tarafından geliştirilen, EÜTF Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Bağımlılık Tedavi Birimi’nde
yatan hastalara uygulanan ve etkililiği araştırmalarla da kanıtlanan bir programdır. Bağımlılık Tedavi Birimi’nde 30 hastayla, 6 ay
izlemli yapılan kontrol gruplu çalışmada, nüks önleme grubunu tamamlayan hastaların, 6 aylık periyotta anlamlı düzeyde daha az
nüks yaşadığı saptanmıştır. Grup, bireysel terapileri ve aile eğitimini içeren multidisipliner (hemşire, psikolog, danışman, rehber...)
bir yaklaşımdır. Bu model sorumluluk duygusu kazandırmayı, değişim isteği oluşturmayı, hastalığı ve risk faktörlerini öğretmeyi,
Adsız Alkoliklerin 12 basamak felsefesini benimsetmeyi ve bu gruplara katılımı sağlamayı hedeflemektedir. Nüks önleme grubu,
detoksu tamamlanmış, en az 10 en çok 15 kişilik hasta grubuna haftada iki gün birer saat süreyle, toplam 8 seansta (28 gün boyunca)
uygulanmaktadır. Yarı yapılandırılmış açık gruplardır ve her seansta belli bir konu başlığı vardır. Bu konu başlıkları; yüksek risk
durumlarını belirlemek (gri seans), istek ve dürtülerle başa çıkma (eflatun seans), alkol ve madde kullanımı hakkındaki düşüncelerin
üstesinden gelme (mor seans), sorunları çözme (kırmızı seans), alkol ve madde kullanımını reddetme becerileri (turuncu seans), acil
durumlar için plan yapma ve tekrar içmeyi önleme (sarı seans), zevkli aktiviteleri arttırma (yeşil seans) ve görünüşte ilgisiz kararlardır
(mavi seans).
Alkol ve madde bağımlılığı hemşiresi, alkol, psikoaktif madde ya da bağımlılık yapıcı diğer maddeleri bırakma isteği ya da yoksunluk
nedeniyle hastaneye başvuran hastaların ve ailelerinin sağlığını geliştiren, psikososyal sorunlarını tanımlayan, fizyolojik ve psikososyal
bakımını planlayan, uygulayan, değerlendiren, nüksleri önlemeye yönelik hasta ve ailesine danışmanlık yapan, psiko-eğitim ve
sosyal beceri gruplarını organize edip yöneten, madde kullanımını önlemeye yönelik eğitim ve projelerde görev alan ve alanıyla
ilgili araştırmalar yapan özelleşmiş psikyatri hemşiresidir. Bu kapsamda, nüks önleme programlarının kliniğe entegrasyonunda
hemşirelerin, hastaların motivasyonunun sağlanması, iç görülerinin arttırılması, ayık yaşama uyum sağlamalarına yönelik etkinliklerin
başlatılmasında, sürdürülmesinde ve bu grupların uygulanmasında sorumlulukları vardır.

RELAPSE PREVENTION GROUP DEPENDENT PATIENTS
Alcohol and drug addiction are chronic disease characterized by a partial recovery periods and relapses. Person’s physical and mental health,
quality of life, business integration, family and social lives are adversely affected by the dependency. Providing sobriety and prevention of
relapse, increases life quality and social adaptation of dependent individuals.
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Relapse is defined as the process of turning the former state of drinking after a certain period of abstinence and control losses begin to drink.
There are many risk factors that affect this process. It is important that plans are ready to prevent risk factors which cause patients re-use.
According to results of Marlatt and Gorden’s research and parctice (1985), plan of relapse prevention is effective to prevent re-use drug. Relapse
prevention is used to help for developing action plan for patients. Relapse prevention plan is necessary for patients take responsibility for
change at process of change.

All the behavior have similar principles of learning, no matter how different they are. Therefore, developing cognitive-behavioral methods is
useful for change thinking and behavioral and heavy use for dependent patients. According to cognitive-behavioral methods and Marlatt and
Gordon, relapse prevention group have importance at treatment of alcohol and substance abuse.
The aim of these groups is that patients gain self-regulatory skill to ensure the continuity of finalized drinking behaviour at environment and
situation of high risk of relapse. The period of staying sober of patients extend and using of alcohol decrases during relapse and psychosocial
adjustment of patients increases with plan of relapse prevention. Relapse prevention group, developed by the SanDiago VA Hospital, EÜTF
Mental Health Department AD, is applied patients at Addiction Treatment Unit and its effectiveness is proven in research. According to study
which is applied 30 patients, 6 month follow-up on the control group in Addiction Treatment Unit, patients, who complete recurrence prevention
group, experince less recurrence during 6 month period. Group is a a multidisciplinary approach which includes individual therapy and family
education. The aim of this model is gain a sense of responsibility, compose change desire, teach risk factors and desease. Relapse prevention
group is applied on group of patients with at least 10 to 15 persons for a period of one hour two days a week, a total of 8 sessions (28 during the
day). This group is semi-structured open groups and each session has a specific topic. These topic: identify high-risk conditions (black session),
deal with desire and impulses (magenta session), overcome houghts about alcohol and substance abuse (purple sessions), solving problems
(red sessions), skills to refuse alcohol and drug use (orange sessions), making plans for the emergency situations and prevention of drinking
again (yellow sessions), to increase pleasurable activities (green sessions), and apparently irrelevant decisions (blue sessions).
Alcohol and substance dependency nurses are sepical psychiatry nurses. They develop patients, who are admitted to hospital to leave alcohol,
psychoactive substance or other addictive substances, and their families’ health, define their psychosocial problems, plan their physiological
and psychosocial care and practice and evaluate this plan, advise patients and their families to prevent recurrence, organize and administrate
psycho-educational and social skills groups, take part in projects and education aimed at preventing substance abuse. In this context, in the
integration of recurrence prevention programs in the clinic, nurses have responsibilities such as providing motivation of patients, initiation and
continuity of activities to adapt to living sober.
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BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI TERAPİ
Celale Tangül Özcan
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Gulhane Military Medical Academy, Psychiatric Nursing Department, Faculty Member of Nursing School

Bu çalışma grubunun amacı;
•

Bilişsel-davranışçı modelin temel kavram, ilkelerini ve becerilerini tanıtmak,

•

Hasta sorunlarının kognitif-davranışçı modelde değerlendirilmesi, kavramsallaştırılması ve formüle edilebilmesi ile ilgili bilgi ve
becerilerin kazandırılması,

•

Uygulamada kullanılan bilişsel ve davranışçı müdahaleleri tanıtmak,

•

Hemşirelik alanında (temel kavram ve kuramlar çerçevesinde) bilişsel-davranışçı yaklaşımı ve uygulamalarını değerlendirmektir.

Bilişsel yaklaşımın temel varsayımı, kişilerin yaşadıkları sıkıntıların altında yatan ortak mekanizma, işlevsel olmayan düşünme alışkanlıkları
ve inançlarıdır. Bu düşünceler ve inançlar, hastanın ruhsal durumunu bozarak olumsuz duygulara, o duygular da kişiyi daha da çok strese
sokan davranışlara yol açmaktadır. Bu kısır döngünün iyileştirilmesinde işlevsel olmayan bu düşüncelerin, ve varsayımların gerçekçi bir
şekilde yeniden değerlendirilip işlevsel olanları ile değiştirilmesi önemlidir. Düşünce ve inançların işlevsel olarak değişmesi, duygularda
ve davranışlarda düzelmelere yol açar. Tam iyileşme hastanın işlevsel olmayan temel inanışlarının değiştirilmesi ile gerçekleşir.
Bu amaçla, bilişsel yaklaşımda hastaya işlevsel olmayan düşünce ve inançların belirlenmesi, değerlendirilmesi ve değiştirilmesi
öğretilerek, kişilere kendi kendisinin terapisti olması konusunda yardım ve rehberlik edilir ve beceri kazanması sağlanır.
ANA’nın ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kapsam ve uygulama standartları ile ilgili raporuna göre (2000), eyalet
kanun ve yönetmeliklerine göre değişmekle birlikte; psikoterapi yapmak, ilaç yazmak ve danışmanlık yapma rolleri ileri düzey psikiyatri
hemşireliği rolü arasındadır.

COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
The purpose of the workshop will be
To introduce general Cognitive-Behaviour Therapy concepts and skills, and
To gain the knowledge and skills related to identification, evaluation, conceptualization and formulation of patient problems in CognitiveBehaviour model.
To introduce the interventions of Cognitive-Behaviour Therapy used in practice.
To discuss Cognitive-Behaviour Therapy applied to nursing situations.
Cognitive model’s main assumption is that distorted or dysfunctional thinking is common to all psychological disturbances. The distorted or
dysfunctional thinking influences negatively the patient’s emotions, mood. This emotions cause negative behaviors to result more stressfull
situation. Identification of faulty information processing and modifying dysfunctional beliefs and assumptions are important for breaking the
vicious circle. Realistic evaluation and modification of thinking produce an improvement in mood and behavior. Enduring improvement results
from modification of the patient’s underlying dysfunctional beliefs.
In Cognitive therapy, the patient is taught to be her/his own therapist by means of teaching patients to identify, evaluate, and respond to their
dysfunctional thoughts and beliefs
In Cognitive therapy, the patient is taught to be her/his own therapist by means of teaching patients to identify, evaluate, and respond to their
dysfunctional thoughts and beliefs.
According to the ANA Psychiatric Mental Health Nursing: Scope and Standards of Practice (2000), the advanced practice nurse’s role is expanded
on by offering psychotherapy, prescribing medications and providing consultation, as directed by state statutes or regulations.
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IMPROVING PHYSICAL HEALTH CARE IN COMMUNITY BEHAVIORAL HEALTH CENTERS: INTEGRATED
CARE GUIDELINES FOR FRONTLINE PROVIDERS AND ADMINISTRATORS
Jeanne Clement* , Afet Kilinc**
*The Ohio State University
**

Integrated Clinical Care Director, Ohio Department of Mental Health

Multi-state mortality and morbidity studies in the United States revealed that adults with severe and persistent mental illness die on
average 25 years earlier than adults without mental illness and about 60% of these premature deaths are as a result of preventable and
treatable diseases such as heart disease, diabetes, cancer and infections. Furthermore, a number of epidemiological studies have shown
that individuals with psychiatric illnesses are at higher risk for chronic physical health conditions than other individuals in the general
population. This high morbidity and premature mortality is primarily caused by preventable medical conditions that are caused by
modifiable risk factors such as obesity, smoking, substance abuse, and poor access to health care. One way of addressing this public
health disparity is through the integration of behavioral health and primary care, and prevention and early intervention whenever
possible. Ohio Department of Mental Health awarded Block Grant funding to National Alliance on Mental Illness (NAMI-Ohio) to provide
onsite training, consultation and technical assistance to implement disease specific integrated care guidelines into selected pilot
community mental health centers (CMHCs) for the following three common health comorbidities: 1) Diabetes Mellitus; 2) Metabolic
Syndrome; 3) Bowel Obstruction. Each medical guideline is implemented in a minimum of five community mental health centers. This
presentation provides statistical information about the prevalence of premature mortality and the incidence of physical health conditions
among adults with serious mental illness in the United States. The workshop also offers context and background information for the
development of the disease-specific integrated care guidelines, overview of the guidelines, the implementation process in selected pilot
Community Mental Health Centers, the results and lessons learned. The presentation will conclude with recommendations for nurses
and the nursing interventions in improving physical health of patients with severe and persistent mental illness.

Learning objectives:
1.

Prevalence of Premature Mortality and Morbidity within Psychiatric Settings

2.

Need for an Integrated Care Approach

3.

Strategies for Improving Physical Health Care in Psychiatric Settings

4.

Overview of Disease Specific Integrated Care Guidelines

5.

Lessons learned from Implementation of Integrated Care Guidelines

6.

Role of Nurses and Recommendations for Improving Physical Health of Psychiatric Patients
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PSİKODRAMA İLE FARKINDALIĞIN ARTIŞI NASIL OLMAKTADIR?
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Psikodrama eylem içeren yaşantısal bir yöntemdir. Zerka Moreno, psikodramaya, nasıl yaşanacağını öğreten cezalandırıcı olmayan bir
laboratuar olarak bakmaktadır. Yöneticinin rolü ise dinlemek ve izlemektir. Psikodramada yararlı ya da ‘terapötik’ olan nedir? Sorusu
kendisine sorulan üyelerin çoğu, kendisinin gerçekten olduğu gibi kabul edilmesinin önemini vurgulamıştır. Önemli bir kısmı ise,
‘herşeyin nasıl başladığını’ anlamasını sağlayışına vurgu yapmış ve bu farkındalıkla yaşamda ne yapması gerektiğini seçebilme yetisini
değiştiren bir çeşit özgürlük kazandığını belirtmiştir (Kellermann 1994). Moreno, kişiliğin gelişmesinde iki temel özelliğin varlığını kabul
eder. Birincisi; kişiler arası sosyal ve duygusal ilişki yeteneğinin gelişmesi (sosyo emosyonel gelişim), ikincisi; rol gelişimi sırasında edinilen
deneyimdir (rol gelişimi). Moreno, rol kavramını yaşamın bütün boyutlarında izler. O insanın körü körüne kendi varoluşu içine atılmadığını,
tam aksine daha embriyonel dönemde bile içinde bulunduğu dünya ile spontan olarak ilişkiye girdiğini kabul eder. Başlangıçtan itibaren
insan, eyleme giren, davranışta bulunan bir varlıktır. En erken gelişim dönemlerinde bile içinde bulunduğu evrenle etkileşim içindedir
(Özbek, Leutz 1987).
Moreno (1953) tarafından öne sürülen kişilik gelişimi kuramı da yukarıdakilere benzer; birey ile çevresi arasındaki etkileşimi, içsel
dünyanın gelişiminde temel bir faktör olarak olarak görür. Moreno’ya göre, insanlar sosyal atom içine doğarlar; bu bir sosyal ağdır ve
insanı yaşamı boyunca etkilemeyi sürdürür. Daha özgül olarak, Moreno, çocuğun kişiliğinin, ebeveynleri ve yakın bağlantısı olduğu
önemli kişilerle ilişkilerinden geliştiğini iddia eder. Bu nedenle, ‘‘danışanları, onların sosyal atomlarını göz önüne almadan tam anlamıyla
değerlendirmek olanaksızdır’’ der. (Kellermann 1994).
Moreno (1914) ruh sağlığı alanına “ilişkiler” boyutunu ilk getiren kişidir. Bu, sorunların ortaya çıkışını olduğu kadar iyileşme sanatını da
ilgilendiren bir boyuttur. Bireyin duygu ve düşüncelerini karşısındakine anlatabilme yeteneği insanlar arası ilişkilerin temelini oluşturur.
İnsanlar arası ilişkilerin çoğunda kişilerin herhangi bir konu için yargıda bulunmaları, düşündükleri şeyleri anlatmaları, kendilerini
açmaları beklenir. Bu yargılar farklı insanlar, yerler ve olaylarla ilgili nesnel durumlarla ilgili olabildiği gibi, kişinin kendisiyle ilgili öznel
durumlarla da ilgili olabilir ( Dökmen1995, Hargie, Saunders, Dickson 1981). Kendini açma, daima kişiler arası bir eylemdir ve sonuçları
da grubun tedavi edici bir parçasıdır ( Blatner 1973, Yalom 1992). Grupta kendini açarak sorunlarını getiren üyeler, sorunlarını nasıl
çözümleyeceklerine ilişkin yeni bakış açısı kazanırken, grup üyelerinden gelen geribildirimler yoluyla, bazı kişisel özelliklerini de fark
edebilirler. Ayrıca, daha önce üzerinde düşünmedikleri gelecek yaşamlarını düşünme olanağı da bulabilirler. Bireyin, yeni rolleri kazanma
sürecinde, kendisi ile ilgili değerlendirmeleri de kullanarak değişmesi de söz konusudur. Birey, bir yandan kendi içindeki bireysel dünyasını
yaratırken diğer yandan yarattığı kapsamla sosyal yaşamındaki kişilerle ilişkiye girer.
Bu süreçte bir yandan kişilerarası ilişkilerini nasıl sürdürdüğünü görürken, diğer yandan grup sürecinde kişiliğiyle ilgili olarak fark
ettiklerinin ışığında kişilik özelliklerini gözden geçirip yeni özellikler edinip bazı özelliklerini de değiştirmektedir. Psikodrama grup süreci
de özünde bir kişiler arası ilişki sürecidir. Bu ilişki sürecinde, birey diğerlerinden gelen geribildirimlerle de yarattığı dünyayı geliştirerek
yeni bir duruş sergiler.
Aslında, duygusal sorunlar nasıl ki bazı etkenlerin kombinasyonu ile ortaya çıkıyorsa (örneğin çocukluktaki çatışmalar, gelişimsel
duraklamalar, bozulmuş ilişkiler, baskılama ya da yetersiz alışkanlık öğrenimi), iyileşmenin yolu da değişik rotalar izleyebilir ve değişik bakış
açıları ile açıklanabilir. Bunun da ötesinde iyileşme süreçlerinin, insandan insana, terapistten terapiste, koşuldan koşula değişebileceği;
ayrıca hasta, terapist ve grup arasındaki değişik denk düşmelerden etkileneceği de bilinmelidir. Bir hasta eylem içgörüsü ile gelişim
gösterirken bir diğerine sıcak ve otantik ilişkiler daha yararlı gelebilir. Bazılarında, kişilik değişimi, onarıcı/ düzeltici duygusal yaşantı
aracılığıyla olacaktır (Blatner 1994).
Moreno, sosyometriyi bu dinamikleri açıklayan bir yöntem olarak geliştirdi. Ayrıca, telenin ve onla ilişkili konuların, klinik bağlamı
aştığını ve toplumdaki tüm gruplar için geçerli olduğunu vurguluyordu. Hatta o daha sosyal yönelimli bir psikiyatri vizyonuna sahip biri
olarak “sosyoatri” terimini de icat etti. 1974’te çıkarmaya başladığı psikodrama dergisine de ilk iki yıl boyunca bu adı verdi. (sonra Grup
Psikoterapisi olarak değiştirdi).
Moreno, insanlar arasındaki bağlantıları, bireyi gruba bağlayan faktörü ve ayrı olma, bağlantılı olma, karşılıklılık, etkileşim, iletişim, karşılıklı
eşduyum gibi ilişkisel görüngüleri tanımlamak istediğinde bu süreçleri içeren, tam anlamıyla yeni bir terim yaratmak istemiştir. “Tele”,
“bir bireyden diğerine iletilen en basit duygu birimi”ni ifade eder. Tele, geçmişten gelip şimdiyi bozan bir tekrar değil, şimdi buradaya
uyan yeni bir tepkidir. Moreno’nun tele kavramının derin kökleri varoluşçu felsefede yer alır ve Martin Buber’in (1923) “Ben-Sen” kuramı
ile daha geniş şekilde açıklanabilir. Basitçe anlatırsak, bu kuram şu fikri temel alır: “Ben, ancak seninle ilişkimle ben olabilirim” (Kellermann
1994). Bu durumu Goethe tarafından çok güzel ifade edilmiştir.
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‘‘İnsan kendini insanda tanır ’’
Goethe

Moreno tarafından icat edilen bir başka terim, “sosyal atom”, terimi olup, “en küçük sosyal birimdir, ancak bu, birey değildir” denilerek,
tanımlanmıştır. Bireyin etrafında dönen ilişkilerden oluşmuştur;bu bireyin başkalarıyla ilişkilerini de oluşturur. Normal olarak üç tip sosyal
atom vardır: Özel ya da kişisel, mesleki ve sosyokültürel. Zaman zaman değişseler de belirli bir tutarlılık gösterirler. Bu yapıları olanaklı
kılan ve onlar için bir tutunacak yer yaratan şey teledir. Bu bir tür “sosyal zeka”dır. Telenin pek çok biçimi vardır. Tele, ötekinin gerçeğine
ulaşma ve onu anlamadır. Mutlaka, ilişkiye katılan tüm insanların bakış açıları göz önünde tutulmalıdır; iki ucu olan değnekler gibi. Her
ilişkide üç şey mevcuttur: iki insan ve onların arasındaki özel ilişki. İlişki, karşılıklı olumlu, karşılıklı olumsuz ya da birbirine uymaz doğada
- yani biri birini seçerken, öteki onu ya reddeder ya ona karşı yüksüz ve kayıtsızdır - olur. Bu bakış açısından bakıldığında, o, ilişkideki
kaynaşma ya da çözülmeden sorumludur. Karşılıklı olumlu tele zamk gibidir ( Moreno 2000) . Türkçe’de ‘‘ kalp kalbe karşı olma’’ şeklinde
de anlatılan durumdur.
Etkileşimlere ışık tutmak için tele farkındalığına gereksinim vardır. Bireyler ve onların bağlantıları çizildiğinde grubun yapısının algısal
haritası ortaya çıkar. Çizimde, erkekler için üçgen, kadınlar için halka sembolleri kullanılır. Semboller arasında çekimler ve itimler konur.
Genel olarak çekim için kırmızı itim için siyah renk kullanılır. Hatta, kişinin özel yaşam, iş ve toplum olmak üzere üç düzlemdeki durumunu
değerlendirmek üzere herkesin düzenli aralıklarla algısal sosyogramlar yapması bile önerilebilir. Zerka Moreno, ‘’son yıllarda kendi rolümü
bir psikoterapist olarak görmemeye başladım; çünkü iyileştirdiğim şeyin ruh olduğundan pek emin değilim; bana kalırsa ben ilişkileri
iyileştiriyorum. İyileştirmenin gerçekleştiği şey tele tarafından taşındığı şekliyle ilişkiler’’ demektedir. Gordon W. Allport ise bu durum
için, şöyle der: “Dr. Moreno teleyi, “başkasına ilişkin içgörü”, “başkasını anlama”, “başkasını hissetme”“başkasının gerçeğini anlama” olarak
tanımlar. Burada insan ilişkilerinin tümü, tüm terapilerin özü tanımlanmıştır” (Moreno J. L. ve Moreno Z. T. 1975: 15; Aktaran Moreno
2000) .
Eylem, özgül içeriği ne olursa olsun her zaman ilişkiler kurar ve bu nedenle sınırları zorlayan ve tüm sınırları aşıp geçen bir eğilimi vardır
(Moreno 2000).
Tele, “bireyleri birbirine çeken ve birbirinden iten süreç” i anlatmak için J. L. Moreno tarafından icat edilmiş bir terimdir. Herhangi bir grupta
her bir birey diğer üyelere karşı çekim, nötralite, karmaşık duygular ya da itim hisseder. Ancak bu duygular, bilinçli olarak kaydedilmez,
hatta nadiren dile getirilir. Tele kavramının önemi, güç algılanan sosyal dinamikleri, apaçık şekilde bilince çıkarmasıdır. “Bir şeye bir isim
vermek, onun varlığını ortaya çıkarmanın, insanların daha önce bir şey görmedikleri bir yerde bir kalıp görmelerini olası kılan bir yoludur”
(Rheingold 1988:3; Aktaran Kellermann 1992).
Tüm ilişkiler gerçeklik ve kurgunun karışımıdır; gerçek ilişkiler aktarım öğelerinden etkilenir; aktarımlarda bir miktar gerçeklik vardır.
Örneğin, ebeveyn ile çocuğu arasındaki gerçek ilişkide her iki taraf da birbirine gerçekliğe dayalı olmayan bazı beklentiler yansıtırlar
(“Oğlum çok yetenekli!” “Benim babam çok zeki!”) Öte yandan, hastaların terapiste ilişkin duyguları, sıklıkla, terapistin kişiliğinin bazı
gerçek taraflarına dayalıdır (“Yorgun ve üzgün görünüyorsunuz, galiba çok çalışıyorsunuz!”) (Kellermann 1992).
Tele kavramının en önemli uygulamalarından birisi de, onun, insanları, kendi tercihlerine daha çok özen göstermeye yüreklendirmesidir.
Bunun, karşılığında, bireyin kendine ilişkin farkındalığı artar ve bireyselleşme konusunda kişiye yardımcı olur. Daha önce belirtildiği
gibi, Karen Horney (1950: 17), kişinin “gerçek kendiliğini” geliştirme ihtiyacından söz etmiştir. Bunu sağlamanın en etkili yollarından birisi
kişilerin kendi seçimlerine dikkat etmelerini, özen göstermelerini sağlamaktır; özellikle, tercihlerine, tabiatlarına, hayallerine. Terapiye
gelen pek çok insan öz gelişimlerinin bu boyutları hakkında çok az farkındalığa sahiptir. Tele kavramının diğer bir pratik uygulaması,
insanların grup içinde tercihlerini, üye oldukları politik, dini, sanatsal vb. topluluklar dahil, tartışmalarını sağlamaktır. Arzu etttikleri
bağlantıları, ait olmak istedikleri insanları ve grupları düşünmeleri sağlanmalıdır. Sadece toplumsal ağlarındaki kişiler değil, girmek
istedikleri grupları da konuşmaları sağlanmalıdır. Çıktıkları kişileri, romantik ilişkilerini, işlerini, hobilerini nasıl seçtiklerini, hangi ölçütleri
kullandıklarını konuşmak, giderek daha otantik bir kimliğin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Bireyselleşmenin bu dinamiği, insanlara kendi
gerçek kimliklerini bulmaları konusunda içgörü kazanmalarını, kendisi, çevresi, ve yaşama ilişkin farkındalığının artmasını sağlayarak ve
bunun başkaları tarafından kabul edilip beğenildiğini görerek, yaşamdan daha fazla doyum alması ve üretken olması sağlanabilecektir.

COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY
Psychodrama is a method of action that contains the experiential. Zerka Moreno, described that pschodrama as non-punitive in a lab that
teaches how to live. Listen and to follow the manager’s role.What is that psychodrama helpful or “therapeutic”: What is that? The question
asked most members to it, as he really emphasized the importance of the adoption. If a significant portion of ”how it all began” to understand
emphasized that changes the ability to choose what to do in life, and this awareness has won a kind of freedom that (Kellermann 1994).
Moreno, accepts the two main features existence of the development of personality. First, the interpersonal relationship skills, social and
emotional development (socio-emotional development), second; acquried experienc during the development of role (role in the development).
Moreno, followes role concept in all dimensions of life. He agree, human aren’t been plunged into their own existence blindly, even more in the
embryonal period, on the contrary he makes relationship spontenausly into the his own world. From the beginning, human is in the act,and
can behave. Human interacts with universe where even the earliest stages (Özbek, Leutz 1987).
Moreno (1953) put forward by the aforementioned theory of personality development is similar to the interaction between the individual and
the environment, endogenous development of the world sees as a key factor. According Moreno, people are born into the social atom, it is a
social network of people throughout his life and continues to impress. More specifically, Moreno claim to the child’s personality links to their
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parents and develop close relationships with important people. Therefore, he says, the clients deepen their social atoms is impossible to assess
fully without taking into account. (Kellermann 1994). Moreno (1914) is the first person who is the gain the“relatonship concept” fort he mental
health field. This is the art of healing, as well as the emergence of problems concerning the size. Telling thoughts and feelings to the others form
by human is the human relations ability. For most people the subject of relations between people of any judgments significantly, tell what they
think, they are expected to trenches. These judgments are different people, places and events can be related to the objective circumstances,
such as on one’s self may be related to the subjective conditions (Dökmen1995, Hargie, Saunders, Dickson 1981). Self-disclosure is always
interpersonal act, the results are always a part of the therapeutic group (Blatner, 1973, Yalom 1992).
Self-opening issues that the group members, how to resolve problems related to gaining a new perspective, through feedback from members
of the group, they may notice some of the personal properties. Further, they’ll have an opportunity to think their lives will not think on. Of the
individual, the new roles in the process, he also related to the change of use of the evaluations in question. The individual, on the one hand
creating a world of its own in the individual on the other enters into the relationship created by the scope of social life with people. Continues
this process while on the one hand how interpersonal relationships, on the other hand, group process, personality, personality traits and obtain
as the difference in the light of getting a review of the new features, changes in some properties. Psychodrama is a group process, interpersonal
process of the essence. This relationship is in the process, individual feedback from others in the developing world, a new position created by
the exhibitions.
In fact, how the emotional problems that occurs with a combination of some factors (eg;childhood conflicts, developmental lags, relationship
problems, or inadequate suppression habit learning), the improvement in the way the track, and different perspectives can be explained
by different routes. Furthermore, healing processes, from person to person, the therapist to therapist, a circumstance may change in the
condition, and also the patient, the therapist, and between the various groups affected should also be known equivalent falls. One patient
showed improvement with action, insight, and authentic relationships with one another, more useful may be hot. In some, personality change,
restorative / corrective emotional experience would be through (Blatner, 1994).
Moreno was developed sociometry as a method of describing the dynamics. In addition, the tele and the issues associated with it, exceeds
the clinical context, and stressed that apply to all groups in society. In fact, he has a vision of a more social-oriented psychiatry as one of the
“sosyoatri” also invented the term. In 1974, the first two years of beginning to psychodrama magazine gave this name. (Later changed to Group
Psychotherapy).
Moreno, connections between people, and a separate factor that connects the individual to the group, being linked to reciprocity, interaction,
communication, mutual empathy when he wanted to describe phenomena such as the relational processes that literally wanted to create a
new term. “Tele” refers the simple feeling transmitted from one individual to another . Tele is not a distraction which is the come back from
the past to now, but it is now a new response here. Moreno’s deep roots of tele concept is located existentialist philosophy, and Martin Buber’s
(1923) “ me and you” theory can be explained with the more extensive. If we describe it simply , this theory is based on the following idea: I can
be myself with my relation with you”(Kellermann, 1994). This condition is expressed beautifully by Goethe.
Human recognizes himself within human										
Goethe
Moreno, which was invented by another term, “social atoms”, the term is “the smallest social unit, but this is not the individual,” saying, is defined.
Revolves around the relationships of the individual is composed, it also creates an individual’s relationships with others. Normally there are three
types of social atom: a private or personal, professional and socio-cultural. They may vary from time to time, show a certain consistency. This
structure makes it possible to create and place for them to hold on to something of a tele. This is a kind of “social intelligence”. There are many
formats tele. Tele, the other the fact that access to and understand it. Surely, the perspectives of all people involved in the relationship should be
considered, such as the two ends of the sticks. There are three things in any relationship: people and their special relationship between the two.
A relationship of mutual positive, negative or reciprocal in nature do not fit together - that is, selecting one of the other neutral and indifferent
to him or her, or refuses to - is. From this viewpoint, this is the relationship which is the resposile form other . tele which is the one to one is like
paste. Heart to heart’’of being’’against the Turkish state in the form described.
Awareness of the need to shed light on the interactions tele. Individuals of the group structure of the perceptual map is drawn, and their
connections will occur. In the diagram, a triangle is used for men, ring is usedfor women. Symbols are placed between the ups and trainings.
Training for the red-black color is used for shooting in general. In fact, everyone assess the perceptual sosyograms, even offered to do as the
person’s private life, business and society, including the status of the three planes at regular intervals. Zerka Moreno,’’the last few years I began
to ignore my own role as a psychotherapist, because I’m not so sure about is improving for the spirit of what, I think, I recover relations”. What
occurred as it moved to improve relations by wire’’he says. In this case, Gordon W. Allport, says: “Dr. Moreno, tele, “another regarding insight,”
“someone else” Understanding, “another one” feeling “the fact of someone else’s” Understanding the definitions.Action, regardless of the
specific content and, therefore, always establishes relationships and pushing boundaries, and all have a tendency to go beyond the (Moreno
2000).
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Tele, “individuals attracted to each other and pushing each other process” is a term I coined to describe by JL Moreno. Against any other members
of a group of individuals of each shot, neutrality, ambivalence or training feels. However, these feelings will not be saved as a conscious, or even
be heard occasionally. The importance of the concept of tele, subtle social dynamics, the obvious way is to make consciousness. “One thing
should give a name, and unleash his presence, people do not see anything previously possible in a place that makes a mold of a way of seeing”

(Rheingold 1988:3; Transmitting Kellermann 1992).
All relations are a blend of reality and fiction, real relationships are affected by elements of the transfer, the transfer from reality a bit there. For
example, the actual relationship between parent and child are not based on reality, some of the expectations of both sides reflect each other
(“My son is very talented!” “My father is very smart!”) On the other hand, patients’ feelings about the therapist, often, the therapist’s personality
is based on some real parties (“You look tired and sad, trying to working too!”) (Kellermann 1992).
One of the most important applications of the concept of tele ,it encouagess people, their own preferences more caring by tele. This, in return,
the individual’s self-awareness increases, and the individuation of the person that helps. As noted earlier, Karen Horney (1950: 17), the person’s
“real” naturally spoke of the need to develop. One of the most effective ways to achieve this is to take note of their own choice, to provide care
to show, in particular, preferences, species specific, their dreams. About the extent of human self-development of many of the therapies that
have very little awareness. A practical application of the concept of tele other people’s preferences within the group, being members of political,
religious, artistic and so on. communities, including the discussion is to provide. Their desire as links, and groups of people think they want
to be ensured. Social networks, not just individuals, groups, conversations should they wish to enter. They are widely used people, romantic
relationships, jobs, hobbies and how they chose, what criteria they use to talk to, will ensure the emergence of more and more of an authentic
identity. Individualisation of this dynamics, to gain insight about people finding their own true identity, itself, the environment, and helping to
extend the awareness of life, and it accepted and appreciated by others, by seeing more of life satisfaction will be possible to receive and be
productive.
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PSİKODRAMA YÖNTEMİYLE SORUN ÇÖZME
Sevim Ulupınar
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü,
Marmara University Faculty of Health Science Department of Nursing

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız pek çok olay, temelde sorun çözme durumudur. Kişisel sorun çözme, içsel veya dışsal isteklere
uyum sağlamak için, amaca yönelik bir dizi bilişsel, duyuşsal ve davranışsal işlemlerdir. Öğrenmede çok önemli bir hedef olan sorun
çözme, keşfetmekten oluşur; bireyden daha önce öğrendiği ilkelerin yeni bir bağlantısını oluşturması beklenir. Çağımız, yaratıcı, eleştirel
düşünebilen ve karşılaştığı sorunları çözebilen bireyler gerektirmektedir. Sağlık bakım sisteminde de, bireyin gereksinimlerini karşılayan,
sorunlarını çözen veya kendinin çözmesine rehberlik eden hemşirelere ihtiyaç duyulmakta, hızlı ve doğru kararlar alması beklenmektedir.
Psikodrama; olayların, duygu ve düşüncelerin dramatize edilmesine, rol oynamaya dayanan ruhsal geliştirme tekniğidir. Jacob Levy
Moreno tarafından geliştirilen psikodrama; grupların tedavisini amaçlayan dinamik bir yöntem, gerçeğin dramatizasyonla yeniden
keşfidir. Psikodrama, var olan sorunları sahneleyerek alternatif çözümler üretmeyi, içgörü ve farkındalığı arttırmayı hedefler. Grup
içinde yalnız olmadığını ve benzer problemler yaşayan başkalarını gören birey rahatlar, onların desteğini hissettikçe kendine yeniden
güven duyar, kendini ve başkalarını anlama becerileri gelişir. Psikodrama, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal hedeflere ulaşmada yaşayarak
öğrenmeyi esas alır. Açıklanan bu özellikleri ile psikodrama, sorun çözme becerilerinin geliştirilmesi için uygun bir yöntemdir. Bu grubun
amacı, katılımcıların sorun çözme becerilerinin geliştirilmesidir.

PROBLEM SOLVING WITH PSYCHODRAMA METHOD
Several circumstances we encounter in our daily life are mainly examples for problem solving situations. Personal problem solving is a
result oriented series of cognitive, affective, psychomotor processes to accommodate internal and external demands. Being a crucial target
for learning, problem solving consists of discovering; individual is expected to make a new connection to previously learned principles. Our
age requires individuals to be creative, to be able to think critically and to solve problems. Healthcare system needs nurses who are able to
accommodate the individuals’ needs, solve their problems or guide them to find their own solutions. The nurses are also expected to make quick
and accurate decision.
Psychodrama is a psychological improvement technique based on role playing and on dramatizing the events, emotions and thoughts.
Developed by Jacob Levy Moreno, psychodrama is a dynamic group therapy method; a rediscovery of truth by dramatization. The goal of
psychodrama is to increase insight and self awareness by enacting the existing problems on the scene. The individual feels comfortable in a
group when he/she sees that he/she is not alone and has similar problems, regains confidence by feeling the support of the group and improves
the skills to understand other people and oneself. Psychodrama is predicated on ‘learning by experience’ on achieving cognitive, affective and
psychomotor goals. With the specifications explained above, psychodrama is an appropriate method for the improvement of problem solving
skills. The aim of this group is to improvement of the participant’s problem solving skills.
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE ETİK SORUNLAR:
Tanımlama, Değerlendirme Ve Vaka/Olay İnceleme Yoluyla Yeni Çözüm Yolları Üretme
Nurhan Eren
İÜ İTF Psikiyatri AD, Sosyal Psikiyatri Servisi Çapa/İstanbul

Etik kavramı, davranışlara yön veren temel ilkeleri açıklamayı, insan etkileşimlerini analiz etmeyi ve belirlemeyi dikkate alan felsefi bir
bölüm, ahlak kavramı ise, belli bir topluluğun değer yargıları, normları, ilkeleri ve kurallarının bütünlüğü olarak tanımlanabilir. Tıp etiği,
tıbbi uygulamalarda geçen değer sorunlarının ele alındığı, benimsetildiği, sorunlara nasıl yaklaşıldığı, bu konuda nasıl tartışma yapılması
gerektiği, nasıl düşünce ve görüş üretildiği, ne gibi çözüm yollarının bulunabileceğinin akademik düzeyde araştırıldığı ve eğitiminin
yapıldığı bir alandır.
Tıbbın içinde bir alan olarak kabul edilen ancak kültürel ve sosyal konuları da kapsayan psikiyatri alanı ise, tıptaki genel ilkelerden
sapmadan, kültürel, sosyal farklılıkları da içeren kendine özgü etik ilke ve uygulamaları gerektirmektedir. Psikiyatri hemşireliği, davranışsal
ve zihinsel becerilerin ön plana çıktığı özel bir hemşirelik alanıdır. Psikiyatri hemşireleri ruh sağlığı ekibi içinde hasta ile kesintisiz ve
uzun süreli bir ilişkiyi gerektiren işlevleri nedeniyle, hasta savunuculuğu, danışmanlık ve eğitim konularında anahtar bir rol oynar. Bu
durum, kendini ifade etme güçlükleri yaşayan, kırılgan bir yapı gösteren, seçme ve karar verme özgürlüğü sınırlanmış, gerçeklik algısı ve
yargılama yeteneği bozulmuş, kendi fiziksel ve ruhsal bakımını sürdürmekte zorluk çeken psikiyatri hastaları ile çalışan hemşirenin etik
ilke ve değerlere bağlı olarak çalışmasında ayrı bir önem taşımaktadır.
Hemşireler psikiyatri kliniklerinde özellikle intihar, depresyon, ajitasyon, saldırganlık, seksüel davranışlar, psikoz, kişilik bozuklukları gibi
durumlar yaşayan hastalara karşı tutumlarında, neredeyse her gün etik ikilemlerle karşı karşıya kalmaktadır. Hemşirelik uygulamalarında,
hastanın davranışlarına atfedilen farklı anlamlar, hemşirenin kişisel değerleri ve hastayı algılama biçimindeki farklılıklar nedeniyle
birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Kararların en etik biçimde eyleme geçirme ve sürdürme yolunun ne olduğunun belirsizleştiği,
seçeneklerden birini diğerlerine tercihin güçleştiği durumlar, bazen de etik kurallara tam anlamıyla uyulamaması ya da uyulacak bir etik
kuralın bulunamaması halinde etik hatalar ortaya çıkmaktadır.
Psikiyatri hemşireleri, bu ilkeler doğrultusunda hastanın güvenliği, haklarının korunması, gereken bakım ve tedavinin sağlanması gibi
konularda adeta hastanın sözcüsü gibi hareket ederler.
Bu çalışmada psikiyatri hemşireliğine özgü etik sorunları değerlendirebilmek ve uygulamalara yansıtabilmek için, etik konular gözden
geçirilerek, psikiyatri hemşireliği uygulamalarında etik sorunların ve nedenlerinin saptanması ve gerekli çözüm önerilerinin tartışılması
amaçlanmaktadır.
Çalışmanın birinci bölümünde, mevcut durumun değerlendirilmesi ve psikiyatri hemşireliğinde etik konusu ele alınacak, ikinci
bölümünde ise grup tartışması biçiminde, vaka/olay incelemesi yoluyla etik sorunun tanımlanması, oluşma nedenleri ve çözüm önerileri
incelenecektir.

ETHICAL ISSUES IN PSYCHIATRIC NURSING: Finding new solution ways through defining, assessment and
case analysis
Ethics can be defined as a branch of philosophy which is concerned with not only fundamental principles directing behaviors, but also analyzing
and determining interactions of people; whereas the concept of morals can be considered as all of the value judgments, norms, principles and
rules of a certain community. Medical ethics is a field where value- related issues in medical practice are addressed and adopted; in addition
to this, the questions of how to approach problems, how to do research on this issue, how to produce ideas and what kinds of solutions can be
found are also academically studied and the taught in this field.
Considered as a separate field in medicine, and embracing cultural and social issues, psychiatry requires peculiar ethical principles and practice
including cultural and social differences without diverting from the general principles of medicine. Psychiatric nursing is a special field of
nursing in which behavioral and mental skills come into prominence. Psychiatric nurses play a key role in such issues as patient advocacy,
counseling and education because of a continuous and long term relation with the patient in the mental health team. This situation plays a
significant role in working in accordance with the ethical principles and values for psychiatric nurses that work with psychiatric patients who
have difficulty to express themselves, who are vulnerable, whose freedom of decision making and selecting are restricted, whose perception of
reality and judgment are impaired, and who have difficulty to take care of themselves physically and mentally.
Nurses encounter ethical dilemmas almost every day particularly in their attitudes towards patients having such problems as suicide, depression,
agitation, aggression, psychosis, sexual problems and personality disorders. In the nursing practices, many problems can emerge because of
different meanings attributed to the behaviors of the patients, individual values of the nurse and differences in terms of understanding the
patient. Ethical mistakes can emerge due to the ambiguity of the ways of implementation and maintaining decisions in the most ethical way;
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in cases where choosing of the choices over another one is difficult; and sometimes when ethical rules are not conformed or when there is not
any ethical rule to obey.
Psychiatric nurses act as the spokesperson of the patient depending on such principles in terms of issues including safety of the patient, the
protection of their rights and providing them with necessary nursing and treatment.
By reviewing ethical issues, this study aims not only to determine the ethical issues and their reasons in psychiatric nursing but also to discuss
the necessary solution proposals in order to evaluate and carry out the ethical issues peculiar to psychiatric nursing.
In the first part of the study, the current situation will be evaluated and the issue of ethics in psychiatric nursing will be addressed. In the second
part of the study, definition of the issue of ethics, its causes and solution proposals will be analyzed through case by case analysis via group
discussion.
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PSIKOEĞITIM GRUBU: TOPLUMA YENIDEN KATILIM PROGRAMI
Zekiye Çetinkaya Duman*, Nazmiye Kocaman Yıldırım**
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği AD. İzmir

*

**İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri AD. Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı İstanbul

Topluma Yeniden Katılım Programı (TYKP) Liberman ve arkadaşları tarafından Los Angeles California Üniversitesi Psikiyatrik Rehabilitasyon
Bölümünde geliştirilmiştir. Program Davranışçı kuram ve teknikler esas alınarak geliştirilen yapılandırılmış bir programdır. Program,
kronik ve yineleyici ruhsal hastalığı olan kişilerin hastaneden taburcu olmadan veya bağımsız yaşama geçmeden önce: hastalığın
yol açtığı davranışları ve hastalık semptomlarını tanımalarını, hastaneden çıkışı planlamada işbirliği yapmalarını, ilaçların yararları ve
yan etkileri bilgisi ile hastaneden ayrıldıktan sonra gereken tedavileri sürdürmelerini ilaçla ilgili problemleri çözmelerini ve hastalığın
tekrarlanma riskini azaltmayı amaçlamaktadır. TYKP her biri 35 dakika süren 6 oturumdan oluşmaktadır. Her bir oturumun amacı ve
içeriği aşağıdaki tabloda verilmiştir (Kopelowicz, Liberman and Wallace 2003; Liberman, Glynn, Blair, Ross and Marder 2002; Duman et
al., 2007).
Tablo 1: Topluma Yeniden Katılım Programının oturumları ve amaçları
Oturum No

Oturumun Adı

Oturumun Amaçları

I.

Topluma Yeniden Katılım
Programının Tanıtımı

*Programın amacını ve içeriğini öğrenmek

II.

Hastaneden Taburcu
Olmanın Ölçütleri

*Hastaneden çıkışa hazır olmanın ölçütlerini öğrenmek

İlaçların Etkilerini
Değerlendirme

*İlaçların yararlarını öğrenmek

III.

*İletişim becerilerinin önemini ve bu programda nasıl geliştirileceğini öğrenmek
*İyi durumda kalabilmek için dikkat edilmesi gereken belirti ve davranışları
öğrenmek
*İlaca bedenin tepkisini değerlendirmek
*İlaçların etkilerini takip etmeyi öğrenmek

IV.

İlaçlarla İlgili Problemleri
Değerlendirme

*İlaçların yan etkilerini öğrenmek
*İlaçların yan etkilerini izlemeyi öğrenmek
*İlaçlarla ilgili problemlere yönelik neler yapılacağını öğrenmek

V.

Haberci Belirtileri Tanıma

*Hastalığın haberci belirtilerini öğrenmek
*Haberci belirtilerin nasıl izleneceğini öğrenmek

VI.

Hastalığın Tekrarlanmasını
Önleyici Acil Plan Geliştirme

*Acil planın ne olduğunu öğrenmek
*Acil planın basamaklarını öğrenmek

Gerekli kaynaklar
Ekip, zaman ve mekan
Topluma yeniden katılma programını uygulamak için;
*Her hafta bu programa ayrılmış yeterli zamana
*Sakin ve yeterince geniş bir mekana
*Bir kara tahta ya da flipcharta
*Eğiticinin el kitabına
*Öğrenme aktivitelerine yardımcı eğitimciye (şart degil) gereksiniminiz vardır.
Eğitimcide Olması Gereken Özellikler
Eğitimci olarak gelişmiş bir hemşirelik, sosyal çalışmacı, psikiyatri, eğitim ya da psikoloji bilgisine sahip olmanız gerekli degildir. Sizin için
gerekli olanlar;
*Coşku, sabır ve sıcaklık
*Her katılımcının gereksinimlerine karşı duyarlı olmak
*Uzun süreli ruhsal hastalığı olan kişilerle çalışma konusunda deneyimli olmak
*Her bir katılımcıya saygı duymak

91

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

*Her bir katılımcının çabasını ve gösterdiği küçük gelişme belirtilerini içtenlikle takdir edebilmek
*Eğitimcinin El Kitabı’nda yazılı açıklamaları sürekli biçimde takip edebilmektir.

Katılımcılar
Topluma yeniden katılma programı özellikle şizofrenler, bipolar bozukluğu ve yineleyici depresyonu olan hastalar için hazırlanmıştır.
Belirtileri grubun öğrenme sürecini bozmadıkça (bağırmak, tehdit etmek vb… gibi) halüsinasyonu ya da diğer belirtileri olan hastalar
gruptan dışlanmamalıdır. Katılımcılar için temel ölçütler;
*Herbir öğrenme aktivitesindeki tanımlananlarıı öğrenebilecek durumda olmak
*İstenenlere uygun yanıtlar verebilmek, oturum süresince anlatılanlara dikkatini verebilmek
*Grubun işleyişini tolere edebilmek
*Bu programda öğretilen becerileri öğrenmeye gereksinim duymak (Liberman 1995)

PSYCHOEDUCATION GROUP: THE COMMUNITY RE-ENTRY PROGRAM
The Community Re-Entry Program (CRP) was developed by Liberman in the Department of Psychiatric Rehabilitation at Los Angeles California
University. The program is based on behavior theory and techniques and structured. The program aims to help patients with chronic recurring
mental disorders, reduce relapsing mental illnesses to get to know behaviors and symptoms caused by their disease, to cooperate with the
health staff about planning their discharge, to learn about benefits and side-effects of drugs, to maintain their treatment, to solve drug related
problems and to decrease the risk of relapses before the patients are discharged and start to lead an independent life (Kopelowicz, Liberman
and Wallace 2003; Liberman, Glynn, Blair, Ross and Marder 2002; Duman et al., 2007).
CRP is composed of 6 sessions. Each session lasted for 35 minutes. Aims of each session are given in the Table 1.
Tablo 1: Contents of Community Re-Entery Program

Session Number

Session Name

Session Goals

I.

Introduction of CRP

*Prepare to leave the hospital
*To teach good adjustment to community

II.

Determining discharge
readiness

*Learning the criteria for dehospitalization

Evaluating the effects of
medication

*Learning the benefits of drugs

IV.

Solving medication side effect
problems

*Learning the side effects of the drugs

V.

Identifying warning signs of
relapse

*Learning the warning signs of illness

VI.

Developing emergency plans
to prevent repetition of the
illness

*Learning what an emergency plan is

III.

*Learning the symptoms and behaviors of staying in good condition
*Evaluating reactions of your body to the drugs
*Learning to follow the effects of drugs
*Learning to deal with the drug problems
*Learning how to track of warning signs
*Learning the steps of an emergency plan

Reguired resources
Equipment, time and space
To conduct the CRP you will need
*Sufficient time each week dedicated to and scheduled for the training.
*Space large enough to accommodate the group and be free of distractions
*A blackboard or large flipchart.
*The Program’s Trainers Manual
*A co-trainer to assist with the learning activities.
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Trainer’s qualifications
You do not need an advanced degree in nursing, social work, psychiatry, education, psychology to use t CRP. You do need;

*Enthusiasm, warmth and patience
*Sensitivity to each participant’s needs
*Experience in working with people who have a long term mental illness
*Respect for each participant
*Willingness to prompt for correct responses and to give genuince sincere praise for each participant’s effort and for small signs of progress.
*Consistency in following the instructions written in the Trainer’s Manual

Participants
The CRP has been designed for people with longterm – or recurrent mental disorders, specifilically schizophrenia, bipolar disorder, and
recurring depression. Participants who are experiencing hallucinationsor other symptoms should not be excluded unless the symptoms are
severe enough to disrupt the learning process of the group (e.g. shouting, threatening). The primary criteria are that participants be able to
*Understand the instructions for each learning activity
*Pay attention for several minutes a time and respond to directions
*Tolerate the group format
*Benefit from participants because they need this program (Liberman 1995).
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PSİKOSOSYAL BECERİ EĞİTİMİ
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Marmara Ünv. S.B.F. Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği AD.

Marmara Unv. Health Science Faculty, Departement of Psychiatric Nursing

Şizofreniyi bireyin düşünce, duygu ve sosyal kapasitesini çeşitli zamanlarda etkileyen ve birçok yüzü olan bir hastalık olarak
düşündüğümüzde; günümüzde varolan tedaviler bu bozukluğu iyileştiremez. İlaç tedavisine iyi yanıt veren bireyler bile yaşam kalitesinde
bozulma, kronik işsizlik ve kişisel zorluklar açısından risk altındadır. Şizofrenide sosyal uyum ve rol işlevlerini hedef alan psikososyal beceri
eğitimi, tedaviye bütünleştirici, tamamlayıcı ve koordine edici bazı özellikler katar (1,2,6,8,11).
Şizofrenide rehabilitasyon en az tedavinin kendisi kadar önemlidir ya da tedavinin bir parçası olmak durumundadır. Tedavide hastalığın
doğrudan görünümlerini azaltmak hedeflenirken, rehabilitasyonda hastalığın dolaylı sonuçlarını ortadan kaldırmak amaçlanır (5,13).
En iyi tedavi uygulama rehberi olan psikososyal beceri eğitimi ile ilgili 1993’ten itibaren yapılan çalışmalar gözden geçirilmiş ve aşağıda
özetlenen sonuçlara ulaşılmıştır:
1.

Psikososyal beceri eğitimi, şizofrenili hastalara karşılıklı konuşma ve göz teması kurma gibi basit davranışlardan, girişkenlik, karşılıklı
konuşma becerileri ve ilaç tedavisinin kendi başına sürdürülmesi gibi daha karmaşık davranışlar arasında değişen geniş bir yelpazede
sosyal ve kişisel olarak kendini ifade etmede yeterlilik kazandırılabilir.

2.

Sosyal beceri eğitimi, tedavi sonrası hastaların daha girişken ve sosyal olmalarını sağlayarak, daha az kaygı yaşamaları üzerinde
olumlu etkiler yaratmaktadır. Buna karşın belirtiler, yinelenmeler ve tekrar hastaneye yatma üzerinde daha az etkiye sahiptir (1,15).

Psikososyal beceri eğitimi, insan öğrenmesinin temel ilkelerini içeren bir çerçevede tasarlanmıştır. Bunlar;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problem tanımlama,
Amaç belirleme,
Davranışsal prova,
Olumlu pekiştirme,
Paylaşma,
Teşvik etmedir.

Beceri eğitim teknikleri, aktif/direktif öğrenme ilkelerini kolaylaştıran; davranışsal uygulama, rol oynama, paylaşma, liderlik, ve genel
geliştirici aktiviteleri içeren ve bireylerin problem çözme kapasitelerini güçlendiren ve bireyleri psikiyatrik belirtilerin sonuçlarına karşı
koruyan tekniklerdir (7,10,12).
Sosyal beceri eğitimi, aile çatışmaları ve dirençleri, toplumsal tehditler gibi yaşam olaylarının stresli etkilerine karşı bireyin sosyal ve
psikobiyolojik incinebilirliğini güçlendirmek için verimli bir yol olarak ortaya çıkar. Sosyal beceri eğitimi bireyin rol gereksinimlerine
odaklanır.
Bu gereksinimler doğrultusunda planlanan eğitimde;
1.
2.
3.
4.
5.

Kendi başına ilaç yönetimi,
Ev bulma ve evde yaşamın sürdürülmesi,
Başarısız becerilerin yeniden yapılandırılması,
Tüketicilik,
Toplumsal kuruluşların kullanımı yer almalıdır.

Sosyal beceri eğitim grupları 4-12 hastaya bir ya da iki eğitici ile uygulanır. Eğiticiler sosyal çalışmacı, psikiyatri hemşiresi, psikiyatrist ya
da psikolog olabilirler. Modüller, ilaçların kendi başına yönetimi becerileri, boş zaman ve eğlence becerileri, karşılıklı konuşma becerileri,
sosyal problem çözme becerileri, para yönetimi, ev yaşamını sürdürme ve kişisel bakımı öğretmek için tasarlanmıştır. Eğiticiler sosyal
becerileri öğretmek için temel elementler olan; model olma, davranış provaları, hatırlatma, geri bildirim, pekiştirme ve ev ödevlerinin
değerlendirilmesini kullanmayı öğrenmelidirler (3,4,7,9,12).

Psikososyal beceri geliştirme eğitiminin amacı ve özellikleri
Psikososyal beceri geliştirme eğitiminin amacı, şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçlar, nasıl düzenli ilaç kullanılacağı, ilaçlarla ilgili
sorunların neler olduğu ve bunlarla nasıl başa çıkılacağı, alevlenmeleri azaltmanın ve şiddetini en aza indirmenin yollarını hastalara
öğretmektir. Hastaların kendi hastalıklarına karşı gözlemci olmalarını ve tedavilerine aktif olarak katılmalarını sağlamak bu programın
temel amacıdır.

94

Liberman ve arkadaşları tarafından geliştirilen Sosyal ve Bağımsız Yaşama Becerileri Programı birbirini tamamlayan modüllerden
oluşmaktadır (14). Bu modüllerde kullanışlı ve yararlı birçok bilgiyi içeren beceri alanları vardır.

Bunlar;
• Etkili iletişim,
• Sorun çözme teknikleri,
• Antipsikotik ilaçlar hakkında bilgilenmek,
• İlaçları doğru kullanmayı ve tedaviyi değerlendirmeyi öğrenmek,
• İlaç yan etkilerini tanımak,
• Uyarıcı işaretleri tanımak,
• Uyarıcı işaretlerle başa çıkmak,
• İnatçı belirtileri tanımak ve başa çıkmak,
• Alkol ve uyuşturuculardan sakınmaktır.
Her beceri alanı öğrenme etkinlikleri olarak tanımlanan beş basamakta işlenmektedir.
Bunlar;
• Amaç ve genel bilgiler,
• Sorular ve cevaplar,
• Rol oynama,
• Ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri,
• Alıştırmalar ve ev ödevleridir.
Eğitim oturumları grup olarak ya da bireysel olarak yürütülebilir ancak grup daha iyi bir öğrenme ortamı sağlar. Grup üye sayısının 3-8
arasında olması önerilir. Grup, hastalar için etkileşim, karşılıklı model olma ve geri bildirimlere olanak sağlar ve böylece programın sorun
çözme gibi daha zor kısımlarının bile öğrenilmesi kolaylaşır. Akut tedavisi tamamlanmış, ayaktan izlenen her eğitim düzeyinden hasta bu
programdan yararlanabilir. Program en az bir eğitimci ile yürütülür ama rol oynamaların yürütülmesinde ve gerektiğinde grup liderliği
yapabilecek yardımcı eğitimcinin bulunması daha iyi olabilir. Eğitim programının tamamlanmasından sonra gelişme, ön-test ve son-test
puanlarının karşılaştırılması yoluyla değerlendirilebilir.

PSYCHOSOCIAL SKILLS TRAINING
Schizophrenia is an illness with many faces, affecting at various times and individual’s capacity for thought, emotion and social discourse.
Currently available treatments cannot cure this disorder. Even individuals who respond well to pharmacotherapy are at risk for interpersonal
distress, chronic unemployment, and diminished quality of life. Psyhosocial skills training which targets problems of social adaptation and role
functioning in schicophrenia, represents an essential ingredient in a coordinated, comprehensive, biobehavioral approach treatment.
Rehabilitation in schizophrenia is important as much as the treatment itself or it should be a part of the treatment. While treatment aims to
reduce direct affect of the desease, rehabilitation aims to eliminate indirect affects of the desease(5,13).
The studies since 1993 about phychosocial skills training which known as best practice guide are investigated. The summary of the results are
found below:
1. Patients with schizophrenia can be taught a wide range of social and instumental competencies, ranging from simple behaviors, such as
gazing and reciprocity during conversation, to more complex behaviors, such as assertiveness, conversational skills, and medication selfmanagement.
2. Social skills training has a positive effect on patients’ perceptions of themselves as more assertive and less socially anxious after treatment.
Skills training has only a moderate impact, however, on psychiatric symptoms, relapse, and rehospitalization (1,15).
Phychosocial skills training is designed as a framework with the basic principles of human learning. These are:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problem Definition
Objective Determination
Behavioral Rehearsal
Positive Enforcement
Sharing
Encourage

Skill training techniques facilitate the principles of active / directive learning. The techniques includes behavioral practice, role playing, sharing,
leadership and common developer activities. They also enhance problem solving capacity of the individuals and protect patients against the
results of psychiatric symptoms (7.10.12).
Social skills training is a productive way to enhance individual’s social and psychobiological vulnerabilities against stressful effects of life
events like family conflict, resistance and social threats. Social skills training focuses on the role requirements of individuals.
Planned training in accordance with these requirement includes:
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1.
2.
3.
4.
5.

Self management of own drugs ,
Housing and continuation life at home
Restructuring unsuccessful skills
Consumerism
Using social organisation.

Social skills training groups forms from 4-12 patients with one or two trainers. Trainers could be a social workers, psyhiatric nurse, psychiatrist
or psycholohist. Modules are designed to teach self management of own medicines, leisure and entertainment skills, conversation skills, social
problem solving skills, money management, home care and personel care. The trainers should learn to use bacic elements of teaching social
skills such as to be model, behavior rehearsal, reminder, feedback, practice and evaluation of homework (3,4,7,9,12)

Purpose and objectives of psychosocial skill development training
The goal of psychosocial skill development training is to teach patients which medicines used for schizophrenia treatment, how to use
medicines regularly, what problems due to medicines, how to deal with them, how to minimize severity of exacerbations. The main goal of this
program is that patients should be observer for their diseases and active participation for their treatment.
Social and Independent Living Skills Program is consists of complementary modules which developed by Liberman et al (14). These modules
have got many skill area which are useful and beneficial. These are:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Effective communication
Problem solving techniques
Knowledge about antipsychotic medicines
Correct usage of medicines and evaluating the treatment
To recognize drug side effects
To recognize warning signs
To deal with warning signs
To recognize and to deal with persistent symptoms
To avoid from alcohol and drugs.

Each skills processed in five steps called as learning activities. These steps are:
•
•
•
•
•

The purpose and general information
Questions and Answers
Role playing
Issues and solutions
Exercises and homework

Training sessions can be executed as a group or individually, but group provides better learning conditions. The number of members of a group
in range 3-8 is recommended. Group allows patients to be interactive, mutual modeling and feedback. Thus even more difficult part of the
program such as problem solving will be easier to learn. Every outpatients in every educational level who completed acute treatment can
benefit from this program. The program is executed with at least one trainer. An assistant trainer can be better during the execution of role
playing who should have ability to be group leader on necessity. After completion of training program, development can be evaluated by
comparision of pre-test and post-test scores.
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KARAT-G terapisinin tarihsel süreci
KARAT-G Prof. Dr. İ. Ferhan Dereboy öncülüğünde geliştirilen ve Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Psikiyatri
kliniğinde altı yıldır düzenli olarak uygulanmakta olan yapılandırılmış bir grup terapi tekniği olup, haftada iki kez 75 dakikalık oturumlar
seklinde ortalama 6–8 kişilik gruplara uygulanmaktadır. Terapi Yalom gruplarının gündem belirleme ilkesinin bizim kültürümüzle
uyuşmadığı ve hastaların bu konuda zorlandıkları gözleminden yola çıkılarak geliştirilmiştir.
Kişilerarası rol analizi grup terapisi altı basamaktan oluşmaktadır. Bunlar:
1- Rolü tanımlama: Rol çözümleme sürecinin ilk ve en önemli basamağıdır. Amaç, aile/arkadaş/iş/okul ortamlarında kişinin üstlendiği
rolün ne olduğunun anlaşılmasıdır. Rol üstlenmek sözü ile anlatılmak istenen, rol yapmak değildir; topluluk içinde belirli bir işlevi yerine
getirmek, belirli bir yer tutmak, belirli bir konuma sahip olmak, belirli bir kimlik edinmektir. Rol, asıl olarak bir uyum/ayakta kalma/baş
etme stratejisidir. İnsanlar, bulundukları değişik ortamlarda pek farkına varmadan hep aynı rolü üstlenme eğilimi gösterirler.
2- Rolün bedelini anlama: Her rol için mutlaka bir bedel ödenir. Her rolün kişiye bir maliyeti vardır. Yani, bedava rol yoktur. Kimi rolleri
sürdürmek için ödenen bedel oldukça yüksektir. Bu tür rolleri “pahalı roller” olarak adlandırmaktayız. Kişiye maliyeti kazancından yüksek
olan rolleri “maladaptif” olarak adlandırmaktayız.
3- Rolün kazancını anlama: Aslında kişilerarası roller, bulunduğumuz çevrelerde belirli bir yer edinmek ve ihtiyaçlarımızı karşılamak
için zaman içinde farkında olmadan benimsediğimiz stratejilerdir. Rollerimiz, üzerimize giydiğimiz ve bir daha çıkaramadığımız elbiseler
gibidir. Bizim kim olduğumuzu belirlerler. Rol çözümleme sürecinin üçüncü basamağı hastanın gruptan en çok yardım alması gereken
basamaktır. Çünkü kimi rollerin ilk bakışta hiçbir ciddi kazancı yokmuş gibi görünür. Ama her rolün kişiye sağladığı belirli kazançlar vardır.
Her bir rol belirli ihtiyaçları karşılamak için biçilmiş kaftandır.
4- Rolün nasıl edinildiğini anlama: Kişilerarası rolümüzü genellikle çocukluk ve gençlik yıllarımız boyunca yavaş yavaş ve farkına
varmadan ediniriz. Genellikle belirli bir rolü edinmemiz; hem çevrenin o rolü bize uygun görmesi, hem o rolün bizim yapısal özelliklerimize
uygun düşmesi, hem de bizim benimsememizle olur. Kimi zaman, çevremiz tarafından dayatılan belirli bir rolü benimsenmeden
üstlenmek durumunda kalabiliriz. Rolü değiştirmemize izin verilmediğinde rol çatışması yaşanır. Bazen de, kendiliğinden ortaya çıkan
bir ruhsal rahatsızlık geçiren insanlar, hastalık rolünün kazançlarını sezerek farkında olmadan bu role tutunurlar.
5- Rolün hastalıkla ilişkisini anlama: Rol çözümleme sürecinin beşinci basamağında amaç; hastanın rolü ile rahatsızlığı arasında nasıl
bir ilişki bulunduğunun anlaşılmasıdır. Böylelikle, hastanın rolünü değiştirmeden rahatsızlığının iyileşmesinin mümkün olup olmayacağı
aydınlığa kavuşur. Çoğu zaman, insanın kişilerarası rolü ile ruhsal rahatsızlığı arasında yakın bir ilişki vardır. Kimi zaman rahatsızlığı üreten,
doğrudan doğruya rolün kendisidir. Kimi zaman da rol, başlamış olan bir rahatsızlığın bir türlü iyileşmemesine yol açar. Özellikle insanın
kendini hasta rolüne kaptırdığı durumlarda, iyileşmenin yolu ilaçlardan değil, rol düzeltmesinden geçer.
6- Rolün Düzeltilmesi ve Yeni Rolün Kazanılması: Rol çözümleme sürecinin hedefi, insanın kişilerarası rolünde yapması gerekli değişiklikler
olup olmadığını fark etmesidir. Sürecin sonunda kimi hastalar, rollerinden memnun oldukları ve bir düzeltme yapma gereği duymadıkları
noktasına varmaktadırlar. Ancak pek çok hasta, rolünde ne tür düzeltmeler yapması gerektiğini grubun yardımıyla fark edebilmekte
ve yaşamını değiştirebilecek önemli kararlar alabilmektedir. Kimi zaman rolde yapılan irili ufaklı değişiklikler, yıllardır süren ruhsal
sorunların ortadan kalkmasını da sağlamaktadır. Rol çözümleme sürecinin son basamağında; hastanın birinci görevi, rolünde yapması
gereken düzeltmelerin neler olduğunu grubun yardımıyla belirlemektir. İkinci görev de, yapmaya karar verdiği rol değişikliğiyle ilgili ilk
denemeleri veya provaları seanslar sırasında veya seansların arasında gerçekleştirmektir.
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A NEW GROUP THERAPY MODEL FOR HOSPITALIZED PATIENTS; INTERPERSONAL ROLE ANALYSIS GROUP
THERAPY (KARAT-G)
Historical process of KARAT-G therapy
KARAT-G is a structured group therapy, developed by Prof. Dr. İ. Ferhan Dereboy and has been practiced at Adnan Menderes Research and
Practice Hospital Psychiatry clinic for six years, and it is practiced for groups of 6-8 individuals as 75-minute-sessions twice a week. It has been
developed on the basis of the observation that the agenda setting principle of Therapy Yalom groups has not been harmonized with our culture
and the patients have been having difficulty on it.
The interpersonal role analysis group therapy consists of six steps. These are:
1- Defining the role: It is the first and most important step of role analysis process. The aim is understanding the role played by the individual
in family/friend/work/school settings. Playing a role does not mean pretending, instead it is having a function in a community, having a certain
place and position, and having a certain identity. Role is actually an adaptation/survival/coping strategy. People tend to unconsciously play
the same role in different settings.
2- Understanding the cost of the role: There is a price for every role. Each role has a cost for individual. There is no role for free. The price
paid to maintain certain roles is very high. We call such roles as “expensive roles.” We name the roles whose cost is higher than the gain as
“maladaptive.”
3- Understanding the gain of the role: in fact, the interpersonal roles are unconsciously adopted strategies in time in order to have a certain
position within the settings and meet our needs. Our roles are like the dresses we put on and never take off again. The define who we are. The
third step of the role analysis process is the step where the patient needs to receive the most help from the group. This is because some roles
appear to have no significant gain at first sight. However, each role has certain gains for individual. Each role is perfectly suited to meet certain
needs.
4- Understanding acquisition of the role: we unconsciously acquire our interpersonal roles slowly within time during our childhood and
adolescence. We usually acquire the role when the society sees that role appropriate for us, when that role is appropriate for our structural
characteristics and when we adopt it. We are sometimes forced to play a role imposed by our environment without adopting it. We experience
role conflicts when we are not allowed to change the role. Some people who go through a self-emerging mental disorder cling to the role of a
patient without realizing it, by perceiving the related gains.
5- Understanding the relation of the role with the disease: the fifth step of the role analysis process aims at understanding the relationship
between the patient’s role and the disease. This will clarify if the disorder can be improved without patient’s changing his/her role. Generally,
there is a close relationship between the interpersonal role and mental disorder of the individual. Sometimes it is the role itself that directly
creates the disorder. At times, the role prevents improvement of an already started disorder. When the individual is fully absorbed in the patient
role, improvement does not come from the medications, but from correcting the role.
6- Normalization of the role and acquisition of a new role: the target of the role analysis is that the individual becomes aware whether
there are any changes the individual has to make in his/her interpersonal relationships. At the end of the process, some of the patients decide
that they are happy with their roles and do not need to make any corrections. However, there are many patients who become aware of the
corrections he/she has to make in his/her role with the help of the group and can make life-changing important decisions. Sometimes, the
small and huge changes in the role can eliminate the mental problems lasting for years. The first duty of the patient in the last step of the role
analysis process is to define the corrections to be made on the role, with the help of the group. The second duty is to try or rehearse the role
changes that he/she has decided to make, during or between the sessions.
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Marmara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı yataklı servisi, farklı hasta gruplarının yatarak tedavi gördüğü, açık ve nispeten kısıtlı mekana
sahip bir kliniktir. Kliniğimizde şizofrenik veya manik alevlenme döneminde hastalarla birlikte nevrotik ya ada herhangi bir yaşam dönemi
sorununu geçiren, kişiler-arası ilişkilerinde sorun yaşayan bireyler bir arada sağaltılmaktadır. Yaklaşık 15 senedir haftada iki kez yaptığımız
yatan hasta grupları bize bu hastaların sü-ratle işlevselliklerini tekrar kazanmalarında ilaç tedavisinin en güçlü yardımcısı olduğunu
göstermiştir. Haftada iki kez, her biri iki saat süren oturumlar şeklinde düzenlenen gruplara, hastanın gruba katılmasını engelleyen
ciddi bir fiziksel sorunu olmadığı sürece tüm hastaların katılması teşvik edilmektedir. Dolayısıyla grup, heterojen ve açıktır. Yeni yatmış
hastaların hızla grup sürecine katılmaları istenmektedir. Hastaların hastane dışı ortamda yaşadıkları iletişim ve ilişki sorunlarının grupta
tekrarlanması ile uyumu bozucu davranışlarını gözlemlemek ve değişim için geri-bildirim vermek grubun amacıdır. Grup hastaya
ilişkilerinde içe-bakış yeteneği kazandırmayı hedefler. Bunun yanında ilaç tedavisine uyumun önemini vurgulamak ve ekip ile ilişkileri
güçlendirmek dolaylı olarak sağlanmaktadır. Yatan hasta grubumuza serviste çalışan asistanlar da katılmakta, böylelikle bir grup tedavisi
sürecini izlemeleri sağlanmaktadır. Onbeş yıllık deneyim bize, yataklı psikiyatri servisinde yürütülen bir grubun hastanın iyileşmesini
hızlandırdığını, yatış süresini kısalttığını, dolayısıyla hasta için masrafları azalttığını, ekibin dar bir mekanda ağır hastalarla birlikte olurken
yaşadığı tükenmişliği engellediğini, ayırıcı tanı ve tedavi sürecinde kli-nisyenlere önemli ip uçları kazandırdığını ve hastaya intrapsişik
ve interpersonel sorunlara farkındalık kazandırdığını göstermiştir. Bu çalışma grubunda, Yalom’un yatan hasta grupları için önerdiği
yöntemler vurgulanarak kliniğimizde yatan bir hastanın grup yaşantısı gözden geçirilecek, benzer yatan hasta grupları yönetecek
terapistlerle deneyimler paylaşılacaktır.

GROUP THERAPY FOR INPATIENT
Marmara University Psychiatry Department Inpatient Unit is an open end relatively space-limited clinic in which patients of various
diagnoses are hospitalized. Schizophrenic and manic patients as well as patients with neuroses and interpersonal problems along with
those going through a life phase crisis are treated in our clinic at the same time. The inpatient groups carryied out twice a week for
nearly 15 years proved out to be the most powerful contributor to pharmacotherapy. Groups are arranged as 1-2 hour sessions twice a
week and all the patients except those with severe physical handicaps are encouraged to participate. Therefore, the group is open and
heterogenous. The newly referred patients are preferred to participate as soon as possible. The purpose of the group is to observe any
problems of communication and relationship that the patients have experienced outside hospital environment and to give feedback
for a change. The group aims to help patients acquire insight. Emphasizing the importance of compliance to medication and reinforcing
positive relations with the staff are the indirect aims of the group. Because inpatient clinic residents also participate in inpatient groups,
they find the chance to observe the group therapy process. Through fifteen years of experience we have learnt that inpatient groups
accelerate the healing process, shorten the period of hospitalization thus lessen the costs, prevents the burn-out of the staff who share
a limited space with severe patients, give the clinicians important hints for differential diagnosis and treatment and help the patients
discover their intrapsychic and interpersonal problems. In this workshop, the group experience of a patient attending our group will be
overviewed emphasizing the techniques of Yalom. Our experience will be shared with other therapists aiming to lead similar inpatient
groups.
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Amaç
Benlik, bireyin kendisi ile ilgili farkında olduğu algılamalarının örgütlenmiş bir biçimidir. Bireyin benliği, yaşamı ve gelecekle ilgili yerleşik
inançları, dünyaya ilişkin bakış açısı, o dünyada başarıyla işlev gösterme becerisi ve stresli yaşam olaylarına tepkilerini şekillendirebilme
gücü ile yakından ilişkilidir. Fleishman (1) benlik saygısı yüksek olan kişilerin problemlere yaklaşma ve onları çözmeye teşebbüs etme
eğiliminin fazla olduğunu ve bunun onların daha fazla “problem çözücü” başetme ve daha az “kaçınıcı” başetme stratejileri kullandıkları
anlamına geldiğini öne sürmüştür. Benzer biçimde, olumsuz benlik algısı olan bireyler yaşam sorunlarıyla başetme konusunda kendilerine
daha az güvenmektedirler. Dolayısıyla, kendileri ile ilgili olumlu düşüncelere sahip insanlar kendilerine güvenli ve saygılı olurken; diğer
kişilere, iş arkadaşlarına ve hizmet verdikleri bireylere de saygı duymakta ve ilgi göstermektedirler. Hemşirelik öğrencilerinin profesyonel
meslek üyesi olabilmeleri ve hastalarına kaliteli bakım sağlayabilmeleri için öncelikle kendilerini iyi tanımaları, olumsuz ve yetersiz kişisel
özelliklerini, bunlara neden olan düşüncelerini fark etmeleri ve değiştirmeleri gereklidir. Bilişsel davranışçı yaklaşıma dayalı olarak çeşitli
konularda üniversite öğrencileri ile yapılan danışmanlık girişimleri, bireylerin kendilerine ilişkin farkındalıklarının arttırılmasında, olumsuz
otomatik düşüncelerinin azaltılmasında, benlik saygılarının yükseltilmesinde, etkili stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilmesinde
ve çeşitli ruhsal belirtilerin azaltılmasında yararlı olmuşlardır (2-3). Bu bağlamda araştırma, bilişsel davranışçı grup danışmanlığının
hemşirelik öğrencilerinin benlik algıları, stresle baş etme biçimleri ve olumsuz otomatik düşünceleri üzerine etkisini değerlendirmek
amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, tek grupta ön test, son test, izleme desenli müdahale araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ikinci ve üçüncü sınıflarında öğrenim görmekte olan ve çalışmaya
katılmayı kabul eden 43 öğrenci oluşturmuştur. Haftada bir kez ve toplam 12 oturumdan oluşan grup danışmanlığının her bir oturumu,
oturum gündemi çerçevesinde ve belirlenen amaçlar doğrultusunda 90 dakika süreyle, Hemşirelik Bölümü’nün dersliklerinde
gerçekleştirilmiştir. Oturum gündemlerini sırasıyla grupla ve bilişsel davranışçı grup terapisi ile tanışma, kendini tanıma ve farkındalık
geliştirme, düşüncelerin ve işlevsel olmayan düşünmenin benlik algısı ve baş etmeye etkisi konusunda farkındalık kazandırma, otomatik
düşüncelerin analizi, işlevsel olmayan düşünmenin değiştirilmesi, bilişsel çarpıtmalar ve benlik algısı, olumsuz yüklemeler ve benlik
algısı, olumsuz kendilik ifadelerinin olumlularla değiştirilmesi, benlik algısı ve baş etme, bilişsel stratejilerin başetmeye uygulanması,
bilişsel stratejilerin gözden geçirilmesi ve uygulanması, grup sürecinin sonlandırılması oluşturmuştur. Veriler; öğrenci bilgi formu, Kısa
Semptom Envanteri, Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği ve Otomatik Düşünceler Ölçeği uygulanarak oturumlara başlamadan önce,
oturumların sonunda ve oturumlardan 4,5 ay sonra toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tekrarlı ölçümlerde tek yönlü varyans
analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmada grup danışmanlığı sonunda öğrencilerin Kısa Semptom Envanteri olumsuz benlik ve diğer alt ölçekleri ile Otomatik
Düşünceler Ölçeği puan ortalamaları son ölçüm ve izleme ölçümünde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde giderek azalmıştır (p<0.05).
Stresle Başa Çıkma Ölçeği’nde “kendine güvenli” ve “iyimser” yaklaşım alt ölçeği puan ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde
her ölçümde artmış, “çaresiz” ve “boyun eğici” yaklaşım puan ortalamaları ise azalmıştır (p<0.05). “Sosyal destek arama” alt ölçeğinin
danışmanlık sonunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükselen puan ortalaması, izleme ölçümünde düşmüştür (p<0.05).

Sonuç
Bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin ruhsal sağlıklarının geliştirilmesi ve korunması için bu tür programların mesleki eğitim sürecinde
sürdürülmesi ve sisteme yerleştirilmesi önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Bilişsel- davranışçı yaklaşım, danışmanlık, hemşirelik öğrencileri, benlik algısı, başetme.
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EFFECT OF COGNITIVE- BEHAVIORAL GROUP COUNSELING ON NURSING STUDENTS’ SELF PERCEPTION AND
COPING WAYS
Aim
Self is an organized way of perceptions which a person is aware of them about himself. Self is closely related with a person’s settled beliefs
about his self, life and future, his perspective about the world, ability of succesfully functioning in that world and successfully shaping his
reactions to stressful life events. Fleishman (1) suggested that people with high self esteem is more possible to approach problems and tend
to solve them which meant that they used more problem solving and less avoidant coping strategies. Similarly, people having negative self
perception are less confident about coping with life problems. Hence, while people who think positively about themselves are self confident and
self respective, they also show respect and interest to other people, colleagues and people they served. For nurse students to be professional
and provide quality care, they should be aware of themselves, their negative and insufficient characteristics and develop them. Cognitive
behaviral counseling interventions for university students about different issues, has been helpful for increasing self awareness and self esteem,
decreasing negative automatic thoughts and various psychiatric symptoms and developing adaptive coping strategies (2-3). In this context,
the study was carried out to assess the effect of cognitive- behavioral group counseling on nursing students’ self perception, coping ways and
negative automatic thoughts.

Method
The study is designed as a pre-test, post-test, follow-up patterned intervention research on one group. Thirty three students attending second
and third class in Hacettepe University Faculty of Health Sciences Nursing Department and accepting to take part in the study constituted
the sample. Each session of the group counseling taking place once in a week and totally 12 weeks, was carried out in Nursing Department
classrooms within the framework of session agenda and in the direction of predetermined aims for 90 minutes. Respectively, session agendas
were Introduction to group and cognitive behavioral group therapy, developing self awareness, developing awareness about the effect of
disfunctional thinking on self perception and coping, analysis of automatic thoughts, modification of disfunctional thinking, cognitive
bias and self perception, negative attributions and self perception, modification of negative self statements, self perception and coping,
implementation of cognitive strategies on coping, review and implementation of cognitive strategies, termination of group process. Data was
collected with student data sheet, The Brief Symptom Inventory, The Ways of Coping Inventory and The Automatic Thoughts Questionnaire.
One way variance analysis in repeated measures was used for statistical analysis.

Findings
Mean scores of negative self subscale and other subscales of The Brief Symptom Inventory and The Automatic Thoughts Questionnaire
decreased significantly in post-test and follow-up (p<0.05). Mean scores of self confident and optimistic approach in The Ways of Coping
Inventory increased significantly, unconfident and submissive approach scores decreased significantly (p<0.05). Social support seeking
approach mean score significantly increased at the end of the counseling but decreased in follow-up (p<0.05).

Conclusion:
In the direction of these Findings, continuing similar programmes during professional education process and imbedding them into system to
develop and protect nursing students’ mental health was suggested.

Keywords: Cognitive-behavioral approach, counseling, nursing students, self perception, coping.
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÜNİVERSİTEYE UYUMUNDA PROBLEM ÇÖZMEYE DAYALI PSİKOEĞİTİM
PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç
Araştırma, problem çözmeye dayalı psikoeğitim programının hemşirelik I. sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum ve problem çözme
becerilerini algılamalarındaki değişimi değerlendirmek amacı ile tek gruplu ön test-son test desenli müdahale araştırması olarak
yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Aksaray Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümüne 2009-2010 öğretim yılında yeni kayıt yaptıran 70
I. sınıf öğrencisi oluşturmuştur. Öğrencilere 23 Şubat 2010 tarihinde Kısa Semptom Envanteri (1) uygulanmış, sınıf ortalamasının bir
standart sapma değeri üzerinde toplam puan alan öğrenciler araştırma kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırmaya katılmaya gönüllü
48 öğrenci ile 8 Mart 2010 tarihinde psikoeğitim programına başlanmıştır. Haftada bir kez yapılan ve 8 oturumdan oluşan psikoeğitim
programının içeriği; tanışma, kişilerarası ilişkilerde olumlu davranışlar geliştirme, problem çözme ve uyum konularını kapsamaktadır. Her
bir oturum 90 dakika süreyle 12 kişiden oluşan dört ayrı grupla gerçekleştirilmiş, araştırma 46 kişi ile tamamlanmıştır. Veriler; öğrenci
bilgi formu, üniversite uyum ölçeği (2) ve problem çözme envanteri (3) ile her bir grupta ilk ve son oturumda toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde ölçek ve envanterden alınan ön test ve son test puanları için t testi, öğrencilerin ve ailelerinin tanıtıcı özelliklerine
göre ön test ve son test puan ortalamaları için Mann Whitney U ve Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular ve sonuç
Program sonunda öğrencilerin üniversite uyum ölçeğinden aldıkları puanların ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yükselmiş,
problem çözme envanterinden aldıkları puanların ortalaması ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır (p<0.05). Program sonrası;
cinsiyete göre üniversite uyum ölçeği ve sosyal uyum alt ölçeğinde, sosyal aktiviteye katılma durumuna göre sosyal uyum alt ölçeğinde
ve baba tutumlarını algılamalarına göre de üniversite uyum ölçeği ve sosyal uyum alt ölçeğindeki farklılıklar istatistiksel olarak anlamlı
düzeydedir (p<0.05). Aynı zamanda sosyal aktiviteye katılma durumlarına göre program öncesi üniversiteye uyum ölçeği ve sosyal uyum
alt ölçeğindeki farklılıklarda da istatistiksel olarak anlamlılık saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin mezun olunan okullarına göre yaklaşma/
kaçınma alt ölçeği ve sosyal aktiviteye katılma durumlarına göre kişisel kontrol alt ölçeği ön testlerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık
saptanırken (p<0.05), diğer değişkenlere göre ön test ve son test puan ortalamalarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0.05).

Anahtar kelimeler: uyum, problem çözme, hemşirelik öğrencisi, psikiyatri hemşireliği.

THE EVALUATION OF PSYCO-EDUCATION PROGRAM ACTIVITY BASED ON PROBLEM SOLVING ON NURSING
STUDENTS’ ADJUSTMENT TO UNIVERSITY
Purpose
The research is carried out with one group as pretest posttest patterned intervention research on the purpose of evaluating the effects of
adjustment program on nursing first grade students’ alteration in their perception of adjustment to university and problem solving skills.

Material and method
70 new students enrolled to Aksaray University Health Institute Nursing Department in 2009-2011 education year constitute the universe of the
research. Brief Symptom Inventory (1) is applied to those students on 23th February, and the students who get one standard deviation value
above the average grade of the class are leaved out of the scope. Adjustment program is started on 8th March 2010 with 48 students who is
volunteer to participate in the research. The content ofpsyco-education program, which is carried out once a week and consists of 8 sessions,
comprises the subjects of meeting, the development of positive behaviors in interpersonal relationships, problem solving and adjustment. Each
session is carried out with four separate groups consisted of 12 students for 90 minutes. The research is completed with 46 students. The data
is collected in the first and the last session with problem solving inventory (2), adjustment to college scale (3) and student data form. In the
evaluation of the data, t test is used for pretest and posttest scores obtained by scale and inventory and Mann Whitney U, Kruskal Wallis test is
used for the average of pretest posttest alteration scores according to the introductory features of families and the students.
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Finding and Conclusion: At the end of the research, the average scores students got from college adjustment scale increased statistically
at significant level at the end of the program and the average grades of problem solving inventory decreased statistically at significant level
(p<0.05). After the program, the differences in adjustment to university scale as to gender and social adjustment subscale, in social adjustment
subscale as to the participation to the social activity and also, adjustment to university scale and social adjustment subscale according to the
perception of fathers’ attitude are statistically at significant level (p<0.05). At the same time, there confirmed a significance statistically at the
differences between social adjustment subscale and adjustment to university scale before the program according to participation to social
activity (p<0.05). While there occurred a meaningful difference statistically in pretests of approach-avoidance subscale as to the schools the
students graduate and personal control subscale as to their state of participation to social activity (p<0.05), the difference between pretest and
final test score averages as to other variables is not found statistically meaningful (p>0.05).

Keywords: adjustment, problem solving, student of nursing department, nursing of psychiatry.
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Giriş ve amaç
Bağımlılık alanında psikoterapötik tedaviler oldukça yaygın biçimde kullanılmaktadır1. Bilişsel terapi, psikososyal tedaviler arasında daha
ön plana çıkmakta ve bağımlılık yapan maddelerden uzak durma ile ilgili hedefler doğrultusunda çaba göstermeleri ve yeni yaşam
becerileri edinmelerine yardım etmeyi hedefleyen aktif bir tedavi metodudur2.
Bilişsel-davranışçı terapilerde terapi öncesi, sırası ve sonrasında değerlendirmeler yapmak amacıyla uluslar arası alanda kullanılan
çok sayıda ölçek yer almaktadır3. Psikoterapi sürecini etkileyen etmenlerin belirlenmesi açısından bu ölçeklerin kullanılması önem
taşımaktadır.
Alkol bağımlılarının psikoterapi süreçlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.
Yöntem: Araştırma, bireysel psikoterapi alan, alkol bağımlısı 63 bireyle yapılmıştır. Verilerin toplanmasında, Birey Tanıtım Formu,
Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ), Beck Anksiyete Envanteri(BAE), Sosyotropi-Otonomi Ölçeği(SOSOTÖ), Rotter’in İç-Dış Kontrol Odağı
Ölçeği(RİDKOÖ), Sürekli Öfke-Öfke İfade Tarzı Ölçeği(SÖÖTÖ) ve Problem Çözme Envanteri(PÇÖ) kullanılmıştır3.

Bulgular ve sonuç
Araştırma kapsamındaki hastaların yaş ortalaması 39.49±8.46’dır. 62’si erkek, 1’i kadındır. %69.8’i evlidir. Eğitim yılı ortalaması
13.00±4.30’dur. Hastaların %42.9’u tedavi seanslarına 1 yada 2 kez, %28.6’sı 3–4 kez, %20.6’sı 5–6 kez, %7.9’u ise 7 ve üzerinde gelmişlerdir.
Hastaların %73’ü henüz tedavi hedeflerine ulaşmadan tedaviye gelmeyi kesmiş, %27’si ise tedavi hedefleri sonlanana kadar psikoterapi
seanslarına katılmışlardır. Altı aylık izlem süresinde %57.1’i hiç kayma (lapse) yaşamamış, %20.6’sı birkez, %17.5’i iki kez, %4.8’i üç kez
lapse yaşamıştır.
Araştırma kapsamındaki hastaların BDÖ toplam puan ortalaması 15.46±10.19; BAE toplam puan ortalaması 14.62±9.34; sosyotropi alt
ölçeği puan ortalaması 70.75±18.29, otonomi alt ölçeği puan ortalaması 78.73±14.69; RİDKOÖ toplam puan ortalaması 8.65±3.81’dir.
Hastaların SÖÖTÖ alt ölçek puan ortalamaları ise sürekli öfke 22.65±5.76, öfke-içe 17.68±3.51, öfke-dışa 18.62±4.89, öfke kontrol
19.97±4.45 olarak saptanmıştır. Hastaların PÇÖ toplam puan ortalaması 94.22±24.50; alt ölçek puan ortalamaları ise Aceleci Yaklaşım
34.30±7.65, Düşünen Yaklaşım 12.84±5.67, Kaçıngan Yaklaşım 13.16±5.03, Değerlendirici Yaklaşım 8.48±3.33, Kendine Güvenli Yaklaşım
15.41± 5.60, Planlı Yaklaşım 10.03±4.20 olarak belirlenmiştir.
Hastaların medeni durumları lapsları (χ²=1.51, p>.05) ve tedaviden kopmalarını (drop out) (χ²=3.16, p>.05) etkilememektedir. Hastaların
lapsları ve tedaviden kopma durumlarına göre yaş ortalamalarının ve eğitim yılı ortalamalarının dağılımları arasında istatistiksel olarak
bir fark saptanmamıştır.
Hastaların tedaviden kopmalarında öfke içe, öfke kontrol, iç-dıç kontrol odağı, düşünen yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, problem
çözme toplam puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır. Tedaviden kopan hastaların öfke içte
puan ortalamaları ve problem çözme envanteri toplam puan ortalamaları daha yüksek iken, öfke kontrol, iç-dış kontrol odağı, düşünen
yaklaşım, değerlendirici yaklaşım puan ortalamaları daha düşüktür.
Hastaların laps yaşamalarına göre, hiç bir ölçek puan ortalaması dağılımında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır
(p>.05).
Sonuç olarak, alkol bağımlılarının psikoterapi süreçlerini etkileyen faktörlerin öfke içe, öfke kontrol, iç-dıç kontrol odağı, düşünen
yaklaşım, değerlendirici yaklaşım, problem çözme olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Alkol bağımlıları, psikoterapi

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE PROCESS OF PSYCHOTHERAPY OF ALCOHOL DEPENDENTS
Introduction / Purpose
Psychotherapeutic treatments in addiction area are very widely used1. Cognitive Therapy has come to the fore in psychosocial treatments.
It is an active treatment method which aims at helping efforts based on the goals related to abstinence from drug addiction and acquiring
new life skills2. There are a large number of scale which are used in the international arena which aim at assessing before, during and after the
treatment in Cognitive-behavioral therapies3. It is important to use these scale in determining the factors affecting psychotherapy process.
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Determining the factors affecting alcohol dependents’ process of psychotherapy constitutes the object of this research.
Method: Research was performed with the assistance of 63 alcohol dependent patients who were received the individual psychotherapy. Data
was collected with Introductory Information Form, Beck Depression Inventory (BDI), Beck Anxiety Inventory (BAI), Sociotrophy-Autonomy
Inventory (SAI), Rotter’s Internal-External Locus of Control Scale (LOC), State Trait Anger Expression Scale (STAS) and Problem Solving Scale
(PSS) 3.

Findings and result
Age average of patients was 39.49±8.46. 62 of patients were men and one of patients was woman. 69.8% were married. The average year
of education was 13.00±4.30. It has been determined that 42.9% of patients came to treatment sessions 1 or 2 times; 28.6% came 3-4 times;
20.6% came 5-6 times; 7.9% came 7 and over. 73% of patients dropped out before they reach the treatment goals. 27% of patients attended
to psychotherapy sessions until the end of the treatment goals. In the six-month follow-up period, 57.1% of patients didn’t have any lapse;
20.6% once, 17.5% twice, 4.8% experienced the lapse three times. Total scale averages of patients were as follow: for BDI was 15.46±10.19;
for BAI was 14.62±9.34; for LOC was 8.65±3.81; for Sociotrophy subscale was 70.75±18.29; for Autonomy subscale was 78.73±14.69. STAS
subscale score averages were 22.65±5.76 for trait anger, 17.68±3.51 for anger include, 18.62±4.89 for anger exclude, 19.97±4.45 for anger
control. Total PSS score average of patients was 94.22±24.50. PSS subscale score averages were as follow: Hasty approach 34.30±7.65, thinking
approach 12.84±5.67, avoidant approach 13.16±5.03, estimator approach 8.48±3.33, self-confident approach 15.41± 5.60, planned approach
10.03±4.20.
Marital status of patients has not affected lapse (χ²=1.51, p>.05) and dropping out (χ²=3.16, p>.05). A statistically significant difference has not
been determined between age average and average year of education according to status of lapse and dropping out.
A statistically significant difference has been determined between dropping out and total score average of anger include, anger control,
internal-external LOC, problem solving, thinking and estimator approach. While total PSS score average and anger include subscale score
average of patients, who dropping out, were higher than others; their score averages of anger control, internal-external LOC, thinking and
estimator approach were lower.
A statistically significant difference in any scale score averages has not been determined according to existence of lapse (p>.05).
As a result, ıt can be said that the factors affectıng the process of psychotherapy of alcohol dependents are anger include, anger control,
internal-external LOC, thinking and estimatorapproach, problem solving.

Keywords: Alcohol dependent patients, psychotherapy
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Giriş
Çalışmalar bağlaşıklığın; kronik hastalara bakım verenlerde, kadınlarda ve yardım etme amacını güden meslek üyelerinde, özellikle
hemşirelerde yaygın olduğunu göstermektedir (Ançel ve Kabakçı 2009;Varcolis ve Smith-DiJulio 2009; Faltz, Davis ve Bing 2008; Larson
ve Bush 2006). Bu bağlamda hemşirelik ve mühendislik fakültesi öğrencileri arasında bağlaşıklık düzeylerini belirleme ve karşılaştırma
yapmanın, bağlaşıklık kavramını anlamaya yardımcı olabileceği düşünülmektedir.

Amaç
Bu çalışma; İstanbul’da bir devlet üniversitesinin hemşirelik ve makine mühendisliği bölümündeki öğrencilerinin bağlaşıklık düzeylerini
belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve karşılaştırmalı olarak planlandı.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini, bir üniversitenin 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında öğrenimlerini sürdüren hemşirelik ve makine mühendisliği
bölümü 1. (n=153, %54.1) ve 4. (n=130, %45.9) sınıf öğrencilerinden (431 öğrenci) araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 283
öğrenci oluşturdu. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu ve Ançel ve Kabakçı tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılan “EşBağımlılık Tanılama Ölçeği” (Codependency Asesment Tool-CODAT) kullanıldı. Ölçekten alınan yüksek puan bağlaşıklık düzeyinin yüksek
olduğunu göstermektedir. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 paket programında frekans, ortalama, Indepent-Samples T Test ve One-Way
ANOVA testleri kullanılarak değerlendirildi.

Bulgular
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 20.91±2.12 (17-30)’dir. Bu araştırma sonucunda ölçek güvenilirlik katsayısının
cronbach alpha: 0,78 (n=283) ve CODAT toplam puan ortalamasının 51.89±9.93 olduğu ve öğrencilerin bağlaşıklık düzeyinin orta
düzeyin altında olduğu belirlendi. Öğrencilerin bireysel özellikleri ile ölçek toplam puanı karşılaştırıldığında cinsiyet, medeni durum,
yaşamının çoğunluğunu geçirdiği yer, herhangi bir işte çalışma durumu ve çalıştığı işin türü (yarı ve tam zamanlı) arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık saptanmadığı görüldü. Öte yandan şu anda kaldıkları yer ile ölçek toplam puanı karşılaştırıldığında, evde ailesi,
arkadaşları veya akrabaları ile kalan öğrencilerin yurtta kalan öğrencilere göre ölçekten daha düşük puan aldığı, farkın istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde olduğu belirlendi. Aynı zamanda 1. sınıf öğrencilerinin 4. sınıf öğrencilerine göre ölçekten daha fazla puan aldıkları
yani bağlaşıklık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi. Fakat öğrencilerin okulu seçme durumu ile bağlaşıklık düzeyi arasında
anlamlı farklılık saptanmadı. Hemşire ve makine mühendisliği öğrencileri arasında ölçekten alınan toplam puan arasında anlamlı fark
görülemediği saptandı. Öte yandan ruhsal rahatsızlık/sorun nedeni ile tedavi olan öğrencilerin, herhangi bir sağlık sorunu olmayan
öğrencilere göre ve şu anda veya geçmişte alkol/madde kullanımı ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerin yaşamayanlara göre daha yüksek
puan aldığı, farkın ileri düzeyde anlamlı olduğu saptandı. Bağlaşıklığı etkileyebilecek ailesel faktörlerden, aile yapısı (çekirdek aile, geniş
aile vb.) ile ölçek toplam puanı arasında anlamlı farklılık saptanmazken, aile içi iletişim ve ilişkilerini iyi olarak ifade eden öğrencilerin ölçek
toplam puanının aile içi ilişkilerini orta-kötü düzeyde ifade eden öğrencilere göre daha düşük olduğu ve istatistiksel olarak ileri düzeyde
anlamlı olduğu saptandı.

Sonuç
Hemşire ve makine mühendisliği öğrencileri arasında bağlaşıklık düzeyi açısından anlamlı fark bulunmazken; 1. sınıftakilerin, yurtta
kalanların, ruhsal sorun nedeni ile tedavi olduğunu ifade eden, alkol/ madde kullanımı ile ilgili sorun yaşayanların, aile içi ilişkilerini ortakötü olarak ifade eden öğrencilerin bağlaşıklık düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlendi.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, bağlaşıklık, öğrenci
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THE COMPARISONS OF HEALTH-RELATED EDUCATION STUDENTS’ AND NONHEALTH-RELATED EDUCATION
STUDENTS’ IN CODEPENDENCY LEVEL
Introduction
Studies show that codependency is common in people who caring for the chronically ill, women and helping professions, particularly those in
nursing (Ançel and Kabakçi 2009; Varcolis and Smith-DiJulio 2009; Faltz, Davis and Bing 2008; Larson and Bush 2006). This study may be helpful
to understand to the codependency concept so that, we aimed to determine and compare nursing students’ and mechanical engineering
students’ codependency level.

Aim
This study was planned as descriptive-correlational research, with the aim of determining nursing and mechanical engineering students’
codependency level of a state university in İstanbul.

Method
The sampling was consisted 283 undergraduate students who accepted to participate, 153 (54.1%) of them were at first year; and 130 (45.9%)
participants were at fourth year, 2010-2011 academic year. Data was collected using a Information Form and Codependency Asesment ToolCODAT was adapted for the Turkish validity and reliability by Ançel and Kabakçi (2009). Higher scores indicate higher levels of codependency.
The data were evaluated in computer program (SPSS 11.5 version) by using statistical tests such as frequency, aritmetic mean, IndepentSamples T Test and One-Way ANOVA.
Findings: It was determined that the mean age of the students was 20.91±2.12 (17-30) years. In this study internal consistency coefficient of the
scale was found Cronbach α = .78 (n=283) and mean of the CODAT was 51.89±9.93 and it was defined that the students’ score were under the
moderately. It was found that there was no statistical significant difference between the total scale score and the individual characteristic of the
students like gender, marital status, the place they have lived mostly, job status, and job type (part time or full time). However, compared with
the total scale scores and currently their place status, students who were living with family, friends or relatives had low scores were significantly
different. It was determined that the first year of nursing students’ scores were higher than the fourth year nursing students. It means that
students in first year codependency was higher. No statistically significant difference was found between students’ reasons for school choice
status and codependency level. No statistically significant difference was found between nursing students and mechanical engineering
students’ mean scores. The students who have been treated about mental problems and the students who used alchol/ substance currently
and/ or in the past received high scores than the others. Students with higher CODAT scores had more familial problems and statistically
significantly differences.

Results
In this study, no statistically significant difference was found between nursing students and mechanical engineering students’ mean scores.
The students who first year, staying dormitory, who had treated about mental problems, who used alchol/ substance currently and/ or in the
past received, who expressed that more familial had significiant degree high score. It was determined that there was statistical significant
difference between the total scale score.

Keywords: Nursing, codependency, students
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Objectives
The psychiatric intensive care units (PICU) is rarely described since it is secluded from external insight. At the same time, it is highly
intensive since staff and patients interact around the clock in the most acute phase of psychiatric illness. Many patients who suffer from
severe psychiatric symptoms such that they must be cared for initially within psychiatric inpatient care. Sometimes, acute locked wards
are not able to handle the patients in the most acute phase. The PICUs admit patients who are considered extremely unmanageable
within psychosis units or acute psychiatric wards, and who often demonstrate aggressive or other forms of severe behaviors (Rachlin
1973; Wynaden, et al. 2001; Salzmann-Erikson et al 2008). This raises the question: What is going on in these units and what constitutes
nursing care there? METHODS: Spradley’s 12-step ethnographic methodology was applied. Data was collected through more than 200
hours of field work on three PICUs. It was only staff members (nurses and enrolled nurses) that were observed; patients were excluded
due to ethical considerations. During field work, I did almost 16 hours of formal interviewing and numerous of informal interviews;
data also consisted of writing memos and field notes. The field work aimed to understand the staff member’s way of interact with the
patients and what they did to care for these patients who was considered as unmanageable. RESULTS: The Findings presented here
describe how and when nursing care is provided in PICUs. The Findings are presented in relation to themes, as these emerged within
the psychiatric intensive nursing care. Six themes emerged as frames for nursing care: providing surveillance, soothing, being present,
trading information, maintaining security and reducing. ConclusionS: These themes are used to strike a balance between turbulence
and stability and to achieve equilibrium. As the nursing care intervenes when turbulence emerges, the PICU becomes a sanctuary that
offers tranquility, peace and rest.

Keywords: Acute Care, Nursing Care, Ethnography
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MİYOKARD İNFARKTÜSÜ GEÇİRMİŞ HASTALARDA PSİKOEĞİTİMİN PSİKOSOSYAL UYUM ÜZERİNE
ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sevgi Nehir*, Olcay Çam**
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Fiziksel, psikolojik ve sosyal değişkenler hastalığa uyumu etkilemektedir. Miyokard İnfarktüsü (MI) geçiren hastaların psikososyal
uyum düzeyinin belirlenmesi bu kapsamdaki erken girişimlerin başlatılmasına yardımcı olacak, ve bu MI geçiren hastaların eğitim
gereksinimlerinin karşılanmasına katkı sağlayacaktır (3).

Amaç
Bu araştırma Miyokard İnfartüsü geçirmiş bireylere verilen psikoeğitimin tedavideki etkinliğini ve psikososyal uyuma etkisini incelemek
amacıyla, deney-kontrol deseninde yarı deneysel bir araştırma olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, Ege Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı ve Manisa Özel Sekiz Eylül Hastanesi Kardiyoloji Polikliniğine başvuran Miyokard
İnfarktüsü geçirmiş hastalarla Haziran 2010-Mart 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Örneklem seçim kriterlerini karşılayan ve
psikoeğitim görüşmelerini katılmaya gönüllü 30 deney grubu ve 30 kontrol grubu seçilen 60 hasta oluşturmuştur. Bireysel olarak
deney grubu ön test ve son testleri tamamlanan 30 hastanın her biriyle 6 kez olmak üzere eğitim ve görüşme yapılarak uygulanmıştır.
Araştırmanın verileri gerekli izinler alındıktan sonra, hastalara ön test ve son test uygulanarak iki aşamada toplanmıştır. Verilerin
toplanmasında Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hastalığa Psikososyal Uyum- Öz Bildirim Ölçeği (PAIS-SR) kullanılmıştır (1,2). Veriler sayı, yüzde
dağılımı ve paired sampled t test kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular
Psikoeğitim uygulamaları sonrasında deney grubu hastaların PAIS-SR (toplam) ön test puan ortalaması 40.67±12.28, son test puan
ortalaması 32.71±11.01 olarak bulunmuştur. Hastaların ön test ve son test PAIS-SR (toplam) puan ortalamaları arasındaki fark
incelendiğinde, bu farkın anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır (Z=-4.382, p<0,01). Kontrol grubu hastaların PAIS-SR (toplam) ön test
puan ortalaması 41.67±11.31, son test puan ortalaması 40.28±8.93 olarak bulunmuştur. Hastaların ön test ve son test PAIS-SR (toplam)
puan ortalamaları arasındaki fark incelendiğinde, bu farkın anlamlı düzeyde olduğu saptanmıştır (Z=-4.481, p<0,01). Hastaların
psikoeğitim sonrasında PAIS-SR alt ölçek sağlık bakımına uyum, mesleki çevresine, sosyal çevreye uyum, psikolojik distres düzeylerinde
azalma olduğu, buna karşın aile çevresi, seksüel ilişkilere ve geniş aile ilişkilerine uyumlarında bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç
Bu veriler doğrultusunda, hastalara uygulanan psikoeğitim girişimlerinin Miyokard İnfartüsü geçirmiş hastaların psikososyal uyumlarını
artırmada etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar kelimeler: Miyokard İnfarktüsü, psikoeğitim, psikososyal uyum, hemşirelik.

INVESTIGATION OF FACTORS AFFECTING THE PROCESS OF PSYCHOTHERAPY OF ALCOHOL DEPENDENTS
Physical, psychological and social variables influence adaptation to disease. Determination of the psychosocial adaptation levels of patients
with MI will be helpful in the launching of earily initiatives in this area, which will be contribution their training requirement.

Objective
This research has been carried out as a semi-empirical research with experiment-control design in order to examine effectiveness of
psychoeducation provided for individuals undergone Myocardial Infarction and its effect on psychosocial adaptation.

Methods
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Research has been carried out with patients who have undergone Myocardial Infarction and referred to Ege University Cardiology Department
and Manisa Private Sekiz Eylül Hospital Cardiology Polyclinic between June 1010 and March 2011. Sampling comprised of a total of 60 patients
(30 in experiment-group and 30 in control-group) who met the selection criteria and agreed to participate in psycho-education interviews. It
was applied by conducting training and interview (6 times) with each one of the 30 patients in experiment-group whose pretests and posttests
were completed. Research data were collected in two phases by applying pretests and posttests after necessary permission was obtained.
During data collection an Identifier Information Form and a Psychosocial Adaptation to Disease – Self-Reported Scale (PAIS-SR) were used.

Data were evaluated by using number, percentage distribution and paired sampled t test.

Results
After psychoeducation practices, the mean scores of pretest PAIS-SR (total) was 40.67 ± 12.28 and mean scores of posttest was 32.71 ± 11.01 in
experiment-group of patients. When the difference between pretest and posttest mean scores of PAIS-SR (total) was scrutinized, it was found
at a significant level (Z=-4.382, p<0,01). In experiment-group of patients the mean scores of pretest PAIS-SR (total) was found as 41.67 ± 11.31
and mean scores of posttest as 40.28 ± 8.93. When the difference between pretest and posttest mean scores of PAIS-SR (total) was examined, it
was found at a significant level (Z=-4.481, p<0,01).

Conclusion
After psychoeducation, an increase in patients’ adaptation to health care, to occupational and social circles and a decrease in their psychological
distress levels were observed whereas no change occurred in their family circles, sexual relations and adaptation to larger family relationships

Keywords: Myocardial Infarction, Psychoeducation, Psychosocial adaptation, Nursing.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ
DERSİ KLİNİK UYGULAMASINDA BELİRLEDİKLERİ NANDA HEMŞİRELİK TANILARININ İNCELENMESİ
Mehtap Kızılkaya, Gülay Taşdemir
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Amaç
Bu araştırma Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi klinik
uygulamasında bakımını üstlendikleri hastalarında saptadıkları NANDA hemşirelik tanılarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulunda, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören, Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alan 4. sınıf öğrencilerinin tamamı (84) oluşturmuştur. Örneklem seçimine gidilmeden evren
üzerinde çalışılmıştır. Konsültasyon-liyazon psikiyatrisi (KLP) için dahiliye, cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, göğüs hastalıkları, ortopediüroloji, fizik tedavi ve rehabilitasyon klinikleri; ayrıca Denizli Devlet Hastanesi’ne bağlı AMATEM merkezi ve Pamukkale Üniversitesi
psikiyatri klinikleri öğrenci klinik uygulama alanları olarak belirlenmiştir. Veriler 2009-2010 güz yarıyılında öğrencilerin hasta bakımında
kullandıkları veri toplama formu ve öğrencilerin hazırladığı 136 hemşirelik bakım planının incelenmesi ile toplanmıştır. Hemşirelik bakım
planı öğrencilere önceden verilen NANDA tanılarının bulunduğu tanı listesinden yararlanılarak semptom, etyoloji ve problem (SEP)
formatına göre değerlendirilmiş, sayı ve yüzde dağılımları KLP ve psikiyatri klinikleri için ayrı ayrı verilmiştir.

Bulgular
Çalışmaya alınan öğrencilerin KLP amaçlı kliniklerde bakım verdikleri hastaların %29.8’i cerrahi girişimler ve %28.6’sı kanser tanısı
nedeniyle; psikiyatri kliniklerinde %16.7’si psikoz ve alkol-madde bağımlılığı nedeniyle yattıkları belirlenmiştir. Çalışmaya katılan
öğrenciler 136 vakada toplam 36 hemşirelik tanısı belirlemiştir. Bu tanılar içinde en sık saptanan 6 tanı KLP amaçlı kliniklerde %34.5
enfeksiyon riski, %33.3 uyku örüntüsünde rahatsızlık, %25.0 anksiyete, %20.2 aktivite intoleransı, %16.7 bireysel baş etmede yetersizlik,
%13.1 travma riski; psikiyatri kliniklerinde %15.5 uyku örüntüsünde rahatsızlık, %14.3 bireysel baş etmede yetersizlik, %14.3 anksiyete,
%10.7 aile süreçlerinde değişim, özbakım eksikliği ve sosyal etkileşimde bozulma tanılarından oluşmaktadır.

Sonuç ve öneri
Öğrencilere 1. sınıftan itibaren her ana derste Hemşirelik Süreci anlatılmaktadır. Ayrıca Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinde
de dönem başında 8 saatlik Hemşirelik Süreci dersi anlatılmasına rağmen öğrencilerin yaptıkları bakım planlarında SEP formatına göre
hemşirelik tanılarını belirleyebilme, sonuç kriteri, planlama, uygulama ve değerlendirme oranları düşük düzeyde saptanmıştır.
Hemşirelik sürecinin hemşirelik eğitiminin ilk yılında ve ilk döneminde başlanarak öğrenciye sık sık vaka çalışmaları yapılarak somut hale
getirilmesi, hemşirelik sürecinin tüm hemşirelik ana derslerinde ortak bir dil kullanılarak aynı şekilde yorumlanması, hemşirelik sürecinin
ödev ve not verme aracı değil de hemşirelik bakımının bilimsel temellere dayandırılmasında vazgeçilmez bir araç olduğunu öğrenciye
iletilmesi, öğrenciye daha somut ve anlamlı olması açısından mezuniyet sonrası çalışılan klinik ortamlarda da hemşirelik sürecinin
yaygınlaştırılarak kullanılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik Süreci, Hemşirelik Öğrencileri, NANDA Tanıları.

EVALUATION OF NANDA NURSING DIAGNOSES OF HEALTHCARE COLLEGE FINAL YEAR STUDENTS DURING
THE CLINICAL APPLICATION OF THE MENTAL HEALTH AND DİSEASE NURSİNG COURSE
Aim
The aim of this descriptive study was to evaluate the NANDA nursing diagnoses of Pamukkale University Denizli Healthcare College final year
students during the clinical application of the mental health and disease nursing course for the patients they undertook the care of and to
determine these diagnoses.

Method
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The study universe consisted of all Pamukkale University Denizli Healthcare College final year students (84) who were continuing their education
during the 2009-2010 educational year and took the Mental Health and Disease Nursing course. The universe was studied before selecting a
sample. The internal medicine, surgery, cardiovascular surgery, chest disease, orthopedics-urology, and physical treatment and rehabilitation
clinics were chosen for the consultation-liaison psychiatry (CLP) while the AMATEM Center of the Denizli State Hospital and the Pamukkale

University Psychiatry clinics were chosen as the student clinical application areas. The data were collected by evaluating the 136 nursing care
plans prepared by the students and the data collection forms the students had used for nursing care during the 2009-2010 autumn semester.
The nursing care was evaluated according to the symptom, etiology and problem (SEP) format, using the diagnostic list containing the NANDA
diagnoses that had previously been provided to the students, and the number and percentage distributions were determined.

Results
The patients cared for at the CLP clinics by the students included in the study had been admitted for surgical interventions at a rate of 29.8%
and cancer at 28.6% while those in the psychiatry clinics had been admitted for psychosis or alcohol-substance abuse at a rate of 16.7%. The
students included in the study had determined 36 nursing diagnoses in 136 cases. The 6 most common diagnoses were infection risk at 34.5%,
disturbance of sleep pattern at 33.3%, anxiety at 25.0%, activity intolerance at 20.2%, inadequate personal coping at 16.7% and trauma risk
at 13.1% at the CLP clinics, and disturbed sleep pattern at 15.5%, inadequate personal coping at 14.3%, anxiety at 14.3%, changes in family
processes at 10.7%, self-care deficit at 10.7% and social interaction disturbance at 10.7% at the psychiatry clinics.

Conclusion and recommendation
The students showed low rates of being able to determine nursing diagnoses according to the SEP format and to plan, administer and evaluate
result criteria accordingly. We recommend frequent demonstration of the nursing process via case studies starting from the first year of nursing
training, providing a similar interpretation of the nursing process in all main nursing lectures by using a common language, informing the
student that the nursing process is not just homework or a way of grading but is the essential tool of nursing care based on scientific foundations,
and the widened use of the nursing process in the clinical environments where nurses work following graduation.

Keywords: Nursing Process, Nursing Students, Nanda Diagnoses.
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Giriş ve amaç
Klinisyenin bir olguyu nasıl değerlendirdiği (formülasyon) büyük ölçüde hem onun kuramsal yönelimine hem de ruhsal sorunlar
hakkında bilgi edinmesini belirleyen perspektifine bağlıdır. Formülasyon bir hasta hakkındaki verilerin ve tedavi önerilerinin bazı ilkelere
göre düzenlenmesidir (1). Yaratıcı sanat çalışması; danışanın yaptığı resim hakkındaki yorumu, resimdeki unsurlarla ve danışmanla ilişkisi,
bilinçdışı çatışmaları hakkında ipuçları vererek psikopatoloji düzeyini değerlendirebilmeyi sağlar (2,3). Bu olgu sunumunda amaç; yaratıcı
sanat çalışmasının danışmanlık sürecinde değerlendirme (formülasyon) amaçlı kullanımını tartışmaktır.

Çalışmanın etik yönü
Danışana sanat çalışması anlatılarak hem sanat çalışması hem de bildiri için onam alınmıştır.

Olgu
31 yaşındaki danışan kadın, yaşına uygun ve düzgün giyimli, baskın şekilde konuşan, evli bir çocuk annesi ve üniversite öğrencisidir.
Başvurudaki temel yakınmaları; öfke patlamaları, kendini bomboş hissetme, kızına şiddet uygulamaktan korkma ve son dört aydır bu
sıkıntıların giderek artmış olmasıdır.

Süreç
Danışanla değerlendirme amaçlı dört görüşme (1 saat süren) yapılmıştır. İlk görüşmede kendisini tanıtması istenmiş, onu danışmanlığa
getiren temel yakınmaları sorulmuş ve bunların başlangıcına ilişkin tetikleyici olay (baba kaybının yıl dönümü) konuşulmuştur. Danışana
sanat çalışması anlatılmış, soruları yanıtlanmış ve terapötik çerçeve konuşularak, aydınlatılmış onam alınmıştır. İkinci, üçüncü görüşmeler
danışmanın resim yapmasına ve resimleri hakkında konuşmasına ayrılmış ve son görüşmede yapılan değerlendirme ve sürecin kalanı
görüşülmüştür.

Sonuç
Sanat çalışması bilinçaltındaki temel düşünce ve duyguların, kelimeler yerine imajlar olarak ortaya çıkması ve danışanın korkularını,
istek ve arzularını açığa vurmasına araç oluşturmuştur. Yapılan formülasyonda danışanın borderline kişilik örgütlenmesi gösterdiği
düşünülmüş ve dinamik yönelimli psikoterapiye yönlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Yaratıcı sanat, formülasyon, süreç.

CREATIVE USE OF ART EVALUATION FOR USE IN THE PROCESS OF COUNSELING: A CASE REPORT
Introduction and objective
The clinician evaluates how a phenomenon (formulation) and its largely theoretical orientation, as well as learn about the psychological
problems is determining the perspective. Formulation of a patient according to certain principles about the organization of the data and
treatment recommendations (1).
Creative art work, the client’s picture on the ratings, the picture elements, and relationship counselor, assess the level of psychopathology
provides tips on giving the unconscious conflicts(2,3). Purpose of this case report, the creative work of art in the process of consulting experience
(formulation) to discuss the use of t therapeutic purpose.

Ethical aspects of the study
work of art by explaining for clients, the work of art as well as for the advertisement consent.

Case
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31 year old female client, age-appropriate and properly dressed, predominantly speaking, a married mother and college student. Main
complaints in the application, angry outbursts, feeling himself deserted, the daughter of the last four months of violence and the difficulties for
implementing the fear is gradually increased.

Process
With the client for evaluation at the four interviews (1 hour) were conducted. Provide information on the first interview he asked her advice
and asked that their main complaints about the beginning of the trigger event (anniversary of the loss of the father) were discussed. Artwork
explained to client, questions answered, and the therapeutic frame discussing, was informed consent. Second, image consultants to do
interviews and pictures of the third and last meeting devoted to talking about the rest of the evaluation of the process and were interviewed.

Result
Art work based on the unconscious thoughts and emotions, as images instead of words, the emergence and the client’s fears, wishes and
desires constituted the vehicle to hit short.
The formulation of a client-oriented psychotherapy for borderline personality organization, and dynamic thought-directed shows.

Keywords: Creative use, formulation, process.
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GENITAL ORGAN KANSERI TANISI ALAN BİREYLERİN KANSERE TEPKİ, VÜCUT ALGISI, BAŞETME VE
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Amaç
Araştırma, genital organ kanseri tanısı alan bireylerin kansere karşı gösterdikleri tepki, vücut algısı, başetme ve psikososyal uyumlarına
yönelik yapılan grup danışmanlığının değerlendirilmesi amacıyla tek grupta ön test son test desenli müdahale araştırması (1) olarak
yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum ve Üroloji polikliniğine başvuran, genital organ kanseri tanısı almış 36 kadın, 36
erkek hastayla yapılmıştır. Grup danışmanlığı haftada bir kez sekiz oturum, 90 dakika süreyle, her bir oturum kendi oturum konusu
doğrultusunda, kadın doğum ve üroloji kliniği dersliklerinde gerçekleştirilmiştir. Veriler hastaların kişisel bilgi formu ile kansere tepki tarzı,
vücut algısı, stresle başa çıkma tarzı ve hastalığa psikososyal uyum ölçekleri uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde
yüzdelik, t testi, Wilcoxon, Mann Whitney U, Kruskal Wallis, Oneway Anova ve Sperman’s sıra korelasyon testleri kullanılmıştır.

Bulgular
Danışmanlık sonrası hastaların kansere karşı gösterdikleri tepkide mücadeleci ruh tepkisinin arttığı; vücut algılarının olumlu yönde bir
değişim gösterdiği; stresle başa çıkma tarzları olarak soruna odaklı baş etmelerden olan aktif başa çıkma, planlama, sosyal destek arama
araçsal, olumlu tarzda yeniden yorumlamayı ve duyguya odaklı baş etmelerden duygulara odaklanma ve duyguları ortaya koyma, ve
mizahi yaklaşım yöntemlerini daha çok kullandıkları ve psikososyal uyumlarının arttığı saptanmıştır.

Sonuç
Bulgular doğrultusunda genital organ kanseri tanısı almış hastalarla çalışan hemşirelerin hastaların kansere karşı gösterdikleri tepkileri,
vücut algılarını, baş etme tarzlarını ve uyumlarını değerlendirmeleri, mücadeleci ruhu artırmaya, vücut algılarını olumlu yönde
değiştirmeye, soruna odaklı ve duyguya odaklı başetmeleri kullanmaya ve uyumlarını artırmaya yönelik girişimlerde bulunmaları daha
fazla sayıda hastayla bu tür grup müdahalelerinin ve niteliksel desenli araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: genital organ kanseri, kansere tepki, vücut algısı, başetme, psikososyal uyum, grup danışmanlığı, hemşirelik

GROUP COUNSELING ON MENTAL ADJUSMENT TO CANCER, BODY IMAGE, COPING AND PSYCHOSOCIAL
ADJUSMENT OF PATIENTS WITH GENITAL ORGAN CANCER
Aim
The research was carried out as a pretest, posttest patterned intervention research in one group in order to evaluated of group intervention on
mental adjusment to cancer, body image, coping with stress and pscycosocial adjusment of patients with genital organ cancer.

Method
Patients are volunteered to participate in the research. The research was conducted with 36 and male 36 female patients who were admitted
in the Hacettepe University Gynecology & Obstetric and Urology departments. Each session of group counseling which consisted of total eight
sessions once a week was given in the meeting classrooms of Obstetric & Gynecology and Urology departments within the framework of the
session and in hormony with the determined aims for duration of 90 minutes. Data was collected with patients’s personal information form
by implementing scales of mental adjusment to cancer scale, body ımage scale, cope ınventory and psychosocial adjusment of illnes scale.
Percantage, t- test, Wilcoxon, Mann -Whitney U, Kruskal Wallis, Oneway anova, Sperman’s rank correlation were utilized in data analysis.

Results
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Mental adjusment to cancer fighting spirit subscale; body image scale, cope with stress including problem oriented active coping, planning,
feelings concentration and emotions presentation, seeking for social support enstrumental, reinterpreting with pozitif manner and using
humorous aproach the arrange increase in the subscale mean scores; subscales of others mean scores and psychosocial adjusment of illnes

scale are seen in the fall. Patients used problem oriented cope skills and emotion oriented cope skills which are functioanal cope skills.

Conclusion
The results of study revealed that mental adjusment to cancer, body image, cope skills and psychosocial adjusment of patients with genital
organ cancer are to be evaluated by nurses; interventions are development in order to increase fihtining spirit , changing pozitif body image;
use problem and emotions oriented cope skills and increase psyhosocial adjusment of patients by nurses. Further studies with a greater
number of patients with this type of intervention and qulitative research designs are recommended.

Keywords: genital organ cancer, body image, cope, mental adjusment to cancer, psychosocial adjusment, group counseling, nursing
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PSİKOTİK HASTALARDA SİNEMATERAPİ YÖNTEMİNİN ALEKSİTİMİ DÜZEYİ ÜZERİNE ETKİSİ
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Amaç
Araştırma, psikotik bozukluğu olan bireylerin aleksitimi düzeyleri üzerinde, yapılandırılmış, nondirektif sinematerapi girişiminin etkisini
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem
Yarı deneysel kesintili zaman serisi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini 6 psikotik (şizofreni tanılı) hasta
oluşturmuştur. Katılımcıların belirlenmesinde, DSM-IV-TR’ye göre “şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar” tanı grubunda yer alma, 18-65
yaşları arasında olma, mental retardasyon, alkol-madde kullanım bozukluğuna sahip olmama, işitme ve konuşma yeteneğinde bozukluk
olmama, akut psikotik alevlenme aşamasında olmama ve çalışmaya katılmayı kabul etme gibi ölçütler dikkate alınmıştır. Çalışma,
sinematerapi girişimi öncesi 2 hafta, girişim dönemi olan 8 hafta ve girişim sonrası 2 hafta olmak üzere, toplam 12 hafta (Aralık 2009 –
Mart 2010) sürmüştür.
Veri toplama araçları olarak, gözlem, deneyim ve ilgili literatür doğrultusunda hazırlanan, katılımcıların bireysel özelliklerini, hastalıktedavi süreçlerini ve sinemaya olan ilgi/algılamalarını belirlemeye yönelik 21 sorudan oluşan bilgi formu ve aleksitimi düzeylerini tespit
etmek için, Toronto Aleksitimi Ölçeği-20 kullanılmıştır. Sinematerapi girişimi kapsamında görsel-işitsel araç olarak, günlük hayattan
kesitlerle duygusal içerikli ve kişilerarası ilişkilere odaklı yerli ve yabancı 8 film izletilmiş, sonrasında araştırmacı tarafından hazırlanan yarı
yapılandırılmış görüşme formu doğrultusunda katılımcılarla grup ortamında görüşmeler yapılmış ve kaydedilmiştir.
Verilerin analizinde, niceliksel (katılımcıların aleksitimi düzeyleri) verilerde istatistiksel analiz, niteliksel (film izleme sonrası gerçekleştirilen
görüşmeler) verilerde sinematerapinin özdeşim kurma etki mekanizmasına odaklı içerik analizi uygulanmıştır. Araştırmaya başlamadan
önce, etik kurum izni ve katılımcı/hasta yakını yazılı bilgilendirilmiş onamları alınmıştır.

Bulgular
Katılımcıların yaş ortalaması 36,5 olup, ortalama hastalık süresi 18,6 yıl, ortalama yatış sayısı 5,6’dır. Katılımcılar, film izlemenin öğrenme,
iletişim kurma, kendini ve başkalarını tanıma, sosyalleşme ve zamanı iyi değerlendirme gibi faydaları olduğunu düşünmektedir.
Sinematerapi girişimi, uygulandığı zaman periyodu boyunca, katılımcıların aleksitimi düzeylerini azaltmada istatistiksel açıdan anlamlı
bir azalma ve orta düzeyde etki büyüklüğü oluştururken, klinik gelişim oranının daha az düzeyde olduğu bulunmuştur. Sekiz haftalık
girişim boyunca, aleksitimi düzeylerindeki en yüksek oranda değişim, girişimin 7. haftasında meydana gelmiştir. Bu hafta izlenen film
olan “Küçük Gün Işığım” la ilgili görüşmelerin içerik analizinde, katılımcıların filmdeki karakterlerin duygularından çok, durum ya da
özelliklerini tanımladıkları, kendi duygularını ifade etmekte de kısıtlılık yaşadıkları belirlenmiştir. En fazla özdeşim kurulan karakterin
“anne” olduğu belirlenmiştir.

Sonuç
Psikotik bozukluğu olan hastaların aleksitimi düzeylerini azaltmada etkili terapötik bir girişim olduğu belirlenen sinematerapi girişimine
daha ileri düzeyde ampirik kanıtlar oluşturmak için, daha büyük örneklem ve farklı hasta grupları ile benzer çalışmalar yapılmalıdır.
Psikiyatri bakım hizmeti verenler tarafından, bu uygulamaların, hastalar için hem iyi bir aktivite, hem de terapötik bir araç olarak
kullanılması yaygınlaştırılmalıdır.
Anahtar kelimeler: sinematerapi, aleksitimi, şizofreni

THE EFFECT OF CINEMATHERAPY METHOD ON THE LEVEL OF ALEXITHYMIA OF PSYCHOTIC PATIENTS
Purpose
This study was conducted to evaluate what the effect of nondirective, structured cinematherapy method on the level of alexithymia of psychotic
patients.

Method
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The sample of this study carried out by using quasi-experimental interrupted time series method was consisted of 6 psychotic (schizophrenic)
patients. In determination of the participants, criteria were taken account such as “taking part in diagnosis group of ‘’schizophrenia and
other psychotic disorders” according to the DSM-IV-TR”, “being between the ages of 18-65”, “not having of mental retardation” and alcohol

use-substance disorders”, “not having deficit of hearing and speech”, “not being in acute psychotic exacerbation stage” and “acceptance to
participate in the study”. The total time period of study was 12 weeks (between December 2009-March 2010) which were separated as two
weeks pre-intervention, 8 weeks intervention and 2weeks post-intervention.
As the data collection tools, An Information Form which was prepared based on observation, experiences and relevant literature and
composed of 21 questions related to individual characteristics, disease and treatment process and interests/attitudes to cinema of participants
and Toronto Alexithymia Scale-20 for determination of alexithymia level were used. In the context of cinematherapy, as audio-visual means,
national and international movies which focused on emotional and interpersonal relation topics in daily life were watched to the participants.
After watching, semistructured interviews were conducted with participants in a group design and was recorded.
In data analysis, statistical analysis for quantitative data (participants’ levels of alexithymia) and content analysis focused on identification
mechanism of cinematherapy for qualitative data (interviews after watching) were used. Before starting the study, ethical approval and written
informed consent form were taken from participants and their relatives.

Findings
Mean age of participants was 36,5. Their illness period was 18,6 years and mean number of hospitalization was 5,6. They believed that movies
were useful on learning, communication, self-awareness and others, socialization and spending time.
While cinematherapy was having statistically significant decrease and moderate effect size on the levels of alexitymia of participants, clinically
improvement on alexitymia was found less than during intervention phases. The highest change on alexitymia levels was appeared at the
7th week of the intervention during the process of eight weeks intervention. In the content analysis of interviews related to the movie “Little
Miss Sunshine” watched in this week, the most identificated character by participants was determined as mother. Furthermore, participants
described the condition or features of movie characters rather than their emotions and they were limited to express their feelings

Conclusion
To generate empirical evidences in advanced level for cinematherapy method which was determined as an effective therapeutical intervention
on the decrease of alexithymia level of psychotic patients, similar studies should be conducted with larger samples and different diagnosed
patient groups. By mental health care staff, the use of these interventions both as an effective activity and therapeutic tool for patients should
be expanded.

Keywords: cinematherapy, alexitymia, schizophrenia
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Giriş
Sistem teorisine göre, aile; üyeleri ve çevresi ile sürekli etkileşimdedir ve bir üyesindeki fonksiyon bozukluğu tüm aile sistemini etkiler.
Engelli bir çocuk da aile ünitesinde yer alan tüm bireyleri ve bireyler arasındaki ilişkileri etkilemektedir (1,2). Engelli bireye sunulan
doğrudan yardım modelleri kadar, engelli bireylerin ailelerine sunulan modeller de önem kazanmaktadır.

Amaç
Bu araştırma, Neuman’ın sistemler modelinin kavramlarını kullanarak, engelli çocuğu olan ebeveynlerin yaşantılarını ve güçlüklerini
tanımlamak ve sorunları ile baş etmelerini güçlendirmede kavramsal çerçevesi Neuman’ın modeline göre şekillendirilen Ebeveyn Destek
Grubu (EDG) çalışmasının etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Yöntem; “uygulayıcının aynı zamanda araştırmacı olduğu eylem araştırmasıdır.
Uygulamanın ilk hedefi; engelli çocukların ebeveynlerinin yaşantılarını ve güçlüklerini Neuman’ın sistemler modelinin kavramlarını
kullanarak açıklamak ve tanımlamaktır. Bunun için, Neuman tarafından geliştirilen altı açık uçlu sorudan oluşan değerlendirme formu
ile sosyo-demografik özelliklerini içeren veri toplama formu kullanılarak bireysel görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler araştırmanın
niteliksel verilerini oluşturmuştur ve Neuman’ın kavramlarına göre sınıflandırılmıştır.
İkinci hedef ise, ebeveynlerin baş etmelerini güçlendirmek için Neuman’ın modeline göre şekillendirilen destekleyici grup çalışması
oluşturmaktır. Grup çalışmasının etkinliğini değerlendirmek amacı ile grup çalışmasının öncesinde ve sonrasında Sürekli Kaygı Envanteri
(STAI), Aile Destek Ölçeği (ADÖ), Stresle Başa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) kullanılmıştır.

Örneklem
Araştırmanın örneklemini, araştırmaya ve EDG’ye katılmayı kabul eden, toplamda iki ay sürecek ve haftada bir yapılacak toplantılara
katılma engeli olmayan ve TSK Sağlık Vakfı Özel Eğitim Okulunun çeşitli sınıflarında eğitim alan öğrencilerin ebeveynleri (n:40)
oluşturmuştur.

Bulgular
EDG’na katılan engelli çocuğa sahip bireylerin EDG öncesi ve sonrası STAI’den aldıkları puanlar karşılaştırıldığında EDG sonrası Sürekli
Kaygı düzeyinin anlamlı şekilde azaldığı görülmüştür (p<0.01).
Ebeveynlerin EDG öncesi ve sonrası SBTÖ puanları karşılaştırılmıştır. Ölçeğin alt ölçeklerinden “Çaresiz Yaklaşım” ve “Boyun Eğici Yaklaşım”
puanları EDG uygulaması öncesine göre anlamlı bir biçimde azalırken, “Kendine Güvenli Yaklaşım”, “İyimser Yaklaşım” ve “Sosyal Destek
Arama Yaklaşımı” puanları anlamlı bir biçimde artmıştır (p<0.05).
Ebeveynlerin EDG öncesi ve sonrası ADÖ’den aldıkları puanlar karşılaştırıldığında ebeveynlerin algıladıkları Aile Desteğinin, Duygusal
Desteğin, Bilgi Desteğinin, Bakım Desteğinin, Yakın İlişki Desteğinin, Maddi Desteğin EDG öncesine göre anlamlı bir biçimde arttığı tespit
edilmiştir (p<0.001).

Sonuç
Neuman Sistemler Modelinin, önerdiği veri toplama aracının veri toplama, verileri gruplandırma, sorun alanlarını tanımlamayı
kolaylaştırdığı görülmüştür. Neuman kavramları ile oluşturulan EDG; Stresle başa çıkma tarzı geliştirmede, Aile destek algısını arttırmada,
Sürekli kaygı düzeyini azaltmada etkili bir yöntem olarak değerlendirilmiştir. Neuman Sistemler Modelinin, EDG yolu ile stresörleri
oluşmadan tanımlama, stresle baş etmeyi güçlendirme, sistem dengesini koruma, sürdürme (birincil koruma); bireylerin stresle baş
etmelerini destekleme, tepki düzeyini minimalize etme ve kendi normal sağlık durumuna geri dönmesine/yeniden yapılanmaya yardım
etme (ikincil koruma); bir stresör sonucu meydana gelen zedelenmenin yarattığı tepkiye karşın yeniden yapılanmayı destekleme,
dengesizlik durumunun daha fazla sürmesini engelleme (üçüncül koruma) gibi hemşirelik girişimlerini ayrıntılı ve sistemli olarak ele
almayı sağlayan iyi bir model olduğu düşünülmektedir.
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COUNSELING TO PARENTS WITH DISABLED CHILDREN BY USING BETTY NEUMAN’S SYSTEMS MODEL
Background
According to system’s model, family is effected from its members and environment and a dysfunction of a member effects the whole family
system. A disabled children also effects the family system’s members and relations between them (1,2). Therefore it is important to offer a
helping model to parents as well as disabled person.

Purpose
This study was conducted to evaluate the effectiveness of Parent Support Group (PSG) which was formed according to the conceptual
framework of Neuman’s System Model (NSM) on parent’s coping with stress, family support perceptions and anxiety level.

Materials and methods
An action research design in which “the researcher is also implemeting” is prefered.
First aim was to describe and evaluate the experiences and problems of parents with disabled children by using NSM. Parents were first interviewed
by using Neuman’s six basic open ended questions to determine the life experiences. Then, data collection tool for socio-demographic variables
was applied. The qualitative data obtained from the interviews were classified and interpreted according to the concepts of NSM.
The second aim was to form PSGs according to the conceptual framework of NSM to strengthen the ability to cope with stress. To evaluate
the effectiveness of PSG interventions, Family Support Perception Scale (FSPS), Spielberger Trait Anxiety Inventory (STAI), Ways of Coping
Questionnaire (WCQ) were applied before and after PSG.

The sample
The sample of the study was comprised of the parents whose children attend to a Special Education and Rehabilitation Center. The parents
willing to participate in the study and have no limitations to attend the weekly PSG sessions were accepted to the study (n:40).

Results
When compared to pre-PSG scores, STAI scores were significantly decreased (p<0.01)
Comparing the pre and post PSG scores of FSPS, a significant increase in support perceptions of parents in each subscale was observed
(p<0.001).
When compared to pre-PSG scores, parents’ scores of “helpless approach” and submissive approach” were decreased, whereas “self-confident
approach”, “optimistic approaches” and “seeking social support approach” were increased on the WCQ (p<0.05).

Conclusions
PSGs improved the coping style and increased support perceptions, decreased anxiety level and contributed to the wellness of the parents of
disabled children. NSM and its data collection tool helps to collect data, classify the variables and describe the problems.
NSM is a good model for PSG as it gives a chance to Primary Prevention (intervention before a reaction to stressors occur to reduce the possibility
of an encounter with a stressor and strengthen the flexible line of defense), to Secondary Prevention (intervention after a stressor reaction
occurs and treatments to reduce their harmful effects), to Tertiary Prevention (Intervention following treatment of a stressor, re-adaptation,
re-education, maintenance of stability).
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Amaç
Bu araştırmanın amacı, Şiddete Maruz Kalma Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanmış şeklinin geçerlik ve güvenirliğini değerlendirmektir.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini 2 düz ve 1 endüstri meslek lisesinde öğrenim gören 300 öğrenci oluşturmuştur. Şiddete Maruz Kalma Ölçeği
(Singer ve ark. 1995;1999) Türkçe uyarlamasının güvenirliğinin değerlendirilmesinde, Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları ve Maddetoplam puan korelasyonları hesaplanmıştır. Geçerlik analizlerine dair değerlendirmelerde, yapı geçerliliği için faktör analizi ve faktörler
ile ölçeğin genel toplamı arasında korelasyon sonuçları hesaplanmıştır.

Bulgular
Şiddete Maruz Kalma Ölçeği kapsamındaki alt ölçeklerin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayıları; Yakın Zamanda Şiddete Maruz Kalma alt
ölçeği için .91, Geçmişte Şiddete Maruz Kalma alt ölçeği için .90 olarak hesaplanmıştır. Alt ölçeklerin madde-toplam puan korelasyonları
incelendiğinde p<0.01 düzeyinde anlamlılık gösterdiği belirlenmiştir. Şiddete Maruz Kalma Ölçeği yapı geçerliliği çalışması için Temel
Bileşen Yöntemi ile faktör analizi yapılmış; Yakın Zamanda Şiddete Maruz Kalma alt ölçeği için altı ve Geçmişte Şiddete Maruz Kalma
alt ölçeği için üç faktör hesaplanmıştır. Faktörlerin birbirleriyle ve genel toplam ile pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir (p<0.01)
(Büyüköztürk 2002).

Sonuç
Şiddete Maruz Kalma Ölçeği’nin Türkçe uyarlamasının geçerli ve güvenilir bir araç olduğu ve konu ile ilgili çalışmalarda kullanım açısından
uygun olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Ergen, geçerlilik, güvenirlik, şiddet, şiddet deneyimi.

TURKISH VERSION OF THE EXPOSURE TO VIOLENCE SCALE: A STUDY ON VALIDITY AND RELIABILITY ON
HIGH SCHOOL STUDENTS
Objective
The aim of this study is to investigate the validity and reliability of the Turkish version of the Exposure to Violence Scale.
Method: Sample was comprised of 300 students who were studied in two high school and one vocational high school. The reliability of the
Turkish version of Exposure to Violence Scale (Singer et all. 1995;1999) was assessed computing Cronbach-Alpha coefficients for internal
consistency and correlations of item-total score of the scale. Factor analysis for construct validity and correlations between factors and total
scores of scale were measured.

Results
Cronbach-Alpha coefficients for internal consistency of subscales within Exposure to Violence Scale were calculated as .91 for Recent Exposure
to Violence and .90 for Past Exposure to Violence. Item-total correlation coefficients of subscales were significant at the level of p<0.01. Principal
Component Analysis revealed six factors for Recent Exposure to Violence Subscale and three factors for Past Exposure to Violence in construction
validity of the scale. Positive correlation was determined between factors and total score of the scale (p<0.01) (Buyukozturk 2002).

Conclusion
The Turkish version of Exposure to Violence Scale is found to be valid and reliable scale. It is suitable to use in relevant studies.
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Giriş ve amaç
Grup çalışmaları, sosyal, duygusal ve davranışsal alanlarda farkındalık ve beceri geliştirmek amacıyla, pek çok farklı biçimde kullanılmaktadır
(1). Uğraşı terapisi son dönemde ülkemizde kronik ruhsal hastalıklara yönelik rehabilitasyon uygulamalarının hız kazanmasıyla birlikte
daha çok gündeme gelmeye başlayan etkin bir süreçtir (2). Hastaları topluma kazandırmak, üretime katılmalarını sağlamak, sosyal aktif
hale geçmelerine yardımcı olmak, işlevselliğin devamını sağlamayı amaçlar. Biz bu çalışmada kronik psikoz hastaları ile yaptığımız uğraşı
grubunun iki yıllık sürecini aktarmayı amaçladık.

Grup süreci
Grup çalışması, 2009 yılı Eylül ayında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD psikoz polikliniğinde takip edilen hastalardan
grup çalışmasına katılmayı kabul eden ve katılımında sakınca bulunmayan psikotik bozukluk tanılı sekiz hasta ile başladı. Grup iki servis
hemşiresi gözetiminde her hafta, haftada iki saat toplandı. İki hasta grubu bıraktı, süreç altı hasta ile tamamlandı. Grup süreci boyunca
hastaların rutin poliklinik kontrolleri ve ilaç kullanımları devam etti. Uğraşı çalışmalarında kullanılan malzemeler üniversitenin katkısı ile
temin edildi.
Gruba katılan hastalardan biri kadın diğerleri erkek olup yaş ortalamaları 39.6±12.1 (24-60) idi. Hastaların tanıları şizofreni (%66,6 n=4),
şizoafektif bozukluk (%16,7 n=1) ve obsesif kompulsif bozukluk+atipik psikoz (%16,7 n=1) olarak belirlenmişti. İki yıl süresince hastalarla
ahşap ve cam boyama, boncuk sanatı, mandal, kibrit ve sabun çalışmaları yapıldı. Hastalar bu ürünleri hediye ederek veya satış yaparak
değerlendirdi. Uğraşı çalışmaları yanı sıra hastaların sosyalleşmelerine katkıda bulunmaya ve paylaşımı arttırmaya yönelik piknik, film
saati gibi aktiviteler düzenlendi. Bu çalışmalarla hastaların el becerilerinin geliştirilmesi ve işlevselliklerinin arttırılması amaçlandı.
Hastalar grup çalışması başlangıcında ve iki yılın sonunda kendilerini izleyen klinisyen tarafından Pozitif ve Negatif Belirtileri
Değerlendirme Ölçeği (SAPS, SANS), Klinik Global İzlenim-Hastalık Şiddeti (CGI-SI), Klinik Global İzlenim-Genel İyileşme Ölçeği (CGIGI),Sosyal işlevsellik alt ölçekleri- boş zamanları değerlendirme, kişilerarası işlevsellik, bağımsızlık düzeyi-peformans, bağımsızlık düzeyiyetkinlik, öncül sosyal etkinlikler, sosyal uğraşı-sosyal çekilme- ile değerlendirildi. Grup başlangıcı ve sonunda CGI-SI (p=0,023), CGI-GI
(p=0,026), Boş Zamanları Değerlendirme (p=0,042) ve Performans Ölçeklerinde (p=0,027) istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulundu.
Çalışmanın sonunda hastaların grup öncesine göre pozitif yönde değişim gösterdikleri gözlendi.

Tartışma ve sonuç
İki yıllık uğraşı grubu çalışmamız sonucunda, hastaların hastalık şiddetlerinin azaldığı, genel iyileşme düzeyinin ve işlevselliklerinin arttığı,
grup içinde birlikte çalışma becerisinin kazanıldığı ve kişiler arası ilişkilerinin olumlu yönde geliştiği gözlenmiştir. Hasta ailelerinden de
benzer yönde olumlu geri bildirimler alınmış, hastaların grupta elde ettiği kazanımları günlük hayata yansıttıkları öğrenilmiştir. Aştı ve
Çetinkaya (2000) psikiyatri kliniklerindeki tedavi edici ortamın hastalarda öz saygıyı, özgüveni geliştirici nitelikte olması gerektiğini,
hastaların birbirleri ve tedavi ekibinden kişilerle ilişkilerini geliştirebilecek, yeteneklerini arttıracak ve topluma yeniden dönmelerine
olanak sağlayacak özellikleri içermesi gerektiğini bildirmiştir (3). Bizim çalışmamız uğraşı grup çalışmalarının bu açılardan oldukça
yararlı olduğunu düşündürmektedir. Bu tür çalışmaların yapılması hastaların hem hastalık süreçlerine hem de toplumsal ve sosyal
işlevselliklerine olumlu katkıda bulunacaktır.

Anahtar kelimeler: Psikoz, uğraş terapsi, grup çalışması

TPSYCHOSIS PATIENT GROUP: THE EXPERIENCE OF TWO-YEARED OCCUPATION
Introduction and goal
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Group works are used in many different ways to develop social,emotional and behavioral awareness and skills (1). Occupational theraphy is
an active period that becomes more popular nowadays with the acceleration of rehabilitation of chronic psychological illnesses in our country
(2). Winning patients back to the society, making them participate in production, helping them with becoming social active aim to provide the
continuation of functionalism. In this presentation, we aimed to trasfer the period of occupational group that we did with the chronic psychosis
patients.

Group Period
The occupational group was started in Pamukkale University in 2009 under the observation of two service nurses with the patients that
accepted the participation in group working from the patients watched in Pamukkale University Psychatry AD Psychosis Polyclinic and eight
chronic psychosis patients that weren’t seen as disadventageous. During the period, two patients left and with the participation of two new
patients, occupational group continued the work two hours in every week. 16,7% (n=1) of the study group were female, 83,3% (n=5) were
male. The mean age was 39,6±12,1 (24-60). 16,7% (n=1) of the group were schizoaffective disorder, 16,7% (n=1) were obsessive-compulsive
disorder + atypical psychosis, 66,6% were chronic psychosis. During two years, besides activities like picnic, film hours that contribute to the
socialization of patients; works such as wood and glass painting, the art of bead, clip and match works that not only could improve patients’
handcraft but also could help to increase the functionalism were done. Most of the patients appreciated these products by giving them as
presents or by selling them. At the beginning of the group work and the end of two years, Scale for The Assessment of Positive Symptoms
and Negative Symptoms (SAPS, SANS), Clinical Global Impressions-Severity of Illness (CGI-SI), Global Impressions-Global Improvement (CGIGI),Social functioning subscale- recreational activities, relationships, ındepence competence, ındepence performance, social activities, social
with drawal-has been assessed by clinicians who are following patients themselves. CGI-SI (p=0,023), CGI-GI (p=0,026), recreational activities
(p=0,042) and performance (p=0,027) subscale has been stastically significance different between the beginning and the end of the group. It is
observed that patients changed in positive compared to the time before they joined to group

Argument and Result
In psychatric clinics, the therapeutic environment should be developmental in patients’
self-respect and self-confidence and should include the qualities of developing the relationships of patients with each other and with the people
from medical crew, developing patients’ skills and giving chance two win patients back to the society (3). As a result of
two-yeared occupational group work, besides patients’ taking positive feedback from their families, patients’acceptance of their illness, the
increase in their functionalism, acquirantence of the ability in making group works, the increase in problem solving skills with the positive
development in interpersonal relationship and the decrease in the need of treatment at bed were observed. In psychatry clinics, doing such
studies by theraphy crew will contribute to the patients’ treatment period positively.

Keywords: Psychosis, occupational, group
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Amaç
Ruhsal hastalığa sahip ebeveynin çocuğu olmak oldukça zorlu bir yaşamı beraberinde getirmektedir. Buna karşın ruhsal sorunu olan
ebeveyne sahip çocukların neler yaşadıklarına dair toplumda ve sağlık çalışanlarında farkındalığın az olduğu bilinmektedir1,2. Ülkemizde
de ruhsal bozukluk tanısı almış ebeveynlerin çocuklarının duygu, düşünce ve deneyimlerini açıklaştırmak ve bu hastalıkların çocukların
psikososyal gelişimi üzerindeki etkilerini tanımlamak amacıyla yapılmış çalışmalara gereksinim duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı,
çocukların, ruhsal hastalık tanısı almış ebeveynle yaşamaya ilişkin duygu, düşünce ve deneyimlerini belirlemektir.

Yöntem
Bu çalışmada fenomenolojik yöntem kullanılmış ve katılımcı sayısı, “veriye doyma” ilkesine göre belirlenmiştir. Buna göre örneklem 15
çocuktan oluşmuştur. Araştırmanın verileri soru kağıdı ile toplanmıştır. Çocukların yazılı ifadelerinden elde edilen veriler, Colaizzi’nin(1978)
önerdiği veri analizi yöntemine göre analiz edilmiştir3.

Bulgular
Araştırmaya katılan çocukların sekizi kız, yedisi erkek olup, altısı ilköğretimde, dokuzu lisede eğitimine devam etmektedir.
Çocuklardan13’ünün annesi, ikisinin ise her iki ebeveyni de hastadır. Çocukların duygu, düşünce ve deneyimleri beş tema grubu altında
toplanmıştır: “Dönüm noktası”, “Herşey değişti”, “Anne kendine gel ve toparlan artık!”, “Benimki de yaşantı mı”, “Bugünler de geçecek”.

Sonuç
Çalışmanın sonucunda, ruhsal hastalığı olan ebeveynle yaşamanın, çocukların aile içi ilişkilerini ve okul yaşamlarını olumsuz yönde
etkilediği, çocukların bunlarla baş etmek için sürekli bir çaba içinde olduğu bulunmuştur. Buna göre ruhsal hastalığı olan ebeveynlerin
çocuklarını ve diğer aile üyelerini bilgilendirecek, baş etme becerilerini güçlendirecek, mevcut hizmetlere ulaşımı kolaylaştıracak bir dizi
müdahale programının oluşturulmasına ve bu programları yürütecek özel bir insan gücünün yetiştirilmesine gereksinim bulunmaktadır.

Anahtar sözcükler: “Ruhsal hastalığı olan ebeveynle yaşamak”, “Ruhsal hastalığı olan ebeveynin çocukları”, “Ebeveynin ruhsal hastalığı”

PARENTS WITH MENTAL DISORDERS: GROWING UP WITHOUT THEM
Purpose
Being a child of a parent with a mental disorder comes with its own challenges. However, it is known that society and health care workers are
seemingly deprived of awareness to understand the experiences of these children1,2. There is an obvious lack of relevant studies in Turkey
investigating the emotions, thoughts and experiences of these children and focusing on identifying the effects of disorders on their psychosocial
developments. This study aims to define the emotions, thoughts and experiences of children who live with parents have a mental disorder.

Method
Phenomenological method was chosen and the study sample included 15 children according to the “data saturation”. Written statements of
the participants were collected with a questionnaire form and analyzed suggested by Colaizzi (1978)3.

Findings
The study sample included eight girls and seven boys. Six of the participants were attending primary schools and nine were high school students.
While 13 children had mentally ill mothers, both parents of two children were diagnosed with a mental disorder. Five main themes emerged:
“Milestone”, “Everything Has Changed”, “Mummy, come on, pull yourself together”, “Is this the way life is meant to be?”, “These days will be over”.

Results
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Living with a parent with a mental disorder adversely influenced the children’s interfamily relations as well as their school life which, as a
result, urged children to undertake a considerable burden to cope with these problems. It is suggested that a series of intervention programs be
implemented and a special manpower be trained in order to inform the children and other family members, strengthen their coping skills and
facilitate the access to services provided.

Keywords: “Living with mentally ill parents”, “Children of mentally ill parents”, “Parental mental illness”
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NEUMAN SİSTEMLER MODELİNE GÖRE HEMŞİRELİK SÜRECİ: MEME KANSERİ OLAN BİR HASTA BİREY
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Amaç
Meme kanseri, yoğun bir tedavi süreci gerektirmesi, cinsel disfonksiyon, erken menapoz gibi sorunlara yol açması nedeniyle pek çok
psikososyal sorunu beraberinde getirmektedir. Meme kanseri tanısı alan hastaların hangi alanlarda sorun yaşadığının belirlenmesi,
yaşam kalitesinin olumsuz etkilenmemesi ve ruhsal sağlığının bozulmaması için etkin bir hemşirelik bakımının verilmesi büyük bir önem
taşımaktadır. Bu nedenle, meme kanseri tanısı alan bir hastaya verilen bakımın değerlendirilmesinde Neuman’ın Sistemler Kuramı’nın ne
derece yararlı olduğu ve uygulanabilirliğine bakılmak istenmiştir.
Neuman’ın Sistemler Modelinin Uygulanması: Hastanın değerlendirilmesinde, değerlendirme aracı olarak Neuman tarafından geliştirilen
araç kullanılmıştır.

Değerlendirme bulguları
A-kişisel bilgiler: a hanım 48 yaşında, ilkokul mezunu ve ev hanımı. Evli ve ikisi kız, ikisi erkek olmak üzere 4 çocuğu var. Tanısı meme
kanseri.
B-hasta tarafından algılanan stresörler: hastalığının yol açtığı kaygı nedeniyle çok çabuk sinirlendiğini, çevresindekileri kırdığını ve
sonra pişmanlık yaşadığını söylüyor. Gelecekte oğlunun yanında olamamak onu endişelendiriyor. Tedavi nedeniyle sosyal yaşantıdan
uzaklaşmak onu olumsuz etkiliyor.
C-hemşire tarafından algılanan stresörler: a hanım’ın en büyük sorunu hem hastalığının tekrarlaması hem de kendisine bir şey
olursa oğluna kimin bakacağı konusunda kaygılanmasıdır. Bu kaygı hastanın öfkelenmesine, zamanında gerekli önlemleri almadığı için
doktorunu suçlamasına ve ağlama nöbetleri yaşamasına yol açmaktadır. Ayrıca hasta aldığı tedaviden dolayı günlük yaşam aktivitelerini
yerine getirememekte ve sosyal aktivitelere katılamamakta, rollerini yerine getiremediği için olumsuz etkilenmektedir.
D-veriler
1) İçsel faktörler;
- Fizyolojik faktörler; fiziksel bulgular, bulantı ve kusma dışında normal.
- Psikolojik faktörler; hasta kızgınlık, öfke, korku, umutsuzluk gibi psikolojik sorunlar yaşıyor.
- Sosyokültürel faktörler; sosyokültürel engelleri yok.
- Gelişimsel faktörler; erikson’un “psikososyal gelişim dönemleri”ne göre gelişimsel olarak üretkenliğe karşı verimsizlik döneminde.
- Spiritüel faktörler; spiritüel değerleri onu rahatlatıyor. Hastaya göre yaşamın anlamı; allah’ın istediği gibi bir kul olmak ve insanlara
yardımcı olmaktır. İnancının güçlü olduğunu belirtiyor.
2) Kişiler arası faktörler; eşiyle iletişim sorunları yaşıyor. Dışsal faktörler; sosyal destek sistemleri yetersiz.
E-hemşirelik tanıları
Belirlenen hemşirelik tanıları şunlardır:
Meme kanserine sekonder;
• Anksiyete yaşamaya bağlı etkisiz bireysel baş etme,
• Rahatlık ve güvenlik gibi temel insan gereksinimlerinin engellenmesine ve biyolojik bütünlüğünün tehdit altında olmasına bağlı
anksiyete.
Kemoterapiye sekonder;
•
•

Terapötik izolasyon ile ilişkili sosyal izolasyon,
Bulantı ve iştahsızlığa bağlı beden gereksiniminden az beslenme.

Belirlenen bu sorunlara yönelik hemşirelik süreci kullanılarak biopsikososyal hemşirelik girişimleri uygulanmıştır.
F-hemşirelik sonuçları
Planlanan hemşirelik girişimlerinin uygulanmaya başlanmasından itibaren 47 gün sonra yapılan değerlendirmede hasta;
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• Anksiyetesinin azaldığını ve tedavi sürecine uyum sağladığını ifade etmiş, var olan destek kaynaklarının farkına varmış ve sorunlarıyla
daha etkili baş ettiğini belirtmiştir.

• Anksiyetesini artıran durumlar ile anksiyetenin fiziksel ve duygusal semptomlarını tanımlayabilmiş, bu durumda yapabileceklerini
sıralamıştır.
• Sınırlılıkları doğrultusunda yapabileceği aktiviteleri tanımlayabilmiştir.
• Beslenmenin önemini ifade edebilmiş ve besin alımını kolaylaştıracak yöntemlerden üçünü söyleyebilmiştir.
Sonuç olarak Neuman Sistemler Modeli, meme kanseri tanısı alan hastaların sorunlarının belirlenmesi ve hemşirelik bakımının
verilmesinde kullanılabilecek etkili bir yöntemdir.

Anahtar kelimeler: Neuman Sistemler Modeli, meme kanserli hasta birey, hemşirelik bakımı

A PATIENT WITH BREAST CANCER
Purpose
Breast cancer brings many psychosocial problems because of it requires an intensive course of treatment and causes problems such as sexual
dysfunction, premature menopause. Giving effective nursing care is very important to determine problems in different areas of patients who
were diagnosed with breast cancer, and avoid damages in their mental healths. Therefore, benefits and applicability of Neuman Systems
Model in the evaluation of care given to a patient with breast cancer, are searched.
The Applyıng Of Neuman Systems Model:

Evaluation Findings
A-Individual Informations; Lady A is 48 years old, primary school gradute, and housewife. She is married and has got four children, two of
them is boy, two of them is girl. Her diagnosis is breast cancer.
B-Stressors perceived by patients; She says that she loses one’s temper quickly, hurts people in her environment and then regrets. She worries
not to be together her son in next. Moving away social life due to treatment effects her negatively.
C-Stressors perceived by nurse; Her very important problems are recurrence of illness and her anxiety about who cares her son when she die.
The anxiety causes that she huffs, blames her doctor due to not to take measures at time, and has crying watches. Also due to she doesn’t fulfill
diary life activities and her roles, and participate in social activities, she is effected negatively.
D-Data
1) Intrapersonal factors;
- Physiological; physical symptoms are normal except for nausea and vomiting.
- Psychological; patient has some problems such as angry, anger, fear, and hopelessness.
- Sociocultural; there aren’t sociocultural obstacles.
- Developmental; She is in inefficiency period against productivity.
- Spiritual factors; her spiritual values relax her. According to patient the meaning of life is to be a servant as God’s aspiration. She sad that
her belief is very strong.
2) Interpersonal factors; She has communicational problems with her spouse.
3) Ekstrapersonal factors; Her social support systems are unsufficient.

E-Nursing diagnoses
Secondary to breast cancer and chemotherapy;
•
•
•
•

Ineffective coping depending on the individual to experience anxiety
Anxiety depending on the blocking of basic human needs such as comfort and safety, and biological integrity is under threat
Social isolation associated with therapeutic isolation
Less need for physical nourishment due to lack of appetite and nausea.

Using nursing process, biopsychosocial nursing interventions were applied for these nursing diagnoses had been determined.
F-Nursing outcomes
Patient;
• Stated that the anxiety has decreased, and she has adaptated to the treatment process, become aware of support resources, and coped
with her problems more effectively.
• Defined the situations increasing her anxiety and the physical and emotional symptoms of anxiety, and ranked she can do in this case.
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•
•

Defined activities she can do under her limitations.
Expressed the importance of nutrition and counted three of the methods to facilitate the uptake of nutrients.

To summarize, Neuman Systems Model is an effective method in determining problems of and giving nursing care to patients with breast
cancer.

Keywords: Neuman Systems Model, patients with breast cancer, nursing care
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Amaç
Ergenlik dönemi, gençlerin fiziksel ve sosyal değişimler yaşadığı bir süreçtir. Gençler bu süreçte pek çok duygusal, davranışsal, cinsel,
ekonomik, akademik ve sosyal çatışmalarla karşılaşırlar. Yapılan çalışmalar sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin de anksiyete, eleştirel
düşünme, problem çözme ve karar vermede zorluk ve depresif semptomlar gibi pek çok sorun yaşadıklarını göstermektedir. Psikolojik
olarak sağlam bir ergen duygusal, ruhsal ya da fiziksel güçlüklerle nasıl baş edebileceğini bilir. Mesleki eğitim ve öğretimleri boyunca
bu öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini geliştirmelerine yardımcı olabilmek için üniversitedeki ilk yıllarında bu düzeylerini
tanımlamak büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu araştırma, sağlıkla ilgili fakültelerde eğitime başlayan öğrencilerin psikolojik
sağlamlık düzeylerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi’nde eğitime başlayan
öğrencilerden çalışmaya katılmayı kabul eden 342 öğrenci oluşturmuştur. Veriler; anket formu ve yılmazlık ölçeği uygulanarak
toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesinde tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney U Testi ve Kruskal Wallis Testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma sonuçları; bütün öğrencilerin %67.0’sinin kız, %92.7’sinin ailesinin çekirdek yapıda, %43.3’ünün tek çocuk ve %42.4’ünün ailenin
ilk çocuğu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, bütün öğrencilerin %65.8’iüniversiteye başlamadan önce ilde yaşamışlardır. Öğrencilerin
büyük çoğunluğunun annesi (98.8%) ve babası (96.2%) hayattadır ve %91.8’inin anne babası beraber yaşamaktadır. Öğrencilerin
çoğunun annesi (n:122) ortaokul mezunu olmasına karşın çok azının annesi (n:83) üniversite mezunudur. Buna karşın, çoğunun babası
(n:142) üniversite mezunu olduğu için öğrencilerin babalarının eğitim düzeyleri annelerininkinden yüksek bulunmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre; ölçekten alınabilecek en yüksek puan 250.00 iken sağlıkla ilgili fakültelerde eğitime başlayan öğrencilerin
psikolojik sağlamlık puan ortalamaları 143.00 bulunmuştur. Öğrencilerin psikolojik sağlamlık puan ortalamalarının erkeklerde ve anne/
baba eğitimi düşük olanlarda yüksek olduğu, tedavi görmek zorunda kaldığı bir hastalık geçiren ve bundan dolayı hastaneye yatan
öğrencilerde ise düşük olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Buna karşın kardeş sayısı, kaçıncı çocuk olduğu, aile yapısı, evde yaşayan kişi
sayısı, üniversiteden önce yaşanan yer, algılanan sosyo-ekonomik durum, anne-babanın sağ oluşu, birliktelik, çalışma ve madde kullanım
durumları, öğrencinin madde kullanımı, stresli bir olay yaşaması, duygusal paylaşımda bulunması, algılanan anne-baba tutumu ve ailede
kronik hastalığı olan birinin olması gibi değişkenler öğrencilerin psikolojik sağlamlık puan ortalamalarını etkilememiştir (p>0.05).

Sonuç
Çalışma sonuçları, sağlıkla ilgili fakültelerde eğitime başlayan öğrencilerin psikolojik sağlamlık ortalamalarının çok da yüksel olmadığını
göstermektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda, sağlıkla ilgili fakültelerde okuyan öğrencilerden kız olan, anne-baba eğitimi yüksek olan ve
tedavi görmek zorunda kaldığı bir hastalık geçiren öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini geliştirmeye yönelik koruyucu ruh sağlığı
hizmetlerinin planlanıp uygulanması önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Psikolojik sağlamlık, risk faktörleri, koruyucu faktörler.

THE RESILIENCE LEVELS OF STUDENTS HAVING STARTED FOR EDUCATION IN FACULTIES WITH HEALTH
Purpose
Adolescence is a period in which young people experience many physical and social changes. They go through numerous emotional, behavioral,
sexual, economic, academic, and social conflicts. The research shows that students studying in the field of health have many problems, such
as anxiety, difficulties in critical thinking, problem solving, and decision-making and depressive semptoms. A resilient adolescent knows how
to cope with difficult emotional, mental or physical problems. In order to be able to help students improve their resilience levels during their
vocational training and education, it is very important to identify these levels during the first years of their studies. Thus, this study was carried
out as descriptive in order to determine the resilience levels of students having started for education in faculties with health.
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Method:
42 students who accepted to participate in study from students having started for education in Dental, Pharmacy, Health Sciences and
Medicine Faculty at Hacettepe University constitutes the sample of the study. Data were collected by implementing questionnaire form and
resiliency scale. One way analysis of variance, Test of Mann Whitney U and Test of Kruskal Wallis were utilized in data analyzing.

Findings
Studies Findings indicated that 67.0% of all the students were female; 92.7% lived in a nuclear family; 43.3% had one sibling and 42.4% were
the first child of the family. Furthermore, 65.8% of all the students had lived in a city before entering university. A great majority of the students’
mothers (98.8%) and fathers (96.2%) were alive, and 91.8% of the students’ parents were still living together. While most of the mothers had
graduated from middle school (n:122), very few of their mothers had graduated from university (n:83). However, because most of their fathers
had graduated from university (n:142), their fathers’ education level was higher than that of their mother.
According to the study results; the averages of resilience scores of students having started for education in faculties with health were determined
as 143.00 whereas 250.00 was the highest score taking from scale. The averages of students’ resilience scores of boy and low parental education
were high and the averages of students’ resilience scores of having illness and lying at hospital because of illness (p<0.05). On the other hand,
variables such as sibling size, birth order, family structure, family member size, living place before university, perceived socioeconomic status,
existing of parents, the togetherness, working status and substance use of parents, substance use of student, meeting to a stressful events,
having emotional sharing with someone, perceived parental attitudes and chronic illness of family members didn’t affect on the averages of
students’ resilience scores (p>0.05).

Conclusion
Study results showed that the average resilience scores of students starting an education in faculties related to health sciences were not so high.
Thus preventive mental health services must be planned and implemented to develop resilience levels of students having started for education
in faculties with health who are girls, and have high parental education and illness which they have to be treated.

Keywords: Resilience, risk factors, protective factors.
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Amaç
Kronik hastalığa sahip bütün bireylerde yaşam kalitesini iyileştirmek yaşam süresini uzatmaktan daha önemlidir (1). Yaşam kalitesi
kompleks bir kavram olup sosyodemografik ve sosyal destek gibi psikososyal faktörlerden etkilenebilmektedir. Bu çalışma şizofreni,
bipolar ve epilepsi hastalarının yaşam kalitesi ve sosyal destek düzeylerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı karşılaştırmalı nitelikte olan bu çalışma Erzincan Devlet Hastanesi Psikiyatri ve Nöroloji Poliklinikleri’nde ayaktan izlem ve
tedavisi yapılan, anket sorularını cevaplayabilecek bilişsel işlev yeteneğine sahip, çalışmaya katılmayı kabul eden şizofreni (n=41), bipolar
(n=41) ve epilepsi (n=45) hastaları ile Ocak-Temmuz 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler hastaların tanımlayıcı özelliklerini içeren
soru formu, Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) ve Çok Boyutlu Algılanan Sosyal
Destek Ölçeği (MSPSS) kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde dağılımları, ortalama değerleri,
Pearson Korelasyon, Mann Whitney U Testi, Kruskal Wallis Varyans Analizi kullanılmıştır.

Bulgular ve tartışma
Çalışmada şizofreni hastalarının yaş ortalamasının 40.12±14.65, bipolar hastalarının 36.61±11.52, epilepsi hastalarının 31.89±12.71,
şizofreni hastalarının %63.4’ünün, bipolar hastalarının %24.4’ünün ve epilepsi hastalarının %57.8’inin erkek olduğu belirlenmiştir.
Tanı gruplarına göre hastaların WHOQOL-BREF-TR ve sosyal destek puanları incelendiğinde, şizofreni hastalarının WHOQOL-BREFTR sosyal alan puan ortalaması en düşük (9.24±3.58), epilepsi hastalarının en yüksek (11.64±4.45) ve bu farklılığın anlamlı olduğu
saptanmıştır (p<0.05). MSPSS aile, özel insan alt boyutu ve toplam puan ortalamalarının şizofreni hastalarında en düşük (sırasıyla
18.02±7.94, 17.27±6.76, 48.20±23.98), epilepsi hastalarında en yüksek (sırasıyla 23.58±6.63, 22.29±6.81, 60.31±16.83) ve bu farklılıkların
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.01; p<0.05). Şizofreni hastalarında WHOQOL-BREF-TR alanlarından ruhsal alan ile
MSPSS alt boyutu özel insan dışında bütün alt ve toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (p<0.001; p<0.01;
p<0.05). Bipolar hastalarda MSPSS toplam puanı ile WHOQOL-BREF-TR alanlarından sosyal alan (p=0.000) dışında anlamlı bir fark
saptanmamıştır. Epilepsi hastalarında ise MSPSS toplam puanı ile WHOQOL-BREF-TR alanlarından bedensel alan dışında diğer alanlarda
anlamlı bir fark belirlenmiştir (p<0.01; p<0.005). Yapılan çalışmalarda şizofreni hastalarının epilepsi ve duygudurum bozukluğu olan
hastalara göre genel işlevsellik düzeylerinin daha düşük olduğu (2), şizoaffektif ve/veya duygudurum bozukluğu olan hastalara göre
sosyal ilişkilerden daha az doyum sağladıkları bildirilmiştir (3).
Sonuç: Çalışmada şizofreni hastalarının yaşam kalitesi sosyal alan boyutu ve sosyal destek aile, özel insan alt boyutları ve toplam puan
ortalamaları bipolar ve epilepsi hastalarına göre anlamlı düzeyde düşük belirlenmekle birlikte, hastaların yaşam kalitesi ve sosyal
destek algılarının genel olarak orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Sağlık ekibi içerisinde yer alan hemşire, hastaların yaşam kalitelerinin
artırılmasına yönelik ruhsal eğitim programları düzenlemelidir.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, bipolar ve epilepsi hastaları, sosyal destek, yaşam kalitesi

A REVIEW OF THE QUALITY OF LIFE AND SOCIAL SUPPORT LEVELS OF PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA,
BIPOLAR DISORDER, AND EPILEPSY PATIENTS
Aim
The importance of improving the quality of life outweighs that of prolonging the life expectance in individuals with a chronic disease (1).
Quality of life is complex concept that can be influenced by socio-demographic and psycho-social factors such as social support. This study
was carried out to investigate the quality of life and the level of social support in patients with schizophrenia, bipolar disorder and epilepsy.

Method
This study, which was descriptive in nature, was carried out between January and July 2010 on patients with schizophrenia (n=41), bipolar
disorder (n=41) and epilepsy (n=45) who were treated as out-patients and followed-up by the Out-patient Clinics of Psychiatry and Neurology
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of Erzincan State Hospital. All patients had functioning cognitive faculties to answer the questionnaire and agreed to participate in the study.
Descriptive data was acquired in face-to-face interviews using the World Health Organization Quality of Life-Short Form, Turkish Version
(WHOQOL-BREF-TR) and the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS). Data was analyzed by frequency distribution,
calculation of means, Pearson’s Correlation, Mann Whitney U Test, Kruskal Wallis Analysis of Variance.

Results and discussion
Mean ages of the patients with schizophrenia, bipolar disorder and epilepsy were 40.12±14.65, 36.61±11.52 and 31.89±12.71 years, respectively.
63.4% of the schizophrenia patients, 24.4% of the bipolar disorder patients and 57.8% of the epilepsy patients were males.
When the WHOQOL-BREF-TR and social support scores were examined with respect to the diagnostic groups, mean score in the social domain
of WHOQOL-BREF-TR was lowest in the schizophrenia patients (9.24±3.58) and highest in the epilepsy patients (11.64±4.45) and the difference
between these groups was significant (p<0.05). MSPSS family and “significant other” subscale scores and the total mean score for the complete
MSPSS scale were lowest in schizophrenia (18.02±7.94, 17.27±6.76 and 48.20±23.98, respectively) and highest in epilepsy patients (23.58±6.63,
22.29±6.81 and 60.31±16.83, respectively) and these differences were statistically significant (p<0.01; p<0.05). Statistically significant differences
were observed between all subscale and total mean scores, with the exceptions of psychological domain score of the WHOQOL-BREF-TR and
“significant other” subscale score of MSPSS, among schizophrenia patients (p<0.001; p<0.01; p<0.05). In bipolar patients, on the other hand,
none of the differences other than the MSPSS total mean score and social domain of WHOQOL-BREF-TR (p=0.000) were significant. Epilepsy
patients showed significant differences in all subscales and domains except MSPSS total score and physical health domain of WHOQOL-BREFTR (p<0.01; p<0.005). Studies showed that the level of general functionality among schizophrenia patients was lower than those of epilepsy
and mood disorder patients (2) and that satisfaction from social relationships was lower in schizophrenics than schizoaffective and/or mood
disorder patients (3).

Conclusion
Even though the social domain of quality of life, social support from family, social support from significant other and total mean scores were
significantly lower in schizophrenia patients compared to the bipolar and epilepsy patients, perceived quality of life and social support of the
patients were generally moderate. As a member of the health care staff, the nurse is supposed to introduce psychological education programs
dedicated to improvement of the quality of life of patients.

Keywords: Patients with schizophrenia, bipolar and epilepsy, social support, quality of life
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PRE-OPERATIVE ANXIETY AMONG PATIENTS UNDERGOING GENERAL VASCULAR SURGERY IN
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Objectives
Pre-operative anxiety is a challenging concept which is associated with many unwanted effects such as increased analgesic and
anesthetic requirement, postoperative pain and prolonged hospital stay (1). Our study objectives to find out levels of preoperative
anxiety and its nature among patients waiting for vascular surgery. Also to identify certain patient characteristics that predisposes to
high anxiety, and describes the quantity and quality of anxiety that patients experience preoperatively.

Methods
This comparative cross-sectional study was used to meet the objectives of the study in vascular surgical unit at KHMC, from 1st of
February 2011- till 30 of April 2011, convenient sample was recruited from major hospital. Anxiety was evaluated and measured in 400
patients undergoing operations elective and urgent cases, (males and females). age group from 30-80 years old , two visual analog
scales (VAS) regarding anxiety about type of surgery elective or urgent (range 0-100)were done, patients were asked regarding anxiety
about anesthesia and surgery also other factors were evaluated responsible for their anxiety.

Results
The incidence of pre-operative anxiety in adults varies from 11% to 80%. Pre-operative anxiety correlates with high incidence of
postoperative pain, increase in analgesic and anesthetic requirements, and delayed recovery and discharge from hospital (2-3).
Data analysis performed using Statistical Package for Social Science (SPSS) ,T test and chi seq. test were used to evaluate the results.
Mean ± SD anxiety score for elective surgery was 62.43±20.37.
Mean ± SD anxiety score for urgent surgery was 73.87±23.49.
Significant preoperative anxiety was seen in patients going for elective and urgent vascular cases more in urgent cases. All these
variables are measured and analyzed ( anesthesia, surgery, types of anesthesia used(general or regional) Change of environment,
waiting time of surgery, postoperative pain, blood transfusion, fear of unknown, getting stuck with needles and awareness during
surgery were the significant factors (p<0.01) responsible for increase preoperative Anxiety.

Conclusion
Type of vascular surgery (elective or urgent), type of anesthesia (general or regional) experience high levels of preoperative anxiety.
Establishment of preoperative discussion with the patients and family will help in reducing the preoperative anxiety and improving the
quality of care in this respect. . Factor analysis of various anxiety items showed three dimensions of fear: 1) the fear of the unknown 2)
the fear of feeling ill, and 3) the fear for one’s life.

Keywords: Pre-perative anxiety, urgent, elective.
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Objective
Internationally research on psychiatric intensive care units (PICU) commonly reports results from demographic studies such as criteria
for admission, need for involuntary treatment, and the occurrence of violent behaviour. The concept of PICU in Sweden is not clearly
defined. A few international studies describe the caring aspect of the PICU based specifically on caregivers’ experiences. AIM: The aim
of this study is to describe what characterises the core of a PICU in Sweden and to describe the care activities provided for patients
admitted to the PICU.

Methods
Critical incident technique was used as the overall research method. Eighteen caregivers at a PICU participated in the study by completing
a semi-structured questionnaire. In-depth interviews with three nurses and two assistant nurses also constitute the data.

Results
An analysis of the content identified four categories that characterize the core of PICU: dramatic admission, protests and refusal of
treatment, escalating behaviours and temporarily coercive measure. Care activities for PICU were also analysed and identified as
controlling – establishing boundaries, protecting – warding off and supporting – giving intensive assistance and structuring the
environment.

Conclusions
We interpret that psychiatric intensive care units could be considered as a specific level of care with short length of stays and rapid
improvement. In the PICU, there are possibilities for the patient to be intensively cared for in a safe manner due to the specific
environment and closeness to a caregiver

Keywords: Acute Care, Nursing Care, Ethnography
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Objectives
In most inpatient psychiatric care systems it is permissible in certain situations for staff to forcibly inject patients with psychotropic
medication. The aim of this study was to describe what precedes and follows a coerced intramuscular injection within a nursing shift.

Methods
Data was collected on the sequence of conflict (aggression, absconding etc.) and containment (seclusion, restraint, etc.) for the first two
weeks of 522 acute admissions on 84 wards in 31 English hospitals.

Results
Injections were given to 9% of patients. Aggression, regular medication refusal and pro re nata medication refusal preceded injections.
The giving of coerced medication concluded most crises.

Conclusions
Coerced medication effectively resolves crises in the short term. Staff should offer oral PRN as an alternative, unless this is unsafe. Where
only verbal violence has occurred staff should try to resolve the crisis without enforcing medication. More research on the best way to
respond to inpatients’ medication refusal is required.

Keywords: medication, violence, rapid tranquillisation
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Background & objective
Stress is known as a common risk factor of coronary artery disease and high level of stress is related to increase of risk of myocardial
infarction and mortality. According to the presence of several stressors in women’s life, this study was carried out to investigate the stress
and the factors associated with stress in women with coronary artery disease.

Material and method
In this cross sectional study, 200 women diagnosed with coronary artery disease who reffered to heart department of Shahid Rajaii
Cardiovascular, Medical & Research Center were selected through convenience sampling with having inclusion criteria. The data were
collected using clinical-personal data form and General Health Questionnaire(GHQ-12) . Data were analyzed by SPSS 14 and then
processed using descriptive statistics and independent t-test and ANOVA.

Results
Most patients(72.5%) experienced high stress and mean score of stress in this sample was 5.85. educational level and economical
situation were known as related factors of stress (P<0.05). There was no significant relationship between stress and age, Marital status,
occupational situation, duration of disease and comorbidity (P>0/05).

Conclusion
Regarding the results it is nesessary that clinical team and nurses must pay more attention to assess the stress in women with coronary
artery disease and consider to the methods of stress management and effective coping strategies in planning.

Keywords: Stress, Coronary artery disease, Women
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ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYEN KADINLARIN GENEL SAĞLIK DURUMLARININ UMUT DÜZEYİNE ETKİSİ
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Amaç
İnfertilite bir yıl boyunca korunmasız düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebelik olmaması durumudur. İnfertilite bireylerin duygusal
durumlarını olumsuz yönde etkileyen karmaşık bir yaşam krizidir. Duygusal sorunların tedavi gerektirecek düzeyde bir hastalığa yol
açmadan belirlenebilmesi son derece önemlidir. Bu çalışma infertilite tanısı almış kadınların genel sağlık durumlarının umut düzeylerine
etkisini incelemek amacıyla planlanmıştır.

Yöntem
Bu çalışma infertilite tanısı kadınların, genel sağlık durumlarının umut düzeylerine etkisinin belirlenebilmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı
bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini infertilite tanısı alan kadınlar oluşturmuştur. Örneklemi ise İstanbul Anadolu yakasında tek devlet
kurumu olan, Zeynep Kamil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi’ne, Ağustos 2010-Haziran 2011 tarihleri
arasında başvuran ve araştırmaya katılmayı kabul eden 151 kadın oluşturmuştur. Araştırma ile ilgili gerekli kurum izni ve etik kurul onayı
alınmıştır.

Veri toplama araçları:
Genel Bilgi Formu: Literatür doğrultusunda oluşturulan genel bilgi formu, kadınların sosyodemografik özelliklerini, obstetrik özelliklerini
ve genel sağlık durumunu içermektedir.
Genel Sağlık Anketi (GSA-28): Ruhsal hastalıkları inceleyen toplumsal çalışmalarda ilk aşama tarama testi olarak kullanılmış bir ölçektir.
Geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Kılıç tarafından 12 ve 28 soruluk biçimleri için yapılmıştır. Çalışmada 28 soruluk formu kullanılmıştır.
Çalışmamızda GSA’nın Cronbach’s Alpha değeri =.76 olarak belirlenmiştir.
Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ): BUÖ Beck ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir. 20 maddeden oluşan ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması Seber ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Çalışmamızda Beck Umutsuzluk Ölçeğinin Cronbach’s Alpha değeri ise =.73 olarak
belirlenmiştir.
Verilerin analizinde, SPSS 17.0 programı kullanılmış ve yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, varyans analizi testleri uygulanmıştır.
Anlamlılık düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılan infertilite tanısı alan kadınların yaş ortalaması 30.92± 4.15 yıl olduğu saptanmıştır. İnfertil kadınların %61.6’sının
ilköğretim mezunu olduğu, %68.9’unun çekirdek aile yapısına sahip olduğu saptanmıştır. Kadınların eşleriyle %59.3’ünün tanışarak
evlendiği, %56.7’sinin ilişkilerini çok iyi olarak algıladığı saptanmıştır.
Çalışmaya katılan kadınların %2.6’sının tanı konulmuş bir hastalığı olduğu, infertilite nedenleri incelendiğinde %29.1’inin nedeninin
bilinmediği, %14.0’ı infertilite sorunu nedeniyle çevresel tepki aldığı, %12.7’si çevresinden şiddet gördüğü ve bunlardan ise 8.7’si
duygusal şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Neden çocuk istedikleri sorulduğunda; %11.5’i evliliğin devamı %16.9’u aile olabilmek ve
%10.1’i mutlu olabilmek için çocuğun gerekliliğine inandığını belirtmiştir.
GSA puan ortalaması 3.60±3.23’tür. GSA’ya göre kadınların %55.8’inin anksiyete ve depresif bozukluklar için risk taşıdığı belirlenmiştir.
BUÖ puan ortalamasının ise 4.16±3.01 puan olduğu, BUÖ’ne göre %34.0’ının umut düzeyinin düşük olduğu saptanmıştır. GSA ve BUÖ
puan ortalamaları ve anlam düzeyleri karşılaştırıldığında birbirini etkilemediği saptanmıştır (p>0.05).

Sonuç
İnfertilite ve tedavi sürecinin yarattığı stres, bireylerde fiziksel ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Çalışmamıza benzer olarak Upkong
ve Orji (2006) infertil kadınlarda yaş ve infertilite süresi ilerledikçe, ruh sağlığı bozulma riskinin arttığını saptamıştır. Türkiye’de yapılmış
bir çalışmada da, infertilite tanısı alan kadınlarda yaş ve infertilite süresi arttıkça depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik algısının arttığı
bildirilmektedir (Ünal, Kargın ve Akyüz 2010). Bu sorunlar tedavi sürecinde de belirleyici olabilmektedir. Bu nedenlerle, tedavi merkezine
başvuran kadınların değerlendirilmesinde ve destekleyici yaklaşımların planlanmasında alınabilecek koruyucu tedbirler, infertilite tedavi
başarısını da olumlu yönden etkileyebilecektir. Bu durum sağlık hizmetinin sunumunda önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.
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THE EFFECT HOPE LEVEL OF GENERAL HEALTH STATUS OF WOMEN THAT DESIRE A CHILD
Purpose
Infertility, case of absence of pregnancy despite of unprotected regular sexual intercourse a year. İnfertility, adversely affected the emotional
states of individuals. The emotional problems of disease without causing have to extremely important determination. This study was planned
to investigate the effect the level hope of general health status the women with a diagnosis of infertility.

Method
This study is a descriptive study. This study was carried out hope to examine the effect of the level of to the general health status with a
diagnosis of infertility in women. The universe of research was created the women with a diagnosis of infertility. The sample, have established
151 women who agreed to participate research the Zeynep Kamil Hospital Education of applicant. Data were collected between August 2010June 2011. The study taken approved permission with research related to necessary institution and ethical committee.

Data collection tools:
General Information Form: Formation in the according to literature. The form, women’s socio-demographic characteristics is including to the
obstetric features and the general health status.
General Health Questionnaire (GHQ-28): Mental illness is a scale used to be as first-line screening test. Validity and reliability studying was
conducted by Kılıç. The study used 28-item form. This study was determined =.76 the value Cronbach’s Alpha of GHQ.
Beck Hopelessness Scale (BHS): BHS has been developed by Beck et al. Consists of 20 items. Validity and reliability study was conducted by
Seber et al.. This study was determined =.73 the value Cronbach’s Alpha of BHS. Analysis of the data, SPSS 17.0 program was used. Percentage
distribution, arithmetic mean, analysis of variance tests were applied. The level of significance p <0.05 wasconsidered.

Results
30.92 ± 4.15 years, mean age of the women studied. 61.6% of women to give primary school graduates. 68.9% of women ‘flour has a nuclear
family structure. 59.3% of women in their wives’ fame metmarried. 56.7% of the women’s stated that it was very good relations with their wives.
2.6% of women in the a diagnosed disease. 29.1% of couples the cause of infertility is unknown. Women 14.0% were due to infertility
environmental reaction to. 12.7% of women around the violence has seen because of infertility. 8.7% of women have been exposed to
emotional violence. 11.5% of women children’s wishes for the continuation of the marriage. 16.9% of women children’s wishes for family.
10.1% of women children’s wishes for the be happy
GHQ mean score is 3.60 ± 3.23. According to GSA 55.8% of women ‘s is also a risk for anxiety anddepressive disorders. 4.16 ± 3.01 BHS score is.
According to BHS 34.0% of women have a low level of hope. GHQ and the BHS scores and compared with levels of meaning,has been identified
does not affect each other(p>0.05).

Discussion
The stress that create of infertility and the treatment process, lead to individuals with physical and psychological problems. Upkong and Orji
(2006) in the duration of infertility and infertility in women age, found that increased risk of mental health deterioration. Age and increasing
duration of infertility in the infertile women depression, anxiety and negative self-perception increasing. These issues may be decisive in
the process of treatment. For these reasons, the evaluation of women admitted to treatment centers, and supportive approaches in planning
should be taken preventive measures. Thus, the success of infertility treatment may affect the positive direction. This attitude is an issue to focus
on the importance the provision of health service.

Keywords: Infertility, women, general health, level of hope.
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Hayatın tam ve kesin olarak sona ermesi şeklinde tanımlanan (1) ölüm, hemşirelerin iş yaşantısında karşılaştığı bir durumdur. Terminal
dönemdeki hastalara ve hastaların ailelerine bakım veren hemşirelerin gerekli bilgi, beceri ve donanımlarının olması gerekmektedir (2,
3).
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu son sınıf öğrencilerinin ölüme ilişkin düşünceleri
incelemek amacıyla 15- 24 Nisan 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini, araştırmanın yapıldığı sürede Ege
Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu’nda öğrenimini sürdüren son sınıf öğrencileri, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden
öğrenciler oluşturmuştur.
Veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve ölümle ilişkin bazı düşünceleri içeren ‘SosyoDemografik ve Kişisel Görüş Formu ve Templer (1970) tarafından geliştirilip Şenol (1989) tarafından Türkçeye uyarlanan Ölüm Kaygısı
ölçeği ile elde edilmiştir. Ölçek, 15 maddeliktir, doğru-yanlış şeklinde yanıtlanmaktadır ve alınabilecek en yüksek puan 15 ‘tir. Ölçekten
alınan puanların toplamı ölüm kaygısı puanını göstermektedir. Alınan puanlarda 0-4 puan ‘hafif düzeyde’ 5-9 puan ‘orta düzeyde’, 10-14
puan ‘ağır düzeyde’ , 15 puan ‘panik düzeyde’ ölüm kaygısı olarak değerlendirilir.
Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik, ortalama, Student t testi ve Varyans Analizi analiz teknikleri kullanılmıştır.
Öğrencilerin %66’sı 23-25 yaş grubundadır. Öğrencilerin %75’i yakınlarını kaybetmiş ve %52’si ölümü yeni bir başlangıç olarak
tanımlamıştır. Öğrencilerin %41’i acı çekerek ölmenin en kötü ölüm olduğunu düşündüğü, %52’si için ölüm anında hem dini gereklerin
yapılmasını hem de yakınlarının yanında olmasını istediği saptanmıştır. Öğrencilerin %52’si ölümcül hastalığının hastaya söylenmesini
gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %62’sinin ölecek hastanın yakınları ile konuşmaktan çekindiği ve %39’unun terminal dönemdeki
hastaya bakım verirken hastanın bakışları ve acizliğinden tedirgin olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin %75’i ölecek olan hastaya öleceğini
doktorun söylemesi gerektiğini düşünmektedir. Öğrencilerin %20’i terminal dönem için aldığı eğitimi yeterli bulmadığını ve %55’i
psikolojik bakımın eksik olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin ölüm kaygısı puan ortalamaları 8.37±2.81 olarak belirlenmiştir. Çalışmaya
katılan 4.sınıf hemşirelik öğrencilerinin ölüm kaygıları ‘orta düzey’ olarak bulunmuştur. Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Ölüm kaygısı, öğrenci, hemşire

INVESTIGATION OPINIONS ABOUT DEATH OF EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING’S STUDENTS
The death which is identified as end of the life completely and certainly (1), is a condition faced by nurses in their careers. Nurses who provide
care to patients and families of patients in the terminal stage, must have necessary knowledge, skill and professional equipment (2,3).
This descriptive and cross-sectional research was studied in order to identify thoughts about death of the final year students of Ege University
School of Nursing at between 15 April and 25 April 2011. Final year students that were continuing their education at between 15 April and 25
April created the population of study and who accepted to study created the sample.
Data were collected with the Socia- Demographic and Private View forms which were created by the researchers and The Death Anxiety Scale
which was developed by Templer (1970) and adapted to Turkish by Şenol (1998). Scale has 15 items, is answered as right or wrong and the
maimum score that be can taken is 15. The sum of the scores shows the death anxiety score. The scores recived from the scale are assessed as
‘mild’ between 0 and 4 death anxiety scores, ‘moderate’ between 5 and 9 death anxiety scores, ‘severe’ between 10 and 14 death anxiety scores
and ‘panic’ 15 death anxiety scores. Point, percentage, mean, Student t, and Varyans analysis techniques were used in data assessing.
66 % of students were in age group between 23-25. 75 % of students have lost their loved ones and 52 % of students defined the death as a new
beginning. They were determined that 41 % of students thought the worst death way is suffering in the death process and 52 % of students
wanted to religious things that should be done and wanted their family members near themselves. 52 % of student thought that the terminal
illness should be said the patient. They were determined that 62 % of students were beware talking with the relatives of patients in terminal
stage and 39 % of students feltl uneasy about gaze and the inability of terminal stage patients while they were caring them. 75 % of students
thought doctors should say the terminal stage patients that they will die. 20 % of students thought their trainings about terminal stage is
inadeguate and 55 % of students noted that psychological care is missing. Students’ death anxiety scores were determined as 8.37±2.81. Death
anxiety level of final year students that were participated the study found as ‘moderate’. Suggestions are in line with the results.
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Yaklaşık 40 yıldan beri bakım kavramına ilişkin yazılar bulunmakla birlikte günümüzde hala belirsizlikleri yapısında barındırmaktadır.
Bakım kavramının anlaşılırlığı ve doğru kullanımının artması doğal olarak mesleğin profesyonel gelişimine de katkı sağlayacaktır.
Bakım kavramı, Türkçe sözlükte; bakma işi, bir şeyin iyi durumda kalması için gösterilen özen, harcanan emek. Birinin beslenme, giyim vb.
gereksinimlerini üstlenme ve sağlama işi olarak belirtilmiştir(Püsküllüoğlu, 2003). İngilizce sözcük tanımlarında “care” kavramı, koruma,
özen, dikkat, kaygı anlamları taşımaktadır(Arıkan et al., 1985).
Hemşirelik kuramları bakım kavramını felsefi, psikolojik ve antropolojik boyutta irdelemektedirler(Ranheım, 2009). Literatürde, gerek
sağlık çalışanları gerek hemşirelik eğitimi sürecinde olan öğrenciler ile hasta ve ailelerinin bakım kavramına yönelik algıları incelenmiştir.
Özellikle her üç grupta vurgulanan ortak temaların, saygı, duyarlılık, katılım, değer verme olduğu görülmektedir. Kavram analizi
rehberliğinde yazılan bu çalışmada bakım kavramının çeşitli boyutlarıyla tanımlanması yapılmaya çalışılmıştır. Sonuç olarak bakımın
tanımının kolay olmadığı çoğunlukla ilişkisel bir kavram olduğu umrunda olma, şefkat, duyarlılık, değer verme, katılma, ahlaki
zorunluluk, terapötik müdahale, ilişki, bilgi verme, hasta ve ailelerinin hemşirelerden açık ve net bilgiler alma ile sorularının cevaplanması
beklentilerinin de “bakım” kavramı içinde yer aldığı görülmektedir

Anahtar sözcükler: Bakım Verme, Hemşirelik Bakımı, Kavram Analizi

CARE: CONCEPT ANALYSE
Despite many researches about health care made in last 40 years there are still many undefinite points about the concept ‘’care’’. Arising in
understanding the care concept naturally has positive effects on Professional development of nursing.
Care word has two meanings in Turkish. Efforts to keep something stay in its good position and to provide somethings for someone’s basic
necesarries like food, wears etc(Püsküllüoğlu, 2003). İn English care word means attention, solicitude, stress, etc. (Arıkan et al., 1985).
Nursing theories investigate the care concept philosphically, anthoropologically and psychologically(Ranheım, 2009). İn literature the
perceptions of health care workers, nursing students, patients and their relatives about the care concept are examined. Common concepts
of these groups’ perceptions are participation, respect, sensitivity and appreciating. This study uses the concept analyse method and tries to
define care concept in different aspects. As a result, care concept is relational concept and defining the care concept is not easy. Care concept
also includes sensitivity, participation, respect, appreciating, tenderness, ethical responsibilities, therapathic intervention, information and
information demands of patients and their relatives.

Keywords: Caring, nursing care, concept analyse
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Giriş
Albert Ellis tarafından geliştirilen Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT), bireyin yaşadığı duygusal- psikolojik rahatsızlıkların temelinde
sahip olduğu mantık dışı inançların yer aldığını ileri sürmektedir (Ellis, 1995).
Ellis (1995), akılcı olmayan inançları; bireylerin mutluluğunu ve hayatta kalmalarını ve temel hedef ve amaçlarını başarmalarını engelleyen
inançlar şeklinde tanımlamıştır (Altıntaş, 2006). Ellis’e göre akılcı olmayan inançlar; kişisel yıkım, duygusal sorunlar, bedenin zayıf düşmesi
gibi sonuçlar doğurabilir (Ortaçkale, 2008).

Amaç
Araştırma, ilköğretim 2. kademede okuyan öğrencilerin mantık dışı inançlarını etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak
gerçekleştirildi.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini, Kocaeli İli Körfez İlçesi’nde devlete bağlı ilköğretim okullarından seçilen 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan toplam
557 öğrenci oluşturdu.
Araştırma verileri Kasım 2009’da, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Bilgi Formu ve 21 soruluk Çivitci (2006)
tarafından geliştirilen Ergenler İçin Mantıkdışı İnançlar Ölçeği ile toplandı.
Verilerin değerlendirilmesinde, tek yönlü varyans analizi, t testi ve parametrik olmayan testler kullanıldı.

Bulgular ve Sonuç
Araştırma bulguları, öğrencilerin mantıkdışı inançları ile sınıf düzeyleri, aile yapısı ve algılanan akademik başarıya göre farklılaştığını;
cinsiyet, çocuk sıralamasındaki yeri, anne- baba eğitim durumu, çalışma durumu, aile tipi, ailenin ekonomik durumu göre ise
değişmediğini göstermektedir.

Anahtar sözcükler: Mantıkdışı inançlar, erken ergenlik

IRRATIONAL BELIEFS IN EARLY ADOLESCENTS: AN INVESTIGATION ACCORDING TO SOCIO-DEMOGRAPHIC
VARIABLES
Introduction
Albert Ellis, the creator of Rational Emotive Behavior Therapy (REBT), suggest that emotional disturbances largely stem from irrational beliefs.
Ellis (1995) defines that irrational beliefs prevent that individual happiness, survival and basic goal and objectives. According to Ellis, irrational
beliefs can cause such as personal destruction, emotional problems, weakness of the body (Altıntaş, 2006; Ellis, 1995; Ortaçkale, 2008).

Method
This study was conducted to determine the factors that affect the irrational beliefs in the students who were second grade (6 th,7 th and 8 th
class).

Procedure
The study sample was comprised of 557 students from 6th to 8th grades who were chosen from the primary schools in the Körfez district of
Kocaeli that are belong to The State.
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The data of the study were collected using an İnformation Form which was prepared by the researcher based on the wiev of relevant literature,
a 21 questioned İrrational Beliefs Scale for adolescents which was prepared by Çivitci (2006).
Data were analyzed by one-way analysis of variance, t-test, and non-parametric tests.

Results
The Findings of the study indicated that there were significant differences amongst students’ levels of irrational beliefs in terms of grade level,
perceived parental attitudes and perceived academic achievement. There were no differences observed in terms of gender, birth order, parents’
educational level, parents’ job status, family type and economic status of family.

Keywords: Irrational beliefs, early adolescents
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Giriş Amaç
Yapılan işin niteliği, stresle karşı karşıya kalmayı belirleyen önemli bir etkendir. Çeşitli meslek grupları, örgütsel yapıları ve çalışma koşulları
sebebiyle ruhsal sıkıntı yaşamaktadır. Öğretmenlik mesleği Amerikan Stres Enstitüsü’nün yapmış olduğu çalışmaların sonuçlarında,
sağlığı tehlikeye sokma ve günlük yaşamsal problemler ile mücadeleyi zorlaştırma açısından yüksek riskli meslek gruplarından biri olarak
gösterilmiştir. Eğitim örgütlerinde yapılan araştırmalar, öğretmenlerin aşırı iş yükü altında olduğunu ve başta kaygı olmak üzere çeşitli
ruhsal sıkıntılar yaşadığını belirtmiştir ( Dıck 2001, Işıkhan 2004). Bu nedenle bu araştırma toplumun en önemli kesimi olan çocuk ve
ergenlerin gelişiminde önemli katkıları olan öğretmenlerin ruhsal durumları ve baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Materyal Metod
Tanımlayıcı türde yapılan bu araştırmanın çalışma evrenini 2010–2011 eğitim öğretim yılında çalışan 2453 öğretmen oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemini, İstanbul ve Uşak illerinde öğretmenlik yapan toplam 260 ( +/- 0.05 hata payı ve % 95 güven seviyesinde) kişi
oluşturmuştur.
Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan görüşme formu, Kılıç (1996) tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan Genel Sağlık Anketi
kullanılarak toplanmıştır. Bu formun duyarlılığı 0,84 olarak bulunmuştur. Bireylerin kendilerinin doldurdukları bu ölçek, genel olarak
ruhsal rahatsızlık olup olmadığını belirlemeyi hedeflemektedir. Her soru son birkaç haftadaki belirtileri sorgular ve dörder şıklıdır “5” puan
üzerinde alan bireyler ruhsal sorunlu olarak (anksiyete ve depresyon) kabul edilir.
Araştırma verileri 2011-2012 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında toplanmıştır.

Bulgular
Çalışmaya katılan öğretmenlerin % 47.1’i 36-50, % 41.2’si 20-35 yaş aralığında olup, % 60’ı kentsel bölgede, % 40’ı kırsal’da yaşamaktadır.
Örneklem grubunun çoğunluğu kadın (% 58.8), evli (% 76.5) ve ekonomik durumları orta (% 48.1) dır. % 25.4’ü daha önce bir psikolog
veya psikiyatriste gittiğini, % 11.5’i daha önce tedavi gerektirecek düzeyde bir psikiyatrik sorunu olduğunu ifade etmiştir.
Tablo 1. GSA’ne Göre Öğretmenlerin Ruhsal Durumu
Genel Sağlık Anketi

n

%

(0-4 PUAN)

209

80,0

(5 PUAN VE ÜZERİ)

51

20.0

Toplam

260

100

Tablo 1’de çalışmaya alınan öğretmenlerin % 20’sinin GSA puanının 5 puanın üzerinde olduğu görülmektedir. Bu bulgu, ruhsal
belirtilerinin olduğunu ve ileri bir psikiyatrik tanılamaya gidilmesinin gerekliliğini göstermesi açısından önemli görülmektedir.
Genel Sağlık Anketi puanı ile ekonomik durum ( F:13.609, p:0.000), kentsel ya da kırsal bölgede çalışma ( t:2.475, p:0.014) medeni durum
( t:2.099, p:0.03) daha önce psikiyatrik yardım alma durumları (t:2.265, p:0.02) arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
Örneklem grubu sıklıkla kullandıkları baş etme yöntemleri olarak sırasıyla ortam değiştirme, yakını ile konuşma, sosyal aktiviteye katılma,
dua etme, fiziksel aktivite yapma, hayal kurma, gevşeme egzersizi, solunum egzersizi ve yoga/meditasyon olduğunu ifade etmiştir.
Çalışma bulguları doğrultusunda öğretmenlerin biyopsikososyal boyutları ile değerlendirilmeleri, ruhsal sorunlarına yönelik uygun
danışmanlık hizmeti almaları önerilebilir.
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TEACHERS’PSYCHOLOGICAL WELL BEING AND COPING STRATEGIES
Introduction and purpose
The quality of work performed is the most important factor that influences exposure to stress. A wide range of occupational groups experience
psychological stress due to the their organizational structure and working conditions. Studies by the American Institute of Stress have
demonstrated that teaching is one of the high-risk professions that endanger health and complicate dealing with daily problems. Research
conducted in educational organizations have suggested that teachers are overwhelmed by excessive work load and experience various
psychological problems such as stress (Dick 2001, Işıkhan 2004). Thus, the purpose of this study was to determine psychological well being
and coping strategies of teachers who play a crucial role in the development of children and adolescents as the most important part of society.

Materials and methods
This study was designed as a descriptive study and the target population consisted of 2453 teachers who served during the 2010-2011 academic
year. The study sample consisted of 260 (+/- error margin and a confidence interval of 95%) teachers in Uşak and İstanbul.
Data were collected using the General Health Questionnaire validated by Kılıç (1996) with a questionnaire form developed by the researchers.
The sensitivity of the questionnaire was found to be 0,84. The questionnaire form, which was completed by the participant, aimed at identfying
the presence of a psychological disorder. Each question is designed to assess the presence of symptoms for the last few weeks and has 4 options.
Individuals with a score greater than ‘5’ are considered as having a psychological disorder (anxiety and depression).
Study data were gathered in the 2011-2012 academic year fall semester.

Results
It was found that 47.1% of the teachers enrolled in the study were between 36-50 years of age and 41.2% between 20-35 years of age. Of the
participants, 60% lived in urban areas and 40% in rural areas. The majority of the sample group were female (58.8%), married (48.1%) and had
a moderate economic status (48.1%). Of the participants, 25.4% reported having sought psychiatric or psychological help and 11.5% reported
having had a psychiatric disorder requiring treatment.
Table 1. Teachers’ Psychological Well-Being according to the GHQ
General Health Questionnaire

n

%

( score 0-4)

209

80,0

(score 5 or greater)

51

20.0

Total

260

100

As shown in Table 1, 20% of the teachers had a GHQ score of 5 or greater, which indicates the presence of a psychological disorder and the need
for further psychological assessment.
There was a statistically significant difference between The General Health Questionnaire score and economic status (F:13.609, p:0.000),
working in urban or rural areas (t:2.475, p:0.014), marital status (t:2.099, p:0.03) and previously received psychiatric treatment (t:2.265, p:0.02).
The sample group reported that the most frequently used coping strategies as change of environment, talking with a relative, participation in
a social activity, praying, physical activity, imagery, relaxation exercices, breathing exercises and yoga/meditation.
Based on the results of this study, assessment of teachers from a biopsychosocial perspective and provision of appropriate consultancy services
that focus on their psychological problems can be recommended.

Keywords: Teachers, psychological well being, coping
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Son yıllarda Türkiye’deki hemşirelik araştırmalarında veri toplama formu olarak geçerlik güvenirliği yapılmış ölçeklerin kullanımında artış
olduğu görülmektedir. Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) hemşirelik alanında yapılan çalışmalarda en fazla kullanılan ölçeklerden biridir (1).
Ölçek, Beck tarafından 1961 yılında depresyon tedavisinde uygulanan psikiyatrik ve farmakolojik tedavilerin belirti şiddeti üzerindeki
etkisini değerlendirmek amacıyla klinik gözlemlerden yola çıkarak geliştirilmiş ve 1978 yılında revize edilmiştir (2,3).
Bu çalışma, Beck Depresyon Ölçeğin’nin bazı hemşirelik araştırmalarda uygunsuz kullanım ve yorumuna dikkat çekmek amacıyla
yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini 1992-2010 yılları arasında hemşirelik alanında yapılan tezler arasından “depresyon” anahtar sözcüğüyle taranan
137 yüksek lisans ve doktora tezi oluşturdu. Bu çalışmaların 107’sinin tam metnine ulaşıldı.

Bulgular
Depresyon belirtilerinin değerlendirilmesinde en fazla kullanılan ölçek Beck Depresyon Ölçeği idi, Hastane Anksiyete Depresyon ölçeği
ikinci sırada geliyordu. Beck Depresyon Ölçeği’nin kullanıldığı hemşirelik tezleri incelendiğinde bazı yorum farklılıklarına rastlandı. Ölçeğin,
depresyonla ilgili belirtilerin şiddetini belirlemek amacıyla kullanılması gerekirken, bazı araştırmacıların depresyon tanısı koymada
kullandığı, sonuçları depresyon var-yok şeklinde yorumladığı görüldü. Ölçeğin 1961 yılında geliştirilen versiyonunun kullanıldığı, DSM
IV kriterlerini daha çok taşıyan ve öz-bildirim ölçeği olarak geliştirilen, depresyon belirtilerinin şiddetini ölçmek açısından daha hassas
olduğu bildirilen 1978 yılı versiyonunun hiç kullanılmadığı görüldü.

Sonuç
Hastaların ruhsal durumlarını değerlendirmede geçerlik güvenirlik çalışması yapılmış araçlara ihtiyaç vardır. Ancak bu araçları kullanmaya
karar verirken, güçlü yönlerinin ve sınırlılıklarının öğrenilerek doğru olarak kullanılması bilimsel sorumluluk gereği önemlidir. Ayrıca
depresyon ölçeklerinin kullanımın hemşirelik uygulamalarına katkısının tekrar gözden geçirilmesinin gereği düşünülmelidir.

Anahtar sözcükler: Depresyon, ölçekler, hemşirelik

THE USE OF THE DEPRESSION SCALES IN NURSING STUDIES IN TURKEY
In recent years, it is seen that there are an increasing using of instrument tools as data collection tools in nursing studies in Turkey. Beck
Depression Inventory (BDI) is one of the most commonly used instrument tool in nursing researches (1). In 1961, the Inventory was developed
by Beck to assess impact of psychiatric and pharmacological treatment used for treatment on depression symptoms severity, based on his
clinical observations and revised in 1978(2,3).
This study has been conducted to draw attention to improper use and interpretation of Beck Depression Scale in some nursing researches.

Method
Population of the study has been formed by 137 master and doctoral theses scanned with “depression” key word among the theses done in
nursing field between 1992 -2010. Full texts of 107 theses have been obtained.

Results: For the evaluation of depression symptoms, while the most commonly used tool was Beck Depression Inventory, Hospital Anxiety
Depression Scale was in the second place. Analyzing nursing theses in which Beck Depression Inventory was used, some interpretation
differences were discovered. Although the scale should be used for determination of severity of symptoms related to depression, it was noticed
that some researchers used it to diagnose depression and interpreted the results as “depression exists/doesn’t exist”. It was also seen that 1961
version of the scale was used, but 1978 version mostly having DSM IV criteria, developed as a self-reporting scale and stated as more precise in
terms of measurement of volume of depression symptoms was never used.
Conclusion
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Assessing state of mind of patients, data information tools of which validity and reliability study has been conducted are needed. Deciding to use
these tools, however, it is important that strengths and limitations should be learned and used properly as a matter of scientific responsibility. In

addition, the need for revision of the contribution of the use of depression scales to nursing practices should be considered.

Keywords: Depression, scales, nursing
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ALTI HAFTALIK PSİKOEĞİTİM PROGRAMININ BİPOLAR AFFEKTİF BOZUKLUĞU OLAN HASTALARIN
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Tedaviye uyumun arttırılmasına yönelik yapılan müdahale çalışmaları incelendiğinde psikoeğitimsel yaklaşımın son yıllarda etkin bir
yöntem olduğu görülmektedir. Psikoeğitimde amaç, bilgi ve davranışta bir değişim oluşturmaktır. Psikoeğitim bireylere hastalıkları veya
özürleriyle nasıl yaşayacaklarını öğretmeye odaklanır (1). Hasta ve hasta ailesi için psikoeğitimin beklenen amaçları şunlardır; hastalığın
bazı belirtilerini iyileştirmek, aile yükünü ve stresini azaltmak, değişim umudunu arttırmak, relapsı önlemek, hasta ve ailesi için hayat
kalitesini artırmak için yeni başa çıkma yetenekleri edinmelerine yardım etmek, kognitif, affektif ve davranış değişiklikleri yapmak,
emosyonel destek sağlamak ve tedavi uyumunu artırmaktır (2,3).

Amaç
Bu çalışma Bipolar Affektif Bozukluk tanısı ile remisyon döneminde olan hastalara hemşireler tarafından verilen altı haftalık psikoeğitimin
tedaviye uyuma etkisini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, 30’u deney, 33’ü kontrol grubu olmak üzere toplam 63 hasta üzerinde yapılmıştır. Veriler, hastaların tanıtıcı özelliklerini
belirleyen form, Tıbbi Tedaviye Uyum Oranı Ölçeği (MARS), Nöroleptik Tedaviye Katılım Ölçeği (ANT) ve McEvoy Tedavi İzlem Formu’nun
hastalara öntest ve sontest olarak uygulanması suretiyle toplanmıştır. Deney grubuna 6 haftalık, haftada 2 saatlik psikoeğitim uygulanmış,
kontrol grubuna herhangi bir müdahale yapılmamıştır. Verilerin analizinde ki kare , t testi ve paired t testi uygulanmıştır.

Bulgular
Deney grubundaki hastaların tedaviye uyum oranı ön testte %40 (12 hasta) iken, son testte bu oran %86.7 (26 hasta), kontrol grubundaki
hastaların tedaviye uyum oranı ön testte %33.3 (11 hasta) iken, son testte %24.2 (8 hasta) olmuştur.

Sonuç
Bu bulgular doğrultusunda ayaktan tedavi edilen Bipolar Affektif Bozukluk tanısı almış hastaların tedaviye uyumunun artırılması için
altı haftalık psikoeğitim programının uygulanması önerilebilir. Psikoeğitimin başka parametreler üzerindeki etkinliğinin test edildiği
uzunlamasına çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar sözcükler: Psikoeğitim, bipolar affektif bozukluk, uyum

EFFECTIVENESS OF PSYCHOEDUCATION PROGRAM ON ADHERENCE OF PATIENTS WITH BIPOLAR AFFECTIVE
DISORDER: AN EXPERIMENTAL STUDY
Intervention studies are examined in order to increase adherence to treatment psychoeducational approach was an effective method in recent
years. Psychoeducation goal is to create a change in knowledge and behavior. Psychoeducation focuses on teaching individuals how to live
with their illnesses or disabilities (1). Psychoeducation for patients and their families are expected objectives to improve some of the symptoms
of the disease, family burden and reduce stres, increase the hope of change, prevent relapse, to improve the quality of life fort he patient and the
family to help acquire new coping skills, cognitive, affective and behavioral changes do, provide emotional support and to increase treatment
adherence (2,3)

Purpose
This study examined effectiveness of six weeks’ psychoeducation program on adherence of patients with Bipolar Affective Disorder.

Method
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An experimental study was conducted at a mood disorders outpatient clinic in Zonguldak, Turkey. Participants were randomly assigned
to either experimental (n=30) or control groups (n=33). Both groups were given pre-tests and post-tests to measure their adherence. In the
psychoeducation group, psychoeducation program was provided two hours per week for six weeks. In the control group, standard care and
information were provided.

Results
At six weeks, psychoeducation program significantly improved patients’ adherence. The treatment adherence rate of the patients in experimental
group increased from 40% (12 patients in the pre-test), to 86.7% (26 patients in the post-test). Meanwhile, the treatment adherence rate of the
control group patients was 33.3% (11 patients) on pre-test, and 24.2% (8 patients) on post-test.
Conclusions: This controlled trial study demostrated that a six-week psychoeducation program can be a useful intervention to improve
adherence in patients undergoing bipolar affective disorder rehabilitation. More comprehensive mental health outcomes need to be
undertaken. Further studies exploring a longer term follow-up are also required.

Keywords: Psychoeducation, bipolar affective disorder, adherence
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Amaç
Mizahın kullanılması, hastanın ağrı ve utanç duygusunu azaltması ve hemşirelerin uygulamalarda daha rahat olması gibi etkileri
nedeniyle, hasta ve hemşireler açısından oldukça yararlı olmaktadır. Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin hastalarına bakım verirken
mizahı kullanmaları ve mizahı kullanma ile atılganlıklarının ilişkisini incelemeyi amaçlayan kesitsel analitik bir çalışmadır.

Yöntem
Çalışmanın evrenini Adnan Menderes üniversitesinde öğrenim gören 187 hemşirelik öğrencisi, örneklemi ise, araştırmaya katılmaya
gönüllü, araştırmanın yapıldığı gün okulda olan ve hasta bakımı deneyimi olan 2, 3 ve 4. sınıf 134 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur.
Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Mizah Tarzları Ölçeği (katılımcı, kendini geliştirici, saldırgan ve kendini yıkıcı mizah alt ölçeklerinden
oluşmaktadır) (Martin ve diğerleri, 2003) ve Rathus Atılganlık Envarteri (Rathus,1973) kullanılmıştır. Veri analizleri için SPSS 15 programı
kullanılmıştır. Verilerin İstatistiksel olarak değerlendirilmesi sırasında; yüzdelik, student t-testi, Man witney U, Kruskal Wallis testleri ve
korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.62 ±1.19, olup, % 81.3’ü kadın, %87.3’ü ailesinden ayrı yaşamakta, %65.7’sinin annesi
ilköğretim mezunu ve %88.1’i ev hanımı, babalarının %54.7’si orta öğretim mezunu ve %51.5’i memur ya da emeklidir. Öğrencilerin
%77.7’si, kişilerarası ilişkilerini “iyi” olarak değerlendirmekte, %88’i kendisine espri/şaka yapılmasından hoşlanmakta, %52.2’si kendisi
de sıklıkla mizah kullanmakta, %82.1’i hemşirelerin hastalarına bakım verirken mizah kullanmasını uygun bulmakta ancak %77.6’sı
hastalarına bakım verirken mizah kullanmadıklarını ifade etmektedir.
Çalışan öğrencilerin kendini geliştirici ve yıkıcı mizah alt ölçeği puan ortalamaları çalışmayanlara göre anlamlı derecede fazladır (p=
0.03-p=0.04). Araştırmaya katılan öğrenciler orta derecede atılganlık puan ortalamasına sahiptir ( 113.7 ±9.59). Ayrıca anne eğitiminin
orta öğretim ve üstünde olanların atılganlık puan ortalamaları anne eğitimi ilköğretim düzeyinde olanlardan anlamlı derecede
fazladır(p=0.01). Genel olarak kişilerarası ilişkilerini iyi olarak değerlendirenlerin katılımcı mizah ve atılganlık puan ortalamaları kötü olarak
değerlendirenlerden anlamlı derecede fazladır (p=0.05-p=o.001). Kendisine espri/şaka yapılmasından hoşlananların Katılımcı ve Kendini
geliştirici mizah puan ortalamaları, kendisine espri/şaka yapılmasından hoşlanmayanlardan anlamlı derecede fazladır (p=0.002-p=0.02).
Günlük yaşamlarında mizah kullanan öğrencilerin katılımcı ve yıkıcı mizah puan ortalamaları mizah kullanmayanlardan anlamlı derecede
yüksektir (p=0.001-p=0.01). Kendi davranışlarını komik bulup buna ilişkin espri yapanların katılımcı ve yıkıcı mizah puan ortalamaları
diğerlerine göre anlamlı düzeyde yüksektir.
Ayrıca, anne eğitiminin orta öğretimin ve üzerinde olmasını, kişilerarası ilişkilerini iyi olarak değerlendirme, günlük yaşamda sıklıkla
mizah kullanma, hastalarına bakım verirken mizah kullanmaları ile öğrencilerin atılganlıkları arasında anlamlı ilişki bulunmuştur.
Bunun yanı sıra, günlük yaşamda sıklıkla mizah kullanma, katılımcı mizah, yıkıcı mizah, hemşirelerin hastalarına bakım verirken mizah
kullanmalarını uygun bulma ve kendilerinin hastalarına bakım verirken mizah kullanmaları ile saldırgan mizah tarzları arasında anlamlı
ilişkiler bulunmuştur.

Sonuç
Hemşirelik öğrencileri orta düzeyde atılgandır ve kişilerarası ilişkilerinde sıklıkla mizah kullanmakta, hemşirelerin hastalarına bakım
vermeleri sırasında mizah kullanmalarını uygun görmekte ancak kendileri hastalarına bakım verirken mizah kullanmamaktadırlar. Bu
sonuçlar ışığında hemşirelik öğrencilerine atılganlık ve hasta bakımı sırasında mizah kullanımına ilişkin eğitim programlarını hazırlanması
önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: Hemşirelik öğrencisi, atılganlık, mizah tarzları, hasta bakımı
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THE INVESTIGATION OF CORRELATIONS BETWEEN HUMOUR USAGE OF NURSING STUDENTS DURING PATIENT CARE AND THEIR ASSERTIVENESS
Objective
Usağe of Humor in terms of patients and nurses to the patient that can cause painful and sometimes shaming become very useful in
applications, reduces the patient’s sense of shame. The aim of the study was to invastigate correlation between humour usage of nursing
students during nursing care their assertiveness. The study was hold as cross-sectionnal and anlytic.

Method
The study population of 187 was nursing students studying at the University of Adnan Menderes, and the sample was included nursing
students 2, 3 and 4th Class, totaly 134 nursing students whom were volonter to participate to research, at the school on the day of research,
had patient care experience . During data collection Personal Information Form, Humor Styles Questionnaire (composed of subscales of
aggressive, Affiliative, Self-enhancing, and Self-defeating) (Martin et al, 2003) and The Rathus Assertiveness Schedule (Rathus, 1973)was used.
SPSS 15 program was used for data analysis. During analysis of data; percentage, Student’s t-test, Man Witney U, Kruskal-Wallis test and
correlation coefficient analysis were used.

Results
The mean age of the students surveyed, 21.62 ± 1.19, and 81.3% ‘females,87.3% third of a living separate ly from their family, , of the students’
mothers 65.7 %and 88.1% graduated from primary school and housewife, father 54.7% have secondary education graduates and 51.5% of
civil servants or retired. 77.7% of the students ‘s, as well to assess relations with people of nodes, 88% of its humor / joking enjoys, 52.2% of itself,
often using humor, 82.1% percent of nurses to patients in finding appropriate care, while the use of humor, but 77.6% of them stated that they
did not use humour during patient care.
Students Working at hospitals besides their studies had significantly greater points in self-destructi and humor subscale scores than nonworking population (p = o.o3-p = 0.04). Students surveyed had average mean of Assertiveness score (113.7 ± 9:59). In addition, those mothers
were significantly higher scores on the assertiveness than tose mothers have primary level education (p = 0.01). The mean scores of Affiliative
humor and assertiveness of The participants percepting their interpersonnal raltions as well significantly higer than those percepting as worse
(p = 0.05-p =o.001). Mean scores of Self-enhancing and affiliative humor of participants never minding people making jokes significantly
higher scores than the others(p =0.002, p= 0.02).The mean scores of the of the affiliative and Self-defeating humor of students using humor
in their daily life were significantly higher(p =0.001 p= 0.01). Participantswho find their behaviors funny and make jokes about them had
significantly higher Affiliative and Self-defeating humor scores.
There were significant correlations between over primary educated mothers, percepting interpersonnal relations as good, using humor in daily
life and during patient care with assertiveness. In addition to that, There were significant correlations between , using humor in daily life with
Self-defeating Affiliative humor, using humor during patient care and thinking appropriate for nurses using humor during patien care with
agressive humor.

Conclusion
Nursing students have moderate assertiveness and use often humor during interpersonal relations in their daily life, they think that nurses
using humor durin patient care is appropriate but, thay do not use humor during patient care. In the light of these results spesific courses for
improving assertive behavior and humor usage of nursing students are suggested.

Keywords: nursing students, assertiveness, humor styles, patient care
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ŞİMDİ VE BURADA TERAPİSİ VE HEMŞİRELİK
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Hemşireler için şimdi ve burada ilkesi ve farkındalık kavramları önemlidir. Hemşire; sağlık ekibi içinde aldığı eğitim, bilgi, iletişim becerileri
ile gereksinimi olan bireylerle birebir iletişimde bulunan ve onlara en yakın, en kolay ulaşılabilen, gözlemci ve ekip üyeleri arasında
koordinasyonu sağlayan kişidir.
Birçok insan enerjisini geçmişteki hatalarından şikayet etmeye ve hayatlarının nasıl daha farklı olabileceğini düşünüp durmaya harcar
veya gelecekle ilgili hiç bitmeyen planlar ve çözümler üretir. Enerjilerini, ne olduğuna veya ne olabileceğine yönelttikleri sürece içinde
bulundukları anın gücü azalır(Corey, 2008). Aslında geçmiş “geçmiş” gelecek de daha “gelmemiş” olduğundan gerçek olan tek bir zaman
dilimi vardır ki, o da şimdiki zamandır(Perls, 1969Akt: Daş 2006).
Psikopatoloji büyük ölçüde bireylerarası temellidir. Bu bireylerarası patoloji bireyin bulunduğu her etkileşim ortamında tekrarlanacağı
için, bireyin yaşadığı kişilerarası zorluk fark edilebilecektir. Bu nedenle hemşire, birey ile birlikte olduğu her anı şimdi ve burada ilkesi
doğrultusunda, bireyin farkındalığını artırmak için kullanırsa; bireyin kişilerarası zorluklarını fark etmelerini kolaylaştıracaktır. Hemşirenin
bunu yapması bireyin gerçekle temasını sağlayacak ve bireyin sorumluluk üstlenmesine yardımcı olacaktır.
Şimdi ve burada, içinde bulunulan anın farkındalığını artırır. Toplumla uyum içinde yaşayabilmek için bireyler, kendi iç dünyalarında olup
bitenlerin ve dış çevrenin kendilerini nasıl etkilediğinin farkında olmayı öğrenirler. İnsanlar ne istediklerinin, neler hissettiklerinin farkında
değillerse, duygu, düşünce ve davranışları üzerinde bir denetimleri yoktur. Bu kişiler, seçimlerini özgürce yapamazlar. Yaşam, gelecekteki
bir “umut” ya da geçmişte “tamamlanmamış bir işi bitirme çabasından” çok, şimdiyi yaşamaktır. Kişi, şimdiyi yaşamaya başladığı andan
itibaren kendini fark edecek ve gereksinmelerine daha duyarlı olacaktır(Yalom, 2004).

Anahtar kelimeler: Şimdi ve burada, farkındalık, hemşirelik

NOW AND HERE THERAPY AND NURSİNG
Principle of now and here and concept of awareness are important for nurses. Nurse is a person who communicates one to one with
person who needs. Nurse is the nearest, most easily accessible person for people in the health care team. Nurse’s training, knowledge,
communication skills provide it. Nurse provides the coordination between the observer and team members.
Many people spend their energy to complain about their mistakes in the past. They think that is how their lives might be different than.
They produce about the future plans, and solutions to the never-ending. As long as people directed their energy to what or what could
happen in the moment the power is reduced (Corey, 2008). In fact, the past is ‘the past’ the future is ‘not come yet’. Therefore there is a
single time zone: current time (Perls, 1969 Akt: Daş 2006).
Psychopathology is based largely interpersonal. Since interpersonal pathology is repeated in each environment of interaction where
person is, difficulty in interpersonal can be realized. If nurse uses every moment to raise person’s individual awareness in the direction
of principle of now and here, it will be easier to recognize the person’s difficulty in interpersonal relationship. This interference ensure
person to contact with reality and help them to take responsibility.
‘Now and here’ increases awareness of the current time. People learn to be aware of what is happening in their inner worlds and how
they affect the external environment to live in harmony with society. Unless people aware of what they want and they feel, there will not
be self control on their thinking, feeling, and behavior. These people can’t make their choice freely. Life is living in the present time rather
than ‘a hope’ in future or ‘an effort to finish an incomplete work’ in the past. Person will realize oneself and will be more sensitive about
his needs when he start to live present time(Yalom, 2004).

Keywords: Now and here, awareness, nursing
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Amaç
Suç ve psikiyatrik bozukluklar tüm toplumu etkileyen iki durum olmakla birlikte, bu iki durumun aile açısından daha özel bir anlamı
vardır. Çünkü suç işleyen ya da psikiyatrik bir bozukluğu olan bireyin yakını olmak, ailede önemli psikososyal sorunlara neden olmaktadır.
Psikiyatri hastalarının sosyal çekilmesi, kişilerarası ilişkilerinin sınırlılığı ve toplum tarafından damgalanması, aile üyelerinde zamanla
toplumsal ilişkilerde azalmaya, tükenmişlik duygusuna ve ekonomik güçlüklere neden olabilmektedir.1,2 Mahkûm yakınları ise duygusal
sorunlar ve ekonomik güçlükler yaşayan, unutulan mağdurlar olarak nitelendirilmektedirler.3 Gerek psikiyatri hastasının gerekse mahkûm
yakınlarının benzer şekilde toplum tarafından damgalanma ve izole edilme ile duygusal ve ekonomik sorunlar yaşadıkları görülmektedir.
Birçok ortak yönü olan bu iki gurubun anksiyete düzeylerini karşılaştırmak amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu çalışma Ocak-Mayıs 2010 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi psikiyatri servisinde ve İzmit
Kapalı Cezaevi’nde yürütülmüştür. Çalışmaya 18 yaşın üzerinde, mahkûm ve yatarak tedavi gören psikiyatri hastasının birinci derecede
yakınları dâhil edilmiştir. Çalışmaya ilişkin veriler 20 sorudan oluşan bilgi formu ve Spielberg’in Süreklilik ve Durumluluk Anksiyete
Ölçeği kullanılarak, kurumların ziyaret saatlerinde katılımcılarla yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Çalışmaya 62 mahkûm ve 58
psikiyatri hasta yakını olmak üzere toplam 120 kişi katılmıştır. Katılımcılara ilişkin verilerin yüzdelik dağılımları alınmış, ilişkili değişkenlerin
analizinde ki kare, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis testleri kullanılmıştır (SPSS 13.0).

Bulgular
Yaşları 18 ile 65 arasında değişen (yaş ortalaması=37,6±12,2) mahkûm yakınlarının %61,3’ü kadındı. %48,4’ü ilkokul mezunu olan
mahkûm yakınlarının %74,2’si evliydi ve %58,1’i herhangi bir işte çalışmıyordu. Yaşları 20 ile 67 arasında değişen hasta yakınlarının yaş
ortalaması ise 44,6±12,2’dir. Hasta yakınlarının %58,6’sı kadın ve %37,9’u ilkokul mezunu olup, %79,3’ü evlidir. Hasta yakınlarının ise
%75,9’u herhangi bir işte çalışmamaktadır.
Katılımcıların ziyarete geldikleri kişiye yakınlık durumuna bakıldığında; 17,7’si mahkûmun babası, %36,2’si hastanın annesiydi.
Katılımcıların aile özellikleri değerlendirildiğinde; mahkûm yakınları ailede alkol kullanan bir üyenin olduğunu (%8,1); hasta yakınları ise
aşırı koruyucu ve kollayıcı bir aileye sahip olduklarını (%29,3) daha fazla oranda belirtmişlerdi.
Her iki grubun yakınlarının durumluluk ve süreklilik anksiyetelerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. İstatistiksel açıdan mahkûm ve
hasta yakınlarının anksiyete düzeyleri ile anksiyete düzeyi ve bağımsız değişkenler arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.

Sonuç
Elde edilen sonuçlar mahkûm ve hasta yakınlarının benzer düzeyde anksiyete deneyimlediklerini göstermektedir. Yakınların anksiyete
düzeyini etkileyen faktörler konusunda yeterli veriye ulaşılamamıştır. Bu sonuçların nedenlerine yönelik daha fazla kişi üzerinde yapılacak
çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Anksiyete, mahkûm, psikiyatrik bozukluğu olan hasta, aile

ANXIETY LEVELS OF RELATIVES: A COMPARATIVE STUDY BETWEEN PRISONERS AND PSYCHIATRIC PATIENTS
Objective
Although crime and psychiatry disorder affects all of society, these two situation have a specific meaning for family. Because being of relative of
someone who has committed crime or psychiatric disorder, causes important psychosocial problems in family. Psychiatric patients with social
isolation, limitation interpersonal relations and stigmatization by society can lead decrease social relation, feelings of burnout and economic
difficulties of family members over time. 1,2 Prisoners’ families are referred to as living in the emotional problems, economic difficulties and
forgotten victims.3 Both psychiatric patients’ and prisoners’ relatives are similarly stigmatized and isolated by the society and live emotional
and economic difficulties. This study was planned in order to compare the anxiety levels in these groups that have many common aspect.
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Method
This descriptive study was conducted between January- May 2010.on psychiatric clinic at Kocaeli University Hospital and Izmit Closed Prison.
Prisons’ and hospitalized psychiatric patients’ first-degree relatives who over 18 years old were included on study. Data were collected through
form consisting of 20 questions and Spielberg’s State and Trait Anxiety Scales by face-to-face interview method during the visit to the institutions.
A total of 120 relatives that 62 prisoners’ and 58 psychiatric patients’ relatives participated. The datum was calculated percentage distribution
and chi-square, Mann-Whitney U and Kruskall-Wallis tests were used for analysis of related variables.

Findings
The relatives of prisoner ages ranging from 18 to 65 (average age=37.6±12.2) 61.3% of them were women. 48.4% of them were graduated from
primary school, 74.2% married and 58.1% unemployed. The relatives of psychiatric patient ages ranging from 20 to 67 have average age of
44.6±12.2 and 58.6% of them women. 37.9% of them were graduated from primary school, 79.3% married and 75.9% unemployed.
Considering visitor’s state of relative, 17.7% were prison’s father, 36.2% were mother of the patient. Family characteristics of the participants
were evaluated, the relatives of prisoners stated that there is a member of family who uses alcohol mostly (8.1%). The relatives of patients most
stated they have over protective and preventive family (29.3%).
Relatives of both groups were determined middle anxiety level in the state and trait anxiety levels. The anxiety levels of prisoners’ and patients’
relatives with between anxiety level and independent variables haven’t got significant difference statistically.

Result
The study results show that anxiety levels of prisoners’ and patients’ relatives are similar. Enough data about factors affecting the level of
relatives’ anxiety was not collected. We think that the new studies concerning the result of this study and conducted on more people are required.

Keywords: Anxiety, prison, psychiatric patient, family
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Amaç
Ruh sağlığı hizmeti sunulan bireylere yönelik olumlu tutumlara sahip olmak psikiyatri hemşireliği uygulamalarında kaçınılmaz bir
gerekliliktir.1 Çünkü hastalarla yakından ve uzun süreli ilişki içindeki psikiyatri hemşirelerinin tutumları, bu hastalar üzerinde doğrudan
etkili ve klinikte terapötik ortamın oluşturulmasında belirleyici olmaktadır.2-3 Özellikle öğrenci hemşirelerin tutumlarının değerlendirilmesi,
eğitimin bu tutumları ne yönde etkilediğinin belirlenmesi ve eğitimleri sırasında tutumlarının olumlu yönde değiştirilebilmesini sağlaması
açısından bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çalışmada teorik ve klinik eğitimin öğrencilerin psikiyatri hastaları ve
hastalıkları ile psikiyatri hemşireliğine ilişkin tutumlarına etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Sonuç olarak hemşirelik lisans eğitiminde
psikiyatride istendik hemşirelik bakımını sağlayabilecek önerilerin sunulması hedeflenmektedir. Çalışmanın bu kısmında öğrencilerin
teorik eğitim öncesinde ve sonrasındaki tutumlarına ilişkin veriler sunulacaktır.

Yöntem
Çalışma 2010-2011 eğitim öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencileri
(71 öğrenci) üzerinde yürütülmüştür. Veriler, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini (7 soru), psikiyatri hemşireliğine, psikiyatrik
hastalıklara ve psikiyatri hastasına yönelik düşüncelerini/kararlarını değerlendiren (30 soru) 37 sorudan oluşan çalışma formu ile
toplanmıştır. Çalışmanın iki aşamalı olarak yürütülmesi planlanmıştır. Tamamlanan ilk aşamada psikiyatri hemşireliğine ilişkin teorik
eğitim öncesinde ve sonrasında çalışmaya katılmak isteyen öğrencilerin çalışma formunu doldurması istenmiştir. Çalışmanın ikinci
aşaması aynı öğrencilerin son sınıfta psikiyatri hemşireliği klinik uygulamasını tamamlamasından sonra gerçekleştirilecektir. Çalışmaya
teorik eğitim öncesinde 63, sonrasında 70 öğrenci katılmıştır. Çalışma kapsamında elde edilen verilen yüzdelik dağılımları hesaplanmış,
ilişkili değişkenlerin analizi ki kare testi ile yapılmıştır (SPSS 13.0).

Bulgular
Yaşları 19 ile 26 arasında değişen öğrencilerin yaş ortalaması 22,1±1,4 olup, %77,1’i kadındı. Öğrencilerin %45,7’si üniversiteye geldikleri
yerleşim yerini il olarak belirtmişti ve %40,0’ı lise mezunuydu. Öğrencilerin büyük çoğunluğu (%90,5) bu dersi ilk defa aldığını ve üçte ikisi
(%65,7) psikiyatrik bozukluğu olan birisini tanıdığını bildirmişti.
Bulgularımıza göre; teorik eğitim öncesinde ve sonrasında öğrencilerin tamama yakını psikiyatri hemşiresinin bireylere olumlu destek
sağladığını (sırasıyla %88,9; %94,3), büyük çoğunluğu hemşirelik eğitiminde psikiyatri hemşireliği eğitiminin önemli (sırasıyla %81,0;
%88,6) ve diğer hemşirelik alanlarıyla ilişki içerisinde olduğunu belirtmişlerdi (sırasıyla %73,0; %84,3).
Teorik eğitimin öğrencilerin psikiyatrik bozukluklara ve bu tür bozukluğu olan hastalara yönelik tutumlarında anlamlı farklılıklara
neden olduğu belirlenmiştir. Teorik eğitim öncesinde psikiyatrik bozukluklara ve psikiyatri hastalarına ilişkin fikrinin olmadığını belirten
öğrencilerin oranı eğitim sonrasında azalmıştır (p<0,05). Eğitimin anlamlı farklılık yarattığı diğer bulgular, öğrencilerin psikiyatri hastasına
bakım vermede kendilerini hazır hissetme ve bu alanda çalışmak isteme durumları ile ilgilidir. Eğitim öncesinde psikiyatri hastasına bakım
verme konusunda herhangi bir fikrinin olmadığını belirten öğrenciler, eğitim sonrasında hastaya nasıl davranılacağını bildiklerini veya
bu konuda kararsız kaldıklarını ifade etmişlerdir (χ²=27,374; p=0,000). Eğitim sonrasında daha az sayıda öğrenci psikiyatri hemşireliği
alanında uzmanlaşmak (χ²=15,538; p=0,001) ve çalışmak istediğini bildirmiştir (χ²=18,503; p=0,000).

Sonuç
Çalışmada psikiyatri hemşireliğine ilişkin teorik eğitimin öğrencilerin psikiyatrik bozukluklar ile psikiyatri hastalarına yönelik bilgi
düzeylerini arttırırken, bu alandaki kariyer tercihlerini olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Psikiyatri hemşireliği eğitimi, psikiyatrik bozukluk, psikiyatri hastası, tutum

EFFECT OF PSYCHIATRIC NURSING EDUCATION ON ATTITUDE OF PSYCHIATRIC PATIENTS AND DISEASES
Objective
Having positive attitudes towards mental health patients is a necessary requisite for effective mental health nursing practice.1 Because this
attitudes of psychiatric nurses whose closely and long term relationship with patients have a direct effect on patients and decisive on creation
of the therapeutic environment in clinic.2-3 In particular assessment of student nurses’ attitudes is necessity in order to provide to determine
the effect of education on these attitudes and to change attitudes to positive side in nursing education. Therefore, this study was conducted
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to determine effect of students’ attitudes on psychiatric patients and diseases with psychiatric nursing of theoretical and clinical nursing
education. As a result, it is aimed to get suggestions to provide desirable nursing care in psychiatry at nursing graduate education. In this part
of the study, data related on the attitudes of students before and after the theoretical education will be presented.

Method
This study was conducted in 3rd year nursing students (71) at Kocaeli University Kocaeli Health School in 2010-2011 academic years. Data
were collected through form consisting of 37 questions that evaluate socio-demographic characteristics (7) and students’ thoughts/decisions
to psychiatric nursing, disorders and patients (30). The study was planned execution in two stages. Nursing students were asked to fill out the
form before and after psychiatric nursing theoretical education on the completed first stage. The second stage of the study will take place after
completing psychiatric nursing clinical practice at the last year of the same students. This study was participated by 63 students before and
70 students after theoretical education. After the percentage distribution of the data obtained, statistical analysis of associated variables was
conducted using chi-square test.

Findings
The students’ mean age is 22.1±1.4 (between 19 and 26), 77.1% of students were female, 45.7% stated that lived in the province and 40.0% has
high school degree. The majority of students (90.5%) mentioned taken this course first time and two-thirds (65.7%) reported knew someone
with psychiatric disorder.
Our Findings stated psychiatric nurse provides positive support to people by almost all of students (respectively 88.9%, 94.3%), psychiatric
nursing education is important in nursing education (respectively 81.0%, 88.6%) and in relationship with other nursing field (respectively
73.0%, 84.3%) by great majority of students both before and after theoretical education.
Theoretical education caused significant differences in students’ attitudes toward psychiatric disorders and patients. The percentages of the
students’ no opinion related to psychiatric disorders and psychiatric patients decreases after theoretical education (p<0.05). Other Findings
that have significant difference created by education were related students feeling about to be ready to care of psychiatric patients and want
to work in this field. Students who indicated they have no idea about to care psychiatric patients before education expressed know how to
approach psychiatric patients or undecided on this issue after education (χ²=27.374, p=0.000). After education, fewer students reported that
they want to have carrier in psychiatric nursing (χ²=15.538, p=0.001) and to work in this field (χ²=18.503; p=0.000).

Result
In this study, it found that theoretical psychiatric nursing education has negative effect on the preferences of career in this field while increasing
students’ level of knowledge towards psychiatric patients and disorders.

Keywords: Psychiatric nursing education, psychiatric disease, psychiatric patient, attitude
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Amaç
Psikiyatride tedavi ve bakım planlarının uygulanmasından, hastanın ve hasta yakınlarının bu planlar hakkında aydınlatılmasına,
hastanın tespit edilmesinden araştırmaya onamsız dâhil edilmesine kadar geniş bir yelpazede ciddi etik ikilemler yaşanması kuvvetle
muhtemeldir. Ülkemizde cerrahi1, yoğun bakım2, onkoloji3 ve yenidoğan4 gibi çeşitli alanlarda yaşanan olası etik sorunlar tanımlanmaya
çalışılmış olmakla birlikte; incinebilir grubun bir diğer üyesi olan psikiyatri hastalarının tedavi ve bakımlarına ilişkin etik sorunlar hakkında
bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Bu nedenle hastalarıyla daha fazla zaman geçirmekte olan ve hasta hakları savunuculuğu rolü daha özel
anlamlar içeren psikiyatri hemşirelerinin gözüyle olası etik sorunların belirlenmesini önceleyerek bu çalışmayı planladık.

Yöntem
Konuya ilişkin derin literatür araştırmasının ardından psikiyatri deneyimi de bulunan tıp etiği uzmanı/uzmanları tarafından hazırlanan
üç bölümden oluşan çalışma formunun ilk bölümü demografik özelliklere, ikinci bölümü olası etik sorunlara, son bölüm ise beklentilere
aitti. Ülkemizde tek psikiyatri hemşireliği kongresi olan IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nde (24-26 Haziran 2010, Samsun)
yürütülmüş olan çalışmaya 230 psikiyatri hemşiresinin 109 (%47,3)’u katılmıştır. Bilgilendirme sonrasında çalışma formunu tamamlayan
hemşirelerin 85’i kongre süresince teslim etmiş, teslim edemeyen 24 kişi ise üç ay içinde e-posta yoluyla göndermiştir. Toplam 109
psikiyatri hemşiresine ait verilerin yüzdelik dağılımları hesaplanmış, ilişkili değişkenlerin analizi ki kare testi ile yapılmıştır (SPSS 13.0).

Bulgular
Yaşları 21 ile 68 arasında değişen 109 hemşirenin yaş ortalaması 33,8±7,4 olup, büyük çoğunluğu (%88,1) kadındı. Hemşirelerin psikiyatri
alanında çalışma süresi 2 ay ile 31 yıl (Ortalama=7,7±7,1) arasında değişmekteydi ve %76,1’i yatak başı hemşiresi olarak çalışmaktaydı.
%51,4’ü mezuniyet sonrasında psikiyatri hemşireliğine özgü eğitim almış olan psikiyatri hemşirelerinin %20,1’i alanında uzmandı.
Hemşirelerin önemli bir kısmı (%64,2) söz konusu eğitimleri sırasında etik eğitimi almıştı.
Bulgularımıza göre psikiyatride karşılaşılan klinik etik sorunlar düşündürücüdür. Çünkü taburcu edilmesi gereken hastanın ailenin
tercihiyle gönülsüzce hastanede tutulduğu (%71,6), tedavi gereksinimi olmayan hastanın gönülsüzce servise yatırıldığı (%70,6),
statüsüne göre ayrımcılığa uğradığı (%62,4), tıbbi durumuna ait bilgileri anlaması ve kavraması için yeterli çaba gösterilmediği (%58,7)
bulunmuştur.
Yararsız olan tedavinin yapıldığına ilişkin gözlenen etik sorunlar da kaygı vericidir. Çünkü psikiyatri hemşirelerinin %56,9’u sık sık hastanın
tespit ve tecridi için yalnız karar vermek durumunda kaldığını ve tespit kararlarının bir kısmının (%32,1) hastanın ihtiyacından çok
cezalandırma amaçlı olduğunu bildirmişti.
Bir diğer etik sorun ise hastanın mahremiyetine saygı ile ilgilidir. Çünkü psikiyatride oldukça tartışmalı olan bu hak hemşirelerin yarıya
yakınına (%41,3) göre klinikte göz ardı edilmekteydi. Hatta aynı oranda hemşire (%46,8) hastanın tercihi sorgulanmadan yaşamsal bir
tehlike içermeyen bilgilerin aileye verildiğini bildirmişti.
Psikiyatride araştırma etiğine ilişkin sorunlar yaşandığını düşündüren bulgular ise hastanın araştırma yapmak amacıyla hastaneye
yatırıldığı (%30,3) ve araştırma için hastadan aydınlatılmış onam alınmadığı (%22,9) ile ilgilidir. Tüm bu sonuçlara rağmen psikiyatri
hemşirelerinin sadece yarıya yakını (%42,2) günlük uygulamaları sırasında etik sorunlarla karşılaştığını bildirmiştir.

Sonuç
Elde edilen verilere göre psikiyatrik tedavi ve bakım hizmetlerinde ciddi etik sorunlar yaşandığı, söz konusu sorunların yeterince fark
edilmediği gözlenmiştir. Bu nedenle ivedilikle psikiyatride etik sorunlara ait ülkesel çalışmanın ve psikiyatri hekim ve hemşireleri için özel
etik eğitimin planlanmasının yararlı olacağı kanısındayız.

Anahtar kelimeler: Klinik etik, psikiyatride etik, etik duyarlılık
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ENCOUNTERED ETHICAL PROBLEMS IN PSYCHIATRY ACCORDING TO PSYCHIATRIC NURSES
Objective
In psychiatry, it is probably serious ethical problems about implementation of treatment and care plans, patient was informed these plans,
restraint decisions and not consent inclusion in research. In our country, although the possible ethical problems in various fields such as
surgical1, intensive care2, oncology3 and neonatal4 where tried to define, knowledge about the ethical problems related treatment and care
whose psychiatric patients were unavailable. Therefore, this study was planned to determine potential ethical problems according psychiatric
nurses who spent more time with their patients and have patient’ rights advocacy role.

Method
After a deep investigation of the literature questionnaire prepared by medical ethics experts has three chapters; first demographic characteristics,
second the potential ethical problems, third nurses’ expectations. There were 109 of 230 psychiatric nurses (47.3%) participated the study in IV.
National Psychiatric Nursing Congress. The questionnaire was completed during congress by 85 nurses and 24 nurses after congress sent by
e-mail within three months. The datum was calculated percentage distribution and chi-square test was used for analysis of related variables.

Findings
109 nurses’ ages ranging from 21 to 68 have average age of 33.8±7.4 and the vast majority (88.1%) was female. Psychiatric nurses working in
the field for 2 months to 31 years (mean=7.7±7.1) and 76.1% was working as a bedside nurse. 51.4% of psychiatric nursing has received specific
training after graduation and 20.1% were experts in the field. An important part of the nurses (64.2%) had received ethics training during the
training.
According to our results, clinical ethical problems encountered in psychiatric are thought-provoking. Because the patient to be involuntary
kept in the hospital by the family preference (71.6%), without the need for treatment of patients involuntary hospitalized (70.6%), experience
as discrimination according the status (62.4%), the information of medical status to understand and comprehend not shown sufficient effort
(58.7%) were found.
Observation of ethical problems for futile treatment is worrying. Because the psychiatric nurses reported that often decide alone for the restraint
and seclusion of patients (56.9%) and some of the restraint decisions was more punishment than patients need (32.1%).
Another ethical issue relates to respect the privacy of the patient. Because according to close to half of nurses (41.3%) this right which is quite
controversial in psychiatry has been ignored at clinic. Even the nurse at the same rate (46.8%) reported that individual information was given
to families without patient’s preference.
The Findings that the patient was hospitalized purpose of the research (30.3%) and the informed consent was not taken from patient for
research (22.9%) show problems related to research ethics in psychiatry.
Although all of these results, only nearly half of the psychiatric nurses (42.2%) reported encountered ethical problems during daily practice.

Result
According to the results it is observed that experienced serious ethical problems in psychiatric treatment and care services and such problems
were not realized enough. For this reason, we are opinion that would be useful to plan national research of ethical issues in psychiatry and
special ethics education for psychiatric team.

Keywords: Clinic ethics, psychiatric ethics, ethical sensitivity
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Umut, kesin olmayan fakat olması mümkün bir şeyleri istemek ya da olabileceklere inanmak şeklinde tanımlanan duygu ve irade ile ilgili
bir kavramdır. Erikson ve From; umudun erken gelişimsel evrelerde başladığını ileri sürmüşlerdir. From umudu yapı olarak içgüdüsel olarak
görmüş ve bireyin çevresindekiler tarafından yapılanlar nedeniyle erozyona uğrayabileceğini söylemiştir. Froma göre umut doğumda
en üst düzeydedir. Eriksona göre ise umut hayatın başlangıcında vardır. Bu dönemde iyi düzeyde olgunlaştığını ve zamanla güçlendiğini
ileri sürmüştür. Erikson psikososyal gelişim kuramına göre bireyler geçmişlerini tümüyle gözden geçirerek, geride bıraktıkları yaşantıdan,
o güne dek ürettiklerinden hoşnut olurlar. Aksi durumda ise birey geçmişini değerlendirdiğinde, zamanının boşa geçtiğine inanacak
olursa, değişiklik yapmak için artık çok geç olduğunu düşünerek umutsuzluk duygularına kapılırlar.
Umutsuzluk; felsefi açıdan ölümcül hastalıktır. Ölüm hastalıkları sona erdirir ama kendi içinde bir son değildir. Ama “ölümcül hastalık”
dar anlamda kendisinden sonra hiç bir şey bırakmadan ölüme varan bir hastalık demektir ve umutsuzluk budur. Varoluşsal açıdan
umutsuzluk “irademize bağlı şeylere ya da eylemimize yol açan olasılıklara güvenmekle yetineceğiz” demektir. Hatta varoluşçuluk daha
da ileri giderek umutsuzluğu, insan kendi tasarısından başka bir şey değildir; kendi yaptığı, gerçekleştirdiği ölçüde vardır; hayatından
edinimlerinin toplamından ibarettir şeklinde açıklamaktadır.
Nasıl tam olarak sağlıklı bir insan olmadığı gibi, yakından bakıldığında içinde bir tedirginliğin, bir bozukluğun, bir umutsuzluğun,
nereden kaynaklandığı bilinmeyen hatta bilmeye cesaret edilemeyen bir korkunun, dış bir olaydan kaynaklanan korkunun bulunmadığı
ve umutsuzluktan bağışık tek bir insanında olmadığı söylenebilir.
Umut yıllardır teorik terimlerle açıklanmakla birlikte, hemşirelik uygulamaları içinde tanınması ve öneminin kavranması yeni bir olgudur.
Umut, samimiyet ve empati gibi hemşirelikte her gün kullanılan kavramların bir çoğunun soyut ve belirsiz olmasından dolayı hemşireler
bu kavramları kullanırken zorluklar yaşamaktadırlar. Umudun desteklenmesi ve ortaya çıkarılması hemşirelik mesleğinin önemli bir
parçası haline gelmektedir. Çünkü neşeli, umutlu ve olumlu bir tutum; iyileşmeye yol açarken yalnızca stresi azaltmakla kalmaz aynı
zamanda bedendeki bazı dinamik iyileşme süreçlerini de harekete geçirir.
Hemşire, hastanın bakım planına katılımını sağlamak için onun yeteneklerine uygun beklentiler koymalıdır. Hastanın tercihlerini ve
isteklerini daha iyi ifade edebilmesini sağlamak, hastaya artık sahip olmadığı bir seçenek ve kontrol hissi verir. Hasta yavaş yavaş her gün
biraz daha fazla karar alma konusunda desteklenir. Hasta değişmez olarak değerlendirdiği duygular yerine, bunu, sonunda çözülebilecek
bir sorun olarak algılarsa, bunda nesnel olarak bir kazanç vardır. Hasta gerçekten değişebileceğini kavradıkça umutsuzluğun etkisi de
azalacaktır.
Umutsuzluk hissinin temel nedeni bireyin günlük yaşamda umutsuzlukla karşılaştığında bunu reddetme konusundaki isteksizliği ve
yeteneksizliğidir. Hastanın iyimserliğini temel alan şeylere odaklanarak mümkün olduğunca arttırmayı planlamak; hemşire tarafında
gerçekçi umut aşılayan sözler hasta için çok önemlidir. Bu nedenle, hemşirenin hastanın yaşadığı sorunları göz ardı etmeden kabul
etmesi, olumlu geri bildirimlerle hastaların durumlarını yeniden yapılandırmalarına yardımcı olunması önem taşımaktadır. Hemşire
ayrıca, hastaya mümkün olabilen ve olamayanları ayırt etme konusunda yardımcı olur. Böylece hasta gerçekleştirilemeyecek şeyler
üzerinde vakit ve enerji kaybetmez.
Kimi subjektif yetersizlik durumlarında umutsuzluk ve çaresizlik demoralizasyon sebebi olabilmektedir. Tedavi edilemeyen bir kanserde
umudun bazı unsurları kaybolabilir fakat genel umut korunmaktadır. Özel umutlar var olduğu sürece yaşamın anlamı olan genel umutla
kişi pek çok olumsuz durumu değerlendirip yok sayabilir ya da bastırabilir.

Anahtar kelimeler: Umut, Umutsuzluk, Hemşirelik
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HOPE, HOPELESSNESS AND NURSING APPROACH
Hope is a term associated with feeling and will and can be defined as desiring things that are not certain but possible to be happened or
believing that they might happen. Erikson and From suggested that hope starts at early development stages. From considered hope as forming
instinctively for an individual and stated that it can be eroded by acts of others around that individual. According to From, hope is at the highest
level at born. In Erikson’s opinion, hope is present at the beginning of life and he suggested that it matures well at this stage and strengthen with
time. According to Erikson’s psychosocial development theory, by reviewing their past, individuals become happy from the life they lived and
left behind and what they have produced so far. On the other hand, when an individual evaluates his past and believes that it was wasted, he
or she abandons oneself to despair if they believe it is too late to change things.
Hopelessness is a terminal disease in philosophical aspect. Death may put an end to diseases but it is not an end in itself. However, in a very
narrow concept, “terminal disease” can be defined as an illness that does not leave anything behind when death occurs and that is called
hopelessness. In existential point of view, hopelessness is “to be contented with trusting possibilities leading to our actions or things depend on
our will”. Furthermore, existentiality explain hopelessness as “human being is nothing but a self-design; he/she is there at extend of what he/she
does; he/she is made up of gains from life”.
Just as there is not a totally healthy person, when looking closer, we can also say that there is not a single human being without any feelings of
uneasiness, disorder, hopelessness or fear that coming from an unknown source or the source that we do not dare to know; or fear caused by
an outer event or immune of hopelessness.
While ‘hope’ has been explained using theoretical terms for many years, recognition of it in nursing practices is a new concept. Concepts such
as hope, sincerity and empathy are being used daily by nurses, but since they are abstract concepts, nurses experience difficulties in using these
concepts.
Exposing and promoting hope have become an important component of nursing profession. Because a cheerful, hopeful and positive attitude
leads to recovery and in the mean time not only reduces stress but also stimulates some dynamic recovery processes in the body
The nurses should have expectations appropriate for the patients’ abilities to enable the patient participate in the care plan. Enabling the
patient to express his/her choices and demands much better, gives the feeling of a choice that is not possessed by the patients anymore and
feeling of control. The patients are supported step by step for making a bit more decisions every day. There is an objective gain if the patient
perceives this as a problem to be solved instead of the emotions which he qualifies as stable. The more the patient comprehend they can
change, the less the impact of demoralization will occur.
The fundamental reason of despair is the individual’s unwillingness and inability to reject demoralization when he/she faces it in daily life.
Planning to increase the patient’s hopefulness by focusing on the things based on it and words planting hope into the patient by nurses are very
significant for the patients. Therefore, that the nurses accept the problems the patients have, without any ignorance, and help them restructure
their conditions is all important. Besides, the nurse helps the patient to discern the possible and the impossible. Therefore, the patient does not
lose time and energy on impossible things.
Hopelessness and helplessness can be the reason of the demoralization in some subjective inadequacy situations. In an incurable cancer, some
elements of hopelessness can be lost. However general hope is saved. As long as the special hope exists, the patient can estimate, ignore or stifle
numerous situations with the general hope, the meaning of the life.

Keywords: Hope, Hopelessness, Nursing
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Kadınlara karşı şiddet terimi, ister kamusal isterse özel yaşamda meydana gelsin, kadınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik acı veya ıstırap
veren veya verebilecek olan cinsiyete dayanan bir eylem veya bu tür eylemlerle tehdit etme, zorlama veya keyfi olarak özgürlükten
yoksun bırakma anlamına gelmektedir.
Kadınlara yönelik şiddet, erkeklerin hâkimiyetine ve kadınlara yönelik ayrımcılığa yol açan, kadınların ilerlemesini engelleyen, kadınla
erkek arasında çağlar boyunca sürmüş eşit olmayan güç ilişkilerinin görünürdeki yüzüdür. Hayat boyunca devam eden kadına yönelik
şiddet, temelde kültürel modellerden, özellikle de belirli geleneksel veya âdet olmuş uygulamaların zararlı etkilerinden kaynaklanır
ve ırk, cinsiyet, dil veya dinle bağlantılı bütün aşırı hareketler, ailede, iş yerinde, toplulukta ve toplumda kadına uygun görülen düşük
statüyü devamlı hale getirir.
Kadınlar çeşitli nedenlerden dolayı sözel, fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Yapılan çalışmalarda; düşük
sosyoekonomik düzey, çocukken tanık olunan şiddet, şehirde hayatı, kadının erkekten fazla gelir kazanması, kadının şiddeti sadece
fiziksel olarak algılaması, işsizlik, sağlık güvencesinin bulunmaması, plansız gebelik, çocuk sayısının fazla oluşu, şiddet içerikli film ve
dizilerin izlenmesi; birlikte olduğu kişinin ailesi ile birlikte yaşama, eşin alkol kullanımı gibi faktörler nedeni ile kadına uygulanan şiddetin
arttığı belirtilmektedir.
Dünya sağlık örgütünün yapmış olduğu çok merkezli çalışmada kadınlar; yaşamları boyunca birlikte yaşadıkları kişiler tarafından % 13 ile
% 61 arasında fiziksel şiddet, %6 ile % 59 oranında cinsel şiddet, %15 ile % 71 oranında fiziksel, cinsel ya da her iki şiddet türünü birlikte
yaşadıklarını belirtmektedirler. Türkiye açısından ise ülke genelinde yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını
belirten kadınların oranı yüzde 39’dur. Başka bir ifadeyle, her 10 kadından 4’ü eşi veya birlikte olduğu kişi(ler) tarafından fiziksel şiddete
maruz kalmıştır. Fiziksel veya cinsel şiddetten herhangi birinin yaşanmasına ilişkin yüzdeler ise, bu iki şiddet biçiminin daha çok bir arada
yaşandığını göstermesi açısından önemlidir. Ülke genelindeki kadınların yüzde 39’u fiziksel şiddet, yüzde 15’i cinsel şiddet yaşarken,
kadınların yüzde 42’sinin iki şiddetten en az birini yaşaması, cinsel şiddetin fiziksel şiddet ile birlikte yaşandığını göstermektedir.
Yapılan çalışmalarda kadınların %54.6’sının düşük, %38.4’ünün orta, %7’sinin yüksek ve çok yüksek düzeyde aile içi şiddet gördükleri,
yaklaşık dörtte birinin fiziksel ve cinsel şiddet sonucu yaralandıkları ve her 10 kadından 4’ünün ise en az bir kez tedavi olmasını
gerektirecek kadar şiddetli derecede yaralandığı belirlenmiştir. Değişik düzeylerde uygulanan bu şiddet, kadın mortalitesini ve
morbiditesini etkileyen önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunlar doğrudan kadına yönelik aile içi şiddetin neden olduğu ölümler,
yaralanmalar ve sakatlıklar olduğu gibi, psikolojik veya fiziksel birçok sağlık sorununun ortaya çıkışını kolaylaştıran, iyileşmeyi geciktiren,
tedaviye uyumu bozan etkilere sahiptir Yaşamın herhangi bir döneminde fiziksel veya cinsel şiddet yaşamış kadınlar arasında kötü sağlık
algısı, hiç şiddet yaşamamış kadınlara oranla iki kat daha yaygındır. Şiddete maruz kalan kadınlarda kötü sağlık algısı, günlük aktivitelerde
yetersizlik, ilaç kullanımı(özellikle ağrı kesiciler, trankilizanlar, antidepresanlar, uyku hapları), ruhsal problemler(depresyon, travma
sonrası stres belirtileri, umutsuzluk, anksiyete, cinsel istek kaybı, intihar düşünceleri ve intihar, psikosomatik şikayetler, korku, utanç,
hafıza kaybı), jinekolojik şikayetler(kanama, vajinal akıntı, vajinal enfeksiyonlar, bulaşıcı hastalıklar), yaralanmalar, fiziksel şikayetler(ağrı,
uyuşukluk, yürüme güçlüğü) ve madde kullanımı(alkol, sigara) şiddet görmeyen kadınlara oranla oldukça yüksektir.

Anahtar kelimeler: Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Türleri

A PUBLIC HEALTH ISSUE: VIOLENCE AGAINST WOMEN
The term violence against women, whether occuring in public place or private life. Physical sexual or psychological pain or suffering to women
and sexual action, threating with such actions, forcing them means orbitrary deprivation of liberty.
Violence against women, discrimination against women led to domination of men, preventing the progression of women is the apporent face
of continued of unegual power relations between men and women throughout the ages.Lifelong continuing violence against women have
been mainly from cultural models basically, a property caused by the harmful effects of certain traditional practices, race,sex, language or listen
to all the extreme movements associated with religion , continues low status of women in family, society and at work .
Women have been exposing to physicial, sexual, phychological and verbal violance because of various reasons. Previous studies have shown
that lower socio-economical level, violence which is exposed in childhood, city life, having more valuable job than husbands, regarding
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violence as only phsical violance, unemployment ,lack of health insurance, unplanned pregnancy,having too many children, watching movies
including violence, living with husband’s / wife’s family, alcholism….etc. increase violence towards woman.
Reserchers have been held by WHO indicate that women have faced with phisical violence between the rate of %13 and %16 percent; sexual
violence between the rate of %6 and %59 percent, both of them %15 and %71 percent. In addition, women who declared to be exposed to
physical violence in any periods in her life is 39 percent. In other words, four of each ten women have been exposed to physical violence by their
partner. Rates showing current sexsual or physical violence are crucial from the wiewpoint of being indicator which reveals the fact that both
violence type are happening at the same time.
While 39 percent of women througout the country are facing physical violence and 15 percent of them are challenging sexual one; on the other
hand, 42 percent violencen are happening at the same time.
In previous studies; It has been found that 54,6 percent of women are being exposed to lower 38,4 percent of them middle, 7 percent of them
higher and more higher degrees of violence; One of every four women are being wounded as a result of physical and sexual violence and four
of every ten women has been wounded such effectively that her wound can make her go to hospital. This kind of violence occuring at different
degrees leads to crucial problems which affects woman mortality and morbidity. These kind of problems classified as deaths womds and defects
stemmed from violence occuring among family members have some cons equences such as problems of adaptation to cure, detaining healing
period and enabling appearance of various psychological and physical health disorders. Perception of disordered health among women who
has been exposed to physical or sexual violence is more common than women who never experince violence. Perception of disorered health,
inability in daily activity, using medicine (especially pain relievers, tranquillizers, antidepressants, sleeping pills), psychic disorders (depression,
signu of stress after travma, despair, anxiety, loss of sexual desire, thought of suicide, psychosomatic complaints, fear, shame,loss ofconscious),
gynecological complaints(bleeding, vaginal discharge, vaginal infections, infectious diseases, injuries) Pyhsical complaints (pain, drowsiness,
laability of wolking) and substance use(alcohol, cigarette) are comananly seen in women who has been exposed to violence.

Keywords: Violence Against Women, Types of Violence
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Başetme, bireyin kendisi için stres verici olaylara karşı direnmesini belirten; duygusal süreçlerin bütün özelliklerini kapsayan, kişisel ya
da sosyal zorlanmalar, kişilik özellikleri ya da biçimine bağlı olarak gelişebilen önemli bir süreçtir. Başetme uygun istek ve duyguları
yönetmek amacı ile gösterilen, kişinin stres verici durumları yönetmek için sürekli kullandığı bilişsel ve davranışsal çabalardır. Başetmenin;
stres yaratan durumu düzenleme(duygu odaklı) ve stres yaratan durumu daha olumlu hale getirmek için düzenleme(problem odaklı)
olmak üzere iki önemli fonksiyonu bulunmaktadır.
Baş etmenin; manevi, zihni, duygusal ve fiziksel alt boyutları bulunmaktadır.

Manevi boyut:
Dua etmek: Dua etmek stres ve acıyla baş etmenin en etkili yoludur. Yapılan sayısız araştırmalar, dua etmenin insan bedeni üzerinde
faydalı etkiler yaptığını göstermiştir. Dua sırasında yüksek tansiyonda ve nabızda düşme olduğu görülmüştür.
Meditasyon: Basit anlamı ile beynin sakinleştirilmesidir. Uygun bir başetme yöntemi olarak kullanılmaktır.
Bağışlama: Şikâyete neden olan şey üzerinde sürekli durmak kızgınlık ve stresin artmasına neden olmaktadır
İnanç: İnsanlar ve olaylar hakkındaki beklentilerimiz bizim günlük hayatımızı yönlendirmede çok önemlidir.

Zihinsel boyut:
Hayal kurma: Zihinde bir resim canlandırılır ve beden ile bu resim arasında iletişim kurarak bedenin gevşeyip rahatlaması sağlanır.
Kendiliğinden Tepki Sağlama: Bedene rahatlaması konusunda mesajlar gönderilir. Kendiliğinden oluşan reaksiyonlar ya kendiliğinden
üretilir ya da kendiliğinden yaratılır.
Kendi Kendine konuşma: Olumsuz düşüncelere karşı koymanın bir yolu olumsuz düşüncelere karşı olumlu konuşmalar yapmaktır.
Olaylar karşısında kişinin kendi kendine söylediği olumsuz sözler, olay sırasında hissedilen gerginliği arttırır. Bu olumsuz sözler temeline
indirgendiğinde, kişinin yaşamı sırasında çarpıttığı tutum ya da inançlar görülmektedir. Kişinin kendi kendine yaptığı bu olumsuz içerikli
konuşmalar zaman geçtikçe otomatikleşir ve olumlu bir içerikler kolayca değiştirilemez.
Olaylara Bakış Tarzı: Bir olayın anlamı ona bakış tarzımıza bağlıdır. Bakış tarzını değiştirmenin ana gayesi davranışın arkasındaki olumlu
yönleri bulmak ve onları geliştirmek olmalıdır.

Duygusal boyut:
Psikososyal destek: Sosyal desteğin stresle başetmede çok önemli bir yeri vardır. Bireyin stres deneyimini iyileştirebilmesi, hafifletebilmesi
ve çeşitli yaşam güçlükleriyle mücadele etmesinde sosyal desteğin olumlu yönde katkısı bulunmaktadır.
Dokunma: Dokunma bizim sağlıklı kalmamızda çok önemli bir yere sahiptir. Dokunma sırasında vücuttan endorfin salınmaktadır.
Endorfin ise hem ağrıların azalmasını hem de kişinin kendini mutlu hissetmesini sağlar.
Mizah, Komiklik ve Gülmek: Gülünce karın, boyun ve diyafram kasları çalışır, vücuttan dışarıya daha çok karbondioksit atılır ve daha çok
endorfin üretilir. Ayrıca akyuvarların üretimi de artar.

Fiziksel boyut:
Beslenme: Etkili başetme için besinlere ihtiyaç duyulmasından dolayı stres karşısında bireyin en yaygın tepkisi aşırı besin tüketimi
olmaktadır. Aşırı ve kalorili besin alımı ise şişmanlık ve yüksek tansiyon gibi risk faktörlerinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
Alkol: Alkol vücudun hidrokortizol gibi stres hormonlarının daha çok salgılamasına ve beynin uyanık kalmasına neden olur. Uyanıklık
durumunun uzun sürmesinde ise stresle ilişkili bir çok hastalık ortaya çıkar.
Sigara: Sigara içmek günlük sıkıntılardan kaçmanın başka bir yoludur ve baş etmenin yetersiz oğlunu göstermektedir. Sigarada bulunan
nikotin beynin rahatlamasını ve gevşemeyi sağlayan bir madde olan endorfinin daha çok salgılanmasına neden olmaktadır. Buna karşın
kalp hastalıkları ve akciğer kanseri gibi öldürücü etkileri unutulmamalıdır.

Anahtar kelimeler: Başetme, Başetmenin Boyutları
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COPING AND DIMENSIONS OF COPING
Coping is an important process that indicates the resistance against the stressful events for the individual himself ; includes all the features of
emotional process ; can occur related to personal or social stresses , personal characteristics or manner . Coping which is shown to manage the
appropriate request and feelings, used constantly by people to overcome stressful situatios is cognitive and behavioral efforts. Coping has two
important functions : Regulation of stressful situation (emotion-focused), regulation for making the stressful situation more positive (problemfocused) .
Coping has spiritual,cognitive,emotional and physical sub-dimensions.

Spiritual dimensions :
Praying : Praying is the most effective way of coping with stres and pain.Numerous researches have shown that praying has a beneficial effect
on the human body. There has been seen falling in high tension and heart rate while praying.
Meditation: It means to becalm the brain as a simple definition. It is used as an appropriate method of coping.
Forgiveness : Constantly, harping on something that is causing complaint leads to an increase in anger and stress.
Belief : Our expectations about people and events are very important in directing our daily lives.

Cognitive dimension :
Woolgathering : An image is reproduced in mind and by communicating between the body and the image, body unwinds and relaxes.

Providing spontaneous reaction: The messages are sent for unwinding body. Spontaneous reactions are either self-generated or selfcreated.

Soliloquy : One way to overcome the negative thoughts is to talk positively against the negative thoughts .The negative words people say to
himself for the events increase the tension felt during the event.On the basis of these negative words ,there is shown the attitudes and beliefs
that a person distorts them by himself during his life.
These negative speeches made by the person himself become automated day by day and can’t be changed easily with a positive content.
The meaning of one event depends on our point of view. The main goal of changing point of view should be to find positive aspects behind the
attitude and develop them.

Emotional dimension :
Psychosocial Support : Social support in coping with stres has a very important role. Social support has a positive contribution to improving
and relieving stres experience and struggling against various life difficulties.
Touching : Touching plays a very important role to live a healthy life .Endorphin released from the body during touching . Endorphin helps to
reduce pain as well as it makes you feel happy.
Humor,Funny Behavior and Laughing: While laughing ,abdominal , neck and diaphragm muscels work , more carbon dioxide is excreted
from the body out , more endorphins are produced. In addition,the production of white blood cells increases .

Physical dimension:
Nutrition : Since nutrients needed for effective coping in the face of stres , the most common reaction of the individual becomes excessive food
consumption . Excessive nutrient and calorie intake cause to emerge of risk factors such as obesity and high blood pressure .
Alcohol: Alcohol causes to make brain stay awake and produce more stress hormones of body like hydrocortisone. If state of being awake takes
long, many diseases related to stress come out.
Smoking: Smoking is another way of escaping from daily problems and it shows that it is not enough to cope. Nicotine in cigarette causes
to produce more endorphin which is a substance that enables brain to relax and unwind. In spite of that , it shouldn’t be forgotten that it has
mortal effects such as heart diseases and lung cancer.

Keywords: Coping and dimensions of coping
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Amaç
Bu çalışma hemşirelerin eleştirel düşünme becerilerini ve eleştirel düşünme becerisinin bazı değişkenlerle ilişkisini incelemek amacı ile
tanımlayıcı olarak yapılmıştır

Yöntem
Araştırmanın evrenini X Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Y İli Devlet Hastanesi servislerinde çalışan hemşireler oluşturmaktadır.
Çalışmada herhangi bir örnekleme yöntemine başvurulmayıp çalışmaya katılmayı kabul eden hemşirelerin tamamı çalışma kapsamına
alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul etmeyen, ulaşılamayan ve ölçek sorularına eksik cevap veren kişiler olması nedeni ile bu çalışmanın
örneklemini 166(n: 166) hemşire oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak California Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği ve sosyo-demografik
özellikler anket formu kullanılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla korelasyon, gruplar arasındaki farkın aranmasında
ise varyans analizi yapılmıştır.

Bulgular
Çalışmanın bulgularına göre X Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan hemşirelerin % 57.5’i evli, yaş ortalaması 30.55, çalışma
yılı ortalama 9.09 yıl, % 26.4’ü önlisans ve %31’i lisans mezunu iken; Y İli Devlet Hastanesi Hemşirelerinin % 92.4’ü evli, yaş ortalaması
37.87, çalışma yılı ortalama 18.16 yıl, % 68.4’ü önlisans ve %8.9’u lisans mezunudur.Yapılan analiz sonucu X Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesinde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme eğilim puan ortalamalarının 251.878 puan, Y İli Devlet Hastanesi Hemşirelerinin ise
251.141 puan olduğu görülmektedir. Örneklemin genel eleştirel düşünme eğilim puan ortalamasının ise 251.527 olduğu görülmekte
olup bu puan orta düzeyde bir puandır. Ayrıca tıp fakültesi ve devlet hastanesi servislerinde çalışan hemşirelerin eleştirel düşünme
eğilim puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Bulgulara göre hastane ve örneklemin geneli bazında yaş ve çalışma yılı
ile eleştirel düşünme puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Ayrıca hastaneler ve örneklemin geneli bakımından
hemşirelerin medeni durumları ve eğitim durumları ile eleştirel düşünme puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
farklılık bulunmamaktadır. Elde edilen bulgulara göre yaş, cinsiyet, medeni durum ve meslekteki çalışma yılı gibi değişkenler ile eleştirel
düşünme becerisi arasında ilişki bulunmamaktadır.

Sonuç
Örneklemini oluşturan hemşirelerin eleştirel düşünme düzeylerinin orta düzeyde olduğu, tıp fakültesi ve devlet hastanesinde görev
yapan hemşirelerin eleştirel düşünme düzeyleri arasında fark olmadığı(p>0.05); yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu gibi
değişkenlerle eleştirel düşünme becerisi arasında ilişki bulunmadığı saptanmıştır(p>0.0).

Anahtar kelimeler: Eleştirel düşünme, hemşirelik eğitimi, Hemşirelik

DETERMINATION OF DISPOSITIONS TOWARD CRITICAL THINKING SKILLS AMONG NURSES:
A COMPARATIVE STUDY
Aim
The aim of this descriptive study is to evaluate critical thinking skills of nurses and the relationship between critical thinking ability and some
variables.

Method
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Target population of this study comprised nurses working in different services of X University Medical School Hospital and State Hospital of Y
Province. Any specific sampling method has not been applied, such that all the nurses who agreed to participate were enrolled in the study.
Nurses who refused to participate, or couldn’t be reached, or replied the questions incomplete were excluded, thus final sample size of the
study occured as 166 (n=166). California Critical Thinking Disposition Inventory and a socio-demographic characteristics questionnaire have
been used as data collection tools. Relationships among variables have been analysed with correlation, while analysis of variance was used
examine differences between the groups.

Results
According to the Findings of the study, 57.5% of the nurses working in X University Medical School Hospital were married, the median age was
30.5 years, and the average working time was 9.09 years, and 26.4% had associate degree, while 31% graduate degree. On the other side, 92.4%
of the nurses working in Y-Province State Hospital were married, the median age was 37.87, the average working time was 18.16 years, 68,4%
held associate degree, while 8.9% graduate degree. As a result of the analysis, critical thinking disposition scores of the nurses working in X
University Medical School Hospital were found as 251,878 points, while as 251,141 points for the nurses working in Y-Province State Hospital.
The mean scores for general critical thinking disposition of the participants were found as 251,527 points, which can be considered as a midlevel point. Moreover, no significant difference was detected between the critical thinking disposition scores of the nurses working in either
medical school hospital or state hospital. In the analysis of the study data, on the basis of hospital type and overall sampling, no statistically
significant correlation was observed between the mean scores of critical thinking and the median age and average working time, as well as
marital status and educational level of the nurses. The study data displayed no significant correlation between variables such as age, gender,
marital status and professional working years and critical thinking skills of the nurses.

Conclusion
Critical thinking ability of the sampling was generally evaluated as moderate level. Nurses working in a medical school hospital and a state
hospital showed no difference with regard to critical thinking abilities (p> 0.05). Furthermore, variables such as age, gender, marital status,
educational level showed no significant correlation with critical thinking abilities (p > 0.05).

Keywords : Critical thinking, Nursing education, Nursing
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Araştırmanın amacı
Bu çalışma, hemşirelerin uyku kalitesi düzeyi ile ruhsal sorunlar arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Gereç ve yöntem
Araştırmanın evrenini Ordu Devlet Hastanesinde çalışan hemşireler, örneklemini ise 105 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verileri,
“Kişisel Bilgi Formu”, “Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi(PUKİ)”,”Genel Sağlık Anketi(GSA)” kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular ve tartışma
Hemşirelerin %55.7 (59)’si 31–40, %33 (35)’ü 41–50 yaş grubundadır, %94,3 (100)’ü kadındır. Çalıyurt ve ark(1998), Karagözoğlu ve
Bingöl(2008), Engin ve Özgür (2004), yaşa göre PUKİ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulamamışlardır.
Yine %79.2 (84)’si evlidir. Hemşirelerin %86.8 (92)’i çocuğu varken, %17 (18)’sinin 1 çocuğu vardır. Evli olanların PUKİ ortalamaları daha
yüksek bulunmuştur. Bu da evli hemşirelerin ev ve çocuk bakma sorumluluklarının olmasından kaynaklandığını düşündürtmektedir.
Hemşirelerin %17 (18)’sinin en küçük çocuğu 0-1, %46.2 (49)’sinin 6 yaş ve üzeri yaşlarda çocuğu vardır. Hemşirelerin PUKİ ortalamaları
ile çocuk sahibi olma arasında anlamlı bir fark bulunamadmıştır. Çocukların yaşının arttıkça uyku kalitesinin iyileştiği, bu da gece bakım
durumunun azalmasına bağlanmaktadır.
Hemşirelerin %34 (36)’ü sağlık meslek lisesi, %62.3 (66)’ü ön-lisans mezunudur.
Hemşirelerin %36.8 (39)’inin 11-16, %22.6 (24)’sının 17-22, %16 (17)’sının 23 ve üzeri yıl çalışma yılı vardır.
Hemşirelerin %72.6 (77)’sı gece-gündüz vardiya sisteminde çalışmaktadır. Zverev ve Misiri(2009), gece vardiyalı çalışmanın uyku kalitesini
olumsuz etkilediğini, gece vardiyasının etkilerinin ertesi günde yorgunluğa neden olduğunu bildirmişlerdir.
Nöbetlerde hemşirelerin %23.6 (25)’sı 19-21, %29.2 (31)’si 22 ve üzeri hasta bakmaktadır. Hemşirelerin %80.2 (85)’si servis hemşiresi
olarak görev yapmaktadır.
Hemşirelerin %20.8 (22)’i cerrahi kliniklerinde, %54.7 (58)’i yoğun birimler(yoğun bakım, acil, kemoterapi, hemodiyaliz)de çalışmaktadır.
Hemşirelerin %77.4’ ü nöbet sonrası yorgun olduklarını bildirmiştir. Nöbet sonrası yorgun olanların uyku kalitesinin “kötü” olduğu
saptanmıştır.

Sonuç veöneriler
Hemşirelerin yaş ortalaması 37.17’dir. Literatürde yaş arttıkça uyku kalitesinin düştüğüne ilişkin çalışmalar bulunmaktadır. Hemşirelerin
%70.9’ unun uyku kalitesi “kötü”(7.72), genel sağlık anketine göre ise, %52.9’u ruhsal sorunlara sahip(5.84) olarak bulunmuştur. Çalıyurt
ve ark.(1998)’nın çalışmasında uyku kalitesi 6.60, Schao ve ark.(2010) hemşirelerin %57’sinin uyku kalitesini, Kunert ve ark.(2007), gece
vardiyasında çalışan hemşirelerin uyku kalitesini “kötü” olarak bulmuşlardır. Uykunun fizyolojik gereksinimleri karşılayan bir temel
fonksiyon olması, uyku kalitesi bozuk olan kişilerde dikkat/bellek bozuklukları, emosyonel değişkenlik, sanrı/varsanıların oluşabilmesi,
uyku kalitesinin düşüklüğü ile ruhsal sorunlara sahip olma arasında yakın bir ilişki olduğunu düşündürtmektedir.
Hemşirelerin uyku kalitesinin kötü ve ruhsal sorunlarının olmasının nedenleri; hemşirelerin yaş ortalamasının orta yaş (37.17) dolayında
olması, %72.6’sının gece-gündüz değişen vardiya(hem ruhsal durum, hem de uyku kalitesi için) sisteminde çalışması, %56.6’sının haftada
40 saatten fazla çalışması, %79.2’sinin evli olması, %86.8’inin çocuk sahibi olması, %62.3’ünün 2-4 sayıda çocuğunun olması, meslekte
geçirilen ortalama sürenin 14.93 yıl olması, nöbetlerde hemşire başına 14.8 adet hasta düşmesi, %54.7’sinin yoğun birimlerde (yoğun
bakım, ameliyathane, hemodiyaliz, kemoterapi, acil) çalışması, %77.4’ ünün nöbet sonrası yorgun olması, nöbetten sonra çok az bir süre
(%10.4ü 0-1 saat, %39.6 ‘sı 2-3 saat) uyumaları şeklinde sıralayabiliriz.
Buna göre nöbet listelerinin hemşire başına az sayıda nöbet gelecek ve az sayıda hasta düşecek şekilde hazırlanmasının sağlanması,
Eğitim programlarının düzenlenmesi, kurum yöneticilerinin duyarlılığının arttırılması, Verilerin hemşirelere ve kuruma bildirilmesi,
eğitimler ve kurumsal düzenlemeler yapılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Uyku kalitesi, Pittsburg uyku kalitesi indeksi, ruhsal sorun, hemşirelik
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THE INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SLEEP QUALITY AND MENTAL HEALTH PROBLEMS OF
NURSES
Objective
this research was a descriptive study conducted for the purpose of examining between the sleep quality and mental health problems.

Materials and methods
The research scope consisted of nurses working in the state hospital in Ordu; however a total of 105 comprised research sample. The research
data were collected by using “personal information form, Pittsburg Sleep Quality Index(PSQI), General Health Questionnaire”.

Findings and discussion:
55.7% of nurses(29) percent 31-40, 33%(35) 41-50 years group, 94.3%(100) thirds are women. However 79.2% of nurses(84) percent are married,
86.8% of nurses(92)’s child, while 17%(18) has to give a child.
Nurses 17%(18)’s the youngest child 0-1, 46.2%(49)’ to give children ages 6 years and above have. 34% of the nurses(36) medical vocational
school, 62.3%(66) third of the associate degree graduates. 72.6% of nurses (77) of the convention system Works day and night shifts.
80.2% of nurses (85) percent has been working as a nurse fort he service.

Results and recommendations
The average age of nurses’ is 37.17. there are studies in the literature, the age increases on sleep quality has fallen. 70.9% of the nurses’ sleep
quality flour “bad”(7.206+_2.09); according to general health questionnaire, 52.9% of nurses have mental problems (5.84). Çalıyurt et.al
(1998)’s study, sleep quality 6.60, Schao et.al(2010), 57% of nurses’ sleep quality, Kunert et. al (2007), quality of sleep during night shift nurses
working in “poor” have found.
Sleep is a basic physiological function that meets the requirements. The quality of sleep in people with impaired attention/memory disorders,
emotional lability, delusions/hallucinations made. In this case, the poor quality of sleep and mental health problems suggest that a close
relationship between ownership.
Nurses’ reasons for being poor quality of sleep and for being mental problems; the average age of nurses in middle age (37.17) to be around,
72.6% of nurses changing day-night shift (sleep for breaking) work system, 56.6% of nurses work more than 40 hours per week, 79.2% of nurses
to be married, 86.8% of nurses to have children, 62.3% third of the child to be number 2-4, average time spent in the profession to be 14.93
years, seizures in one patient per nurse to drop 14.8, 54.7% of nurses work intensive units(ICU, operating rooms, hemodialysis, chemotherapy,
emergency), 77.4% of nurses to be tired after a seizure, very little of nurses sleep for a while after a seizure.
Accordingly, a small number of seizures per nurse will watch lists and the prepation of the provision of a small number of patients will fall.
Carrying out training programs to increase the sensivity of corporate managers. Nurses and the organization of data repoting, training and
institutional arrangements.

Keywords: Sleep quality, pıttsburgh quality index, mental health problems, nursing
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Dünya da olup biten bunca acıya, mutsuzluğa, anlamsızlığa karşın yaşama evet demek nasıl olası olur? Bu çalışma bir anlam arayışı olan
Logoterapi’yi tarihsel gelişimi ve temel bileşenlerini kurucusu Viktor E. Frankl’ın kitaplarından yola çıkarak tanıtmayı amaçlamaktadır.
Adını Yunanca bir kelime olan “Logos” (Anlam)’tan alan Logoterapi (Logotherapie), Avusturyalı nörolog-psikolog Viktor Frankl
öncülüğünde kurulmuş yeni bir psikoterapik yaklaşımdır. “Anlam”ı merkez kavram olarak kabul eden bu ekol, “anlam kazandırma yoluyla
terapi”yi temel tedavi metodu olarak benimser (1, 2, 4, 5).
Almanya’da Hitler’in iktidarı ele geçirmesi ile birlikte yayılan faşizm ve Yahudi düşmanlığı, Almanlar tarafından işgal edilen topraklarda
da etkisini aynı şiddette gösterdi ve Frankl bu gelişmelerden yakından etkilendi. Eşi, annesi, babası, kız ve erkek kardeşi ile birlikte Frankl,
Naziler tarafından tutuklanarak, Auschwitz ve Dachau ölüm kamplarına gönderildiler. Nazi toplama kamplarında 1943–1946 yılları
arasında kız kardeşi dışında bütün aile üyeleri Naziler tarafından gaz odalarında öldürülen Frankl, kendi deyişiyle “bu cehennemden
sağ çıkmayı başaranlardan biridir”. Bu yaşadıklarından yola çıkarak insanın düşünebileceği en kötü koşullara bile direnerek ve mücadele
ederek, göğüs gerilebileceğini söyler(1, 3, 4).
Freud ve Adler’den sonra “3. Viyana Okulu” olarak adlandırılan Logoterapi ekolünü, toplama kampı deneyimlerine dayanarak geliştiren
Frankl, çağımızda insanın en önemli psikolojik sorununun, yaşamda anlamsızlık ve varoluşsal boşluk olduğunu ileri sürmektedir(1, 4 ).
Logoterapi’nin savunduğu “anlam yoluyla terapi” düşüncesi, geleneksel psikoterapinin savunduğu “terapi yoluyla anlam” düşüncesine
tamamen ters bir anlayışa karşılık gelir. Geleneksel psikoterapi anlayışı, anlama ulaşma; kendini gerçekleştirme; olmak istediği gibi olma;
mutluluğa ulaşma gibi sağlıklı bir kişiliğin ifadesi olarak kabul edilen niteliklere ulaşmayı hedefler.
Oysa psikolojik tetkikler açıkça göstermektedir ki, anlamlılığın göz ardı edildiği bir girişimde, ortadan kaldırılan her nevroz, yerini çoğu
zaman “Varoluşsal Boşluk”a bırakmaktadır. Eğer bir anlam yoksa kendi hayatına son vermeye eğilimli olan insanın, aradığı anlamı bulması
halinde acı çekmeye, özveride bulunmaya, hatta gerekirse bu uğurda hayatını vermeye hazır olduğu görmezden gelinmemelidir. (1, 2, 4).
Yaşamdaki her durum, insana meydan okuduğu ve çözülecek bir sorun getirdiği için, “yaşamın anlamı” var olan sorunu gerçekte tersine
çevrilebilir. Nihai anlamda kişinin, yaşamın anlamının ne olduğunu sormaması, bunun yerine bu sorunun muhatabının kendisi olduğunu
kavraması beklenir. Logoterapi, bireyin kendi sorumluluklarını tam olarak farkına varmasını sağlamaya çalışır; bu nedenle kişiye, neye
karşı, ne için ya da kime karşı sorumlu olduğunu anlaması seçeneğinin bırakılması gerekir. Kendi yaşam görevinin topluma karşı mı?,
yoksa kendi bilincine karşı mı? sorumlu olarak yorumlanacağına karar vermek bireye düşmektedir. Frankl (1), yaşamın gerçek anlamının
kişinin kendi içinde ya da ruhunda değil, dünyada keşfedilmesi gerektiğini vurgular. Kişi, hizmet edeceği bir davaya ya da seveceği bir
insana kendini adayarak ne kadar çok kendini unutursa, o kadar çok insan olur ve kendini de o kadar çok geliştirir.
Logoterapiye göre yaşamın anlamı üç farklı yoldan keşfedilebilir:
1. Bir eser yaratarak ya da iş yaparak
2. Bir şey yaşayarak ya da bir insanla etkileşerek
3. Kaçınılmaz acıya yönelik bir tavır geliştirerek(1,2,4).
Logoterapi hastaya anlamın ne olduğunu söyleyemez ama en azından yaşamda bir anlam olduğunu ve herkesin bir anlam bulabileceğini
ve dahası yaşamın her koşulda anlamını koruduğunu söyleyebilir. Yaşam kişinin son nefesine kadar anlamlı kalır.

Anahtar kelimeler: Anlam Arayışı, Logoterapi, Varoluş

THE MAN WHO LOST IN THE SEARCHING FOR MEANING
Despite of all this pain, unhappiness and meaningless in the world, how is it possible to say “yes” to life? This work is a kind of searching for
meaning that intend to make known Logotherapie’s historical development and basic components with the help of founder Viktor E. Frankl’s
books.
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Established by Austrian neurologist and psychologist pioneer Viktor E. Frankl, Logotheraphie is a new approach which took its name from
Greek word “Logos” “Mean”. This ecol accepts “The mean” as a central concept and embraces therapy with the way of acquiring the meaning
as a basic treatment method (2).

Seizing the power by Hitler in Germany fascism and Anti-Semitism had expanded and this situation was seen with the same severity in lands
occupied by Germans, too. Frankl was affected by this development hotly. Arrested by Nazis, with his wife, mother, father, brother and sister,
Frankl were sent to Auschwitz and Dachau death camp. Frankl, whose all family members killed in gas chamber except his sister between 19431946 in Nazis concentration camp, with his word succeeded to stay alive from this hell. He says to stand up to even the worst conditions that
human being can think with resisting and struggling through his experiences.
After Freud and Adler, the Logotherapie ecole named as Vienna school 3th , who develops it based on his concentration camp experience
claims that the most important psychological problem is meaningless in life and emptiness in existence.
The idea of “meaning with the way of therapy” defended by Logotherapie corresponds to exact inverse concept “therapy with the way of
meaning” defended by traditional psychotherapy. Traditional psychotherapy concept is aim to reach “ reach the meaning, implementation of
oneself, to be what he wants to be, reach the happiness etc, and these qualifications are accepted as an expression of healthy man.
Whereas psychological examination shows it evidently that an attempt not to take into consideration to have meaning eliminates each
neurosis, mostly leaves its place to “Emptiness in Existence”. If there is no meaning in one’s life who tends to put and ends to his life and if one
finds the meaning that he search, you must know that he is ready to suffer self sacrifice and even give his life for this sake.
Each circumstance in life that beard to human being and bring a problem that can be solve meaning of life can invert the existent problem
in reality. In final meaning it is expected that one never ask for the meaning of life and instead of this he is the acceptor or respondent of this
problem. Logotherapie tries to provide person to realize his responsibilities exactly. For this reason it is necessary for one to leave alternative
choice of understanding why and to whom he is responsible for. Frankl emphasized on that the meaning of life is not in oneself or in on spirit,
it is necessary to explore in the world. With devoting himself on a case he serve or loving one, the more one forget himself, the more one can be
human and one can develop himself as much.
According to the Logotheraphy, meaning of life can be explored with three different way.
1) With creating a work of art or doing a job
2) With living something or interacting with someone
3) With creating an attitude through inevitable sorrow
Logotherapie never says the meaning of life to the patient but at least it can say that there is a meaning in life and everybody can find a
meaning and more in every condition, the life keeps its meaning. The life stays with meaning until your last breath.

Keywords: Logotheraphie, Searching for Meaning, Existence
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Giriş
Günümüzde şizofreni hastalarının aileleri, hastanın bakımından birinci derecede sorumlu olarak; bakımda önemli bir yere sahip olmuştur.
“Bakım Yükü” kavramı, şizofreni tanısı almış bir bireyle yaşıyor olmaktan dolayı, aile üyelerinin günlük yaşamlarında karşılaştıkları
güçlükler, sorunlar ve olumsuz olaylar gibi hastalığın aile üzerindeki etkisini açıklamaktadır. (1) “Dışa Vuran Duygu Durum” ise; şizofreni
tanısı almış bir aile üyesi hakkında; hastanın bakımından sorumlu aile üyeleri tarafından sözel ya da sözel olmayan bir şekilde ifade
edilmiş duygu, tutum ve davranışların tümü olarak tanımlanmaktadır (2).

Amaç
Bu araştırma; şizofreni tanısı almış ve ailesi ile birlikte yaşayan hastaların, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımlılık durumu ile hastalara
birinci derece bakım veren aile üyelerinin bakım yükü ve dışa vuran duygu durumu arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç yöntem
Araştırma, 30 Ekim 2010 - 01 Şubat 2011 tarihleri arasında, GATA Psikiyatri AD Polikliniğinde uygulanmıştır. Araştırmanın örneklemini
araştırma kapsamına uygun ve araştırmaya katılmayı kabul eden 32 hasta ailesi oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında,
hasta ve bakım veren aile üyesinin özelliklerini içeren soru formu, “Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendirme ve Enstrümental Günlük
Yaşam Aktivitelerini Değerlendirme Formu”, “Bakım Verme Yükü Ölçeği” ve “Dışa Vuran Duygu Durum Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin
istatiksel analizinde, frekans dağılımı, aritmetik ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallis Varyans analizi ve Spearman Korelasyon
analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmada şizofreni tanısı almış bireyin bir araç/enstrüman kullanarak yaptığı günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık durumu
arttıkça; bakım veren aile üyesinin yaşadığı bakım yükü ve dışa vuran duygu durumu azalmıştır. Ayrıca literatürle benzer olarak, bakım
veren aile üyesinin bakım yükü arttıkça, dışa vuran duygu durumunun da arttığı belirlenmiştir (3, 4).

Sonuç
Psikiyatri hemşiresi bakım sürecine, hasta ile birlikte aile üyelerini de dahil etmeli ve aile üyelerine şizofreni ve belirtileri, belirtilerin
günlük yaşama etkisi, ilaç tedavisi ve yan etkileri, hastanın tedaviye uyumunun önemi gibi konuları içeren psikoeğitimleri klinik ortamda
planlamalıdır.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, bakım yükü, günlük yaşam aktiviteleri

RELATIONSHIP BETWEEN THE DEPENDENCY STATUS OF THE SCHIZOPHRENIA PATIENTS IN THEIR DAILY LIFE
ACTIVITIES AND THE CARE BURDEN OF THE FAMILY MEMBERS AND EXPRESSED EMOTIONS
Introduction
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Today, the families of schizophrenia patients, as being responsible for care the patient in first hand; had an important place in caring the
patient. The term of “Care Burden” explains the problems, difficulties and adverse events as an impact of the disease on the daily lives of family
members due to living with a person who was diagnosed as a schizophrenia patient (1). “Expressed Emotions” is defined as the whole of the
emotions, attitudes and behaviors expressed verbally or nonverbally by the family members, who are responsible for care the schizophrenia
patient (2).

Purpose
This research has been performed to examine the relationship between the dependency status of the patients in their activities of daily life with
schizophrenia diagnosis and living with their families and the care burden of the family members, being responsible for the patient in first hand
and status of expressed emotions.

Tools Method
The research has been implemented at the polyclinics of GATA Psychiatry Department between October 30, 2010 and February 01, 2011. The
sample group consisted of 32 families of patients, complying with the scope of the research and accepting to participate in the research. For
collecting the research data; a questionnaire on the characteristics of the patient and care-giving family member, “Form for Evaluation of
the Activities in Daily Life and Instrumental Evaluation of the Activities in Daily Life”, “ Zarit Caregiver Burden Scale “ and “Scale of Expressed
Emotion” have been used. In the statistical analysis of the data, frequency distribution, arithmetic mean, Mann Whitney’s U Test, Kruskal Wallis’
Variance Analysis and Spearman’s Correlation Analysis have been used.

Findings
In the research, the care burden and status of expressed emotions of the care-giving family member decreased the more the status of
independence of the patient with schizophrenia increased in using a tool/instrument in his/her daily life activities. Also in line with the literature,
it has been determined that care-giving family member’s status of expressed emotions increased, as the care burden increased (3, 4).

Result
Psychiatric nurse should incorporate the members of the family together with the patient in the care process and plan the psycho-training,
consisting of schizophrenia and symptoms, the effects of the symptoms in daily life, drug therapy and side effects, the importance of the
patient’s compatibility to the treatment for the family members in the clinical environment.

Keywords: Schizophrenia, Care Burden, Daily Life Activities
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Amaç
İnfertilite, kişinin herhangi bir korunma yöntemi olmaksızın bir yıl içerisinde düzenli cinsel ilişkiye rağmen, çocuk sahibi olamama
durumudur. İnfertil çiftin, infertilite tedavi süreci içinde, gerek tedavinin getirdiği özelliklerden gerekse psikososyal alandan kaynaklı
birçok faktörlerden etkilendiği bilinmektedir. Üreme tekniklerindeki gelişmeler, hastalara bir yönüyle umut olurken, diğer yandan
çiftlerde üzüntü, kontrol kaybı, damgalanma gibi durumlar da yaratmaktadır. Çocuk sahibi olamamak psişik travmaya neden olur ve
bir tür kimlik krizini de beraberinde getirir. Bu durumda, benlik saygısı zedelenir; yetersizlik ve suçluluk duyguları, vücut imajına ilişkin
kastrasyon korkuları ve yok oluş duygusuna ilişkin endişeleri uyandırır. İnfertilite evlilikte boşanmalara yol açabilen sorunlara neden
olabilmektedir. Kadınlar sık olarak infertil olmaktan utanç duymaktadırlar (Cook 1993; Özdemir 2006; Yanıkkerem ve ark. 2006). Bu
doğrultuda bu çalışma, infertilite tedavisi gören kadınlarda benlik saygısı, umutsuzluk, evlilik ilişkisi ve uyum düzeyinin incelenmesi
amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Kesitsel nitelikte ve tanımlayıcı olan araştırma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Aile Planlaması ve Kısırlık (İnfertilite) Uygulama
ve Araştırma Merkezinde 2009- 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini 96 kadın oluşturmuştur. Veriler, Tanıtıcı
Bilgi Formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ), Evlilik Uyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır.
Araştırmanın yürütülmesi için kurumlardan ve katılımcılardan yazılı onam alınmıştır.

Bulgular
Çalışma grubunu oluşturan kadınların yaş ortalaması 32.21 (SD=4.73)’dır. Kadınların %33. 3’ ünün benlik saygısı “yüksek”, %59. 6’sının
“orta”, %7. 1’inin “düşük” düzeyde bulunmuştur. Kadınların umutsuzluk puan ortalaması 7.52 (SD=3.82) olarak saptanmıştır. Benlik saygısı
ve umutsuzluk arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.445, p=.000). Buna göre, kadınların umutsuzluk düzeyi arttıkça
benlik saygılarının düştüğü belirlenmiştir. Kadınların evlilik uyumu ile umutsuzluk düzeyi (r=.603, p=.000), benlik saygısı (r=.520, p=.000)
arasında negatif yönde ilişki saptanmıştır.

Sonuç
İnfertilite evlilik uyumunu etkileyen önemli bir sorundur. Çalışmamızda, evlilik uyumu kötü olan kadınlarda umutsuzluk ve benlik
saygısında düşme belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İnfertilite, evlilik uyumu, umutsuzluk, benlik saygısı

AN INVESTIGATION OF LEVELS OF SELF-ESTEEM, HOPELESSNESS, AND MARITAL ADJUSTMENT IN INFERTILE
WOMEN
Objective
Infertility is that despite regular sexual intercourse for the period of one year, without any form of contraception, a woman is inability to
conceive a child. Infertile couples are affected by many area that features brought by the treatment as well as psychosocial factors in the
infertility treatment process, are known. Advances in reproductive technologies, an aspect of hope to patients, while the other hand, couples
with sadness, loss of control, stigmatization, creates such situations. Being unable to have children causes a kind of psychic trauma and brings
about the crisis of identity. Damaged self-esteem, feelings of inadequacy and guilty arouse body image concerns regarding the castration fears
and concerns about the sense of destruction. Infertility can cause problems in marriage can lead to divorces. Women are often ashamed to
be infertile as a prized (Cook, 1993; Ozdemir 2006; Yanıkkerem et al. 2006). In this respect, this study was conducted to determine the level of
marital adjustment, self-esteem, hopelessness in women undergoing infertility treatment.

Method
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This descriptive cross-sectional study was a carried out in Ege University Faculty of Medicine Hospital, Family Planning and Infertility (Infertility)
Application and Research Center between2009 to 2010. The study sample consisted of 96 women. Data were collected by Information Form,
the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and the Beck Hopelessness Scale (BHS), Marital Adjustment Scale. For the conduct of research, written
consent was obtained from the institutions and participants.

Results
The mean age of women in the study group is 32.21 (SD = 4.73).
33.3 % of women self-esteem were “high”, 59% 6 of women self-esteem were “middle, % 7.1 of women self-esteem were “low”. Women’s
hopelessness point average (SD = 3.82), respectively. A positive significant relationship was found between hopelessness and Self-esteem (r =.
445, p =. 000). Accordingly, women with increasing levels of hopelessness, self-esteem were decreasing. We found negative correlation between
Women’s marital adjustment and level of hopelessness(r =. 603, p =. 000), self-esteem (r =. 520, p =. 000).

Conclusion
Infertility is a major problem affecting the harmony of marriage. In our study, the hopelessness and self-esteem were falling in married women
with poor compliance.

Keywords: Infertility, marital adjustment, self-esteem, hopelessness
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KRONİK YORGUNLUK İMMUN DİSFONKSİYON SENDROMU: STRES İNTOLARANS VE MİZAÇ KARAKTER
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Kronik yorgunluk immun disfonksiyon sendromu (KYİDS) teşhis ve tedavi süreci açısından dikkatle değerlendirilmesi gereken, “allostatik
yük indeksi” yüksek, günümüzün halk sağlığı sorunudur. Genç yetişkin ve eğitim düzeyi yüksek gruplar risk altındadır. KYİDS, en az 6
ay süren fiziksel ve sosyal işlev kaybına neden olacak oranda ağır herhangi organik veya ciddi psikiyatrik hastalıkla açıklanamayan ağır
bitkinlik ile karakterize bir sendromdur. Bu gözden geçirme çalışmasında amaç, KYİDS ve kronik yorgunluk stres intoleransı, karakterkişilik özellikleri açısından değerlendirilmesidir. KYİDS, stres intoleransı, karakter- kişilik özelliklerinin etkisinin değerlendirilmesi için
yurt içi ve yurt dışı psikiyatri yazını taranmıştır. PubMed, Medline, ProQuest, EBSCOHost ve PsycINFO veri tabanlarında 1968–2011
yılları arasında yer alan İngilizce makaleler, Psikiyatri ve Türk tıp dizininde yer alan Türkçe makaleler incelenmiştir. Yapılan çalışmalardan
oluşturulan bu derlemede amaç kronik yorgunluk immun disfonksiyon sendromuna stres intolarans ve mizaç karakter özelliklerinin
etkisinin değerlendirmesidir. Çalışmalarda KYİDS’in stresin aracılık ettiği bozukluklar sınıfında bir sendrom olarak kompleks ve pek çok
farklı etyolojiye sahip heterojen bir durum olduğu ifade edilmektedir.
Strese maruz kalınan zaman uzadığında dinlenmekle geçmeyen yorgunluğa comorbid gelişen uyku bozukluğu, baş ağrısı, kas ve
eklem ağrıları, vücutta uyuşma, karıncalanma, konsantrasyon problemleri, alerjik reaksiyonlarda artış, sindirim ve boşaltım problemleri,
ürperme, ateş basması ve psikolojik iyilik halinde bozulmalar ortaya çıkmaktadır. En önemli semptom, akut gelişen hayattan kopma,
uzaklaşma ve yaşam kalitesinde düşmedir. Araştırmalarda, KYİDS etyolojisinde viral enfeksiyonlar, bağışıklık bozuklukları, anormal
nöroendokrin yanıt, merkezi sinir sistemi bozuklukları, otonomik disfonksiyon, bozulmuş egzersiz kapasiteleri, uyku kesintileri, genetik
kökenli, psikiyatrik bozukluklar, kişilik ve anormal psikolojik süreçlerin yer aldığı düşünülmektedir.
Uzun süren psikolojik stres, fizyolojik ağrı ve hastalığa dönüşebilmektedir. Stres cevap sistemini uyaran bir olayı takiben ortaya çıkan
semptomlarda alevlenme, bireyi bitkinlikten, tamamen yatağa bağımlılığa kadar götürebilir. Stres, organizmanın homeostatiğini
ve işlevini içten ve dıştan tehlikeye maruz bırakır. Akut strese karşı gelişen tepki, hemostazın sağlanabilmesi için savaş ya da kaç
mekanizmasını işleve sokar. Tehlike anı geçmesine rağmen, strese karşı aşırı bir kaçınma tepkisi gelişir ve bu ani tetikte olan kaçınma
tepkisi, organizmanın hemostazına ve işlevine zarar veren bir yapı oluşturur. Organizma kendini yorgun hissettiğinde, daha fazla
çalışmadan kaçınmak için, kendini bir alarm sinyali ile dinlenmeye alır. Organizma, kendini yorgun hissettiren bu alarm sinyalini tanır
ve yorgunluğa karşı duyarlı hale gelir. Tekrarlayan aşırı iş yükü ya da stres sonrasında organizma, bir alarm sinyali ya da yorgunluk hissi
ile, koşullu uyarıcı ile birlikte gelişen şartsız uyarana tepki verir. Bu şekilde alarm sinyali ve yorgunluğu tetikleyen eşiğe karşı duyarlılık
azalabilir. Bu klasik koşullanma şekli özgül bir tepki sistemini oluşturur. Yorgunluk hissi, aşırı iş yükü ya da stresle karşılaşıldığında
hemostatik dengeyi korumak için tepkisel olarak ortaya çıkar.
Çalışmalarda, uyumsuz kişilik özelliklerinin strese intolaransının daha fazla olduğu saptanmıştır. Özellikle obsesif kompulsif kişilik
özelliklerindeki mükemmeliyetçiliğin KYİDS yaşayan bireylerde sık görüldüğü belirlenmiştir. Öte yandan nörotik, içe dönük, ödüle
bağımlı, zarardan kaçınan yapıda bireylerin de KYİDS yatkınlığı olduğu gözlenmiştir.
Sonuç olarak, kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyen, iş gücü kaybına yol açabilen bu hastalığın, özellikle hastalıkla ilgili farkındalığın
arttırılmasında rol alacak hemşirelik hizmetlerinin de yer aldığı çok yönlü yaklaşımla değerlendirilmesi, tedaviye alınacak yanıtın olumlu
olması açısından önemli olacaktır.

Anahtar kelimeler: KYİDS, stres intolarans, mizaç karakter
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Chronic fatigue immune dysfunction syndrome (CFIDS) is public health problem in today’s that should be considered carefully in terms of
diagnosis and treatment process, allostatic load index “of high. Young adults and highly educated groups are at risk. CFIDS is a syndrome
characterized by severe fatigue for at least six months. Fatigue is not explained of severe organic or psychiatric disease result in substantial
reduction in previous social and physical function. The aim of this review study is to evaluate of CFIDS in terms of character-personality
characteristics and stress intolerance. Domestic and foreign psychiatric literatures were screened to assess the effect of CFIDS on the characterpersonality characteristics, stress tolerance. English articles including the PubMed, Medline, ProQuest, EBSCOHost, and PsycINFO databases,
Turkish articles including in Turk Psychiatry Directory and Turk Medical Directory conducted from 1968-2011 years were investigated. Several
research Findings suggest that CFIDS is one of the stress-mediated disorders and Existing pathophysiological abnormalities suggest that CFIDS
is a heterogeneous condition of complex multifactorial etiology.

When exposed to prolonged stress, sleep disorder, headache, muscle and joint pains in the body, numbness, tingling, concentration problems,
increased allergic reactions, digestive and excretory problems, chills, flushing, and deterioration of psychological well-being, occur comorbid
with fatigue by rest not exceeding. The most important symptoms are acute, breaking away from life and falls quality of life. Etiology for CFIDS
are thought viral infections, immune disorders, abnormal neuroendocrine responses, central nervous system disorders, autonomic dysfunction,
impaired exercise capacity, sleep disruption, genetic background, psychiatric disorders, including personality and abnormal psychological
processes on research.
Long-lasting psychological stress can transform into a physiological pain and disease. Exacerbation in symptoms the individual can exhaustion
or lead to even completely dependence on the bed that resulting in stress stimulus response system. Develops in response to acute stress
reaction puts on the ‘war or escape mechanism. Despite the moment of danger passed, the avoidance of excessive develops response to stress
and the sudden alertness avoidance response creates damage structure to function and hemostasis of the organism. When you feel tired of
the organism itself, in order to avoid further studies, gets to rest himself with an alarm signal. The organism allows the alarm signal that makes
feel tired, and becomes sensitive to fatigue. The organism react unconditioned stimulus with developed in conjunction with the conditional
stimulus, with an alarm signal, or the feeling of fatigue after recurrent excessive workload or stress. In this way, sensitivity to the threshold that
triggers an alarm signal, and fatigue may be reduced. This form of classical conditioning creates a specific reaction system. Feeling of fatigue,
occurs as a reactionary to protect homeostatic balance when is encountered.
Studies, maladaptive personality traits were found to be more stress intolerance. Obsessive-compulsive personality characteristics of
perfectionism, especially, were frequently seen in individuals living in CFIDS. On the other hand, neurotic, introverted, dependent on the award,
avoids damage the structure of individuals was observed tendency to CFIDS.
As a result, this disease which adversely affect a person’s life, can lead to loss of work force, especially the role will be to increase awareness
about the disease’s to the evaluation of nursing care, evaluation with a multifactorial approach including nursing services that taking a role
especially increase awareness about the disease, will be important in terms of the response is positive.

Keywords: CFIDS, stress tolerance, character-personality
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Introduction
Diabetes is a one of the most common metabolic diseases with debilitating symptoms, chronic course and is subtle and the prevalence
is rising. Chronic diabetes and its potential complications often cause large financial costs, reduced quality of life and important life style
changes for patients and their families. Considering also that diabetes is an illness that requires a major contribution from the patient to
the treatment plan, empowerment of patients in their care has specific importance.

Objective
This study aimed was to determine the psychological dimension quality of life and its relation with empowerment in type 2 diabetes
patients that referred to center for endocrinology and metabolism Institute of Tehran University of medical science in 2010 (Tehran).

Methods
This cross-sectional study in which 224 patients with type 2 diabetes referred to center for endocrinology and metabolism Institute
of Tehran University of medical science in 2010 in Tehran was selected. Data were collected from demographic questionnaire and
quality of life questionnaire that containing 5 dimension( physical, psychological, social, and economic and disease and treatment) and
empowerment scale with 8 item and then using the SPSS software and statistical tests (independent t test, ANOVA and kruskalwallis)
were analyzed.

Results
The results showed that in physical dimension of quality of life mean score was 58.18 with a standard deviation of 26.08, the mean
score of psychological dimension was 67.38 with a standard deviation of 26.02, in this dimension the results showed was significant
direct relationship with age (p=0.002), in males, was significant direct relationship (p=0.002), in educational level was significant direct
relationship (p=0.002) & in the economic status was significant direct relationship (p=0.000) & between marital status (p=0.589) &
length of diseases(p=0.125) wasn’t any significant direct relationship, in social dimension the mean score was 86.46 with a standard
deviation of 17.24, in economic dimension the mean score was 61.09 with a standard deviation of 40.20 and in disease and treatment
dimension the mean score was 47.83 with a standard deviation of 41.49, quality of life has statistical significant relationship with age,
gender, educational level, economic status and complications of diabetes. Also, mean score of empowerment was 33.41 from 40 with a
standard deviation of 6.02 and there was significant direct relationship between empowerment and quality of life of diabetic patients
(P= 0.000, R= 0.456).

Conclusion
Considering that quality of life has direct relationship with empowerment and in assessing of empowerment in diabetic patients
psychological issues has a highlighted role, we can be concluded that the psychological aspects of patients has special importance and
stress management approaches, self-care and psychological counseling.. Patients get more attention.

Keywords: Type 2 diabetes, quality of life, empowerment
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Amaç
Bu çalışma üniversite öğrencilerinin bazı erken çocukluk yaşantıları ile bugünkü güvengenlik ve bağlanma özellikleri arasındaki ilişkiyi
incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı olarak yapılan bu çalışmanın evrenini 2010-2011 yılında Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Merkez Kampusü’nde lisans
düzeyinde öğrenim gören 7324 öğrenci oluşturmuştur. Örneklem, evren bilindiğinde örneklem belirleme formülü ile belirlenmiştir.
Örneklemi oluşturan 265 öğrenci cinsiyetlerine ve öğrenim gördükleri bölüme göre tabakalanmıştır. Veriler 15.03-15.04.2011 tarihleri
arasında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, Voltan-Acar ve Öğretmen (2007) tarafından bireylerin güvengenlik
düzeylerinin ölçülmesi amacıyla üniversite öğrencilerine yönelik geliştirilen Voltan-Acar Kendini Belirleme Ölçeği ve Griffin ve
Bartholomew (1994) tarafından geliştirilen ve Türkçe’ye Sümer ve Güngör (1994) tarafından uyarlanan İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır.
Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Student t, Mann Witney U, Kruskall Wallis testleri kullanılmıştır. Araştırmanın yapılması için
kurumdan ve öğrencilerden gerekli izinler alınmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin % 74’4 ü 21-24 yaşlarında, %51.3’ü erkek, %36.2’si İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve % 39.2 si
dördüncü sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin erken çocukluk yaşantıları incelendiğinde, annelerin çoğunluğunun çalışmadığı (%84.9),
babaların çoğunluğun çalıştığı (%72.1), bakımı çoğunlukla annenin üstlendiği (%87.2), çoğunun bakım vericisinin değişmediği (%
94.0) ve çoğunluğunun 7-12 ay anne sütü aldığı (%33.5) belirlendi. Öğrencilerin %32.1’inin erken çocukluk dönemlerinde geçiş nesnesi
kullandığı ve geçiş nesnesi kullananların %39.3’ünün nesneyi 2-4 yaşlarına kadar kullandığı bulundu.
Öğrencilerin kendini belirleme (güvengenlik) ölçeği puan ortalamaları 116.36±18.86; kayıtsız bağlanma puan ortalamaları 22.78±5.26;
güvenli bağlanma puan ortalamaları 22.60±6.34; korkulu bağlanma puan ortalamaları 15.50±4.67 ve saplantılı bağlanma puan
ortalamaların ise 14.64±4.00 olduğu belirlendi.
Kadın öğrencilerin güvengenlik puanlarının erkek öğrencilerden yüksek olduğu bulundu. Bebekliğinde annesi çalışan ve erken çocukluk
dönemlerinde geçiş nesnesi kullanan öğrencilerin güvengenlik puan ortalamalarının düşük olduğu bulundu (p<0.05). Annesi lise
mezunu olan öğrencilerin güvengenlik puan ortalamalarının yüksek olduğu belirlendi (p<0.05).
Güvenli bağlanma ve saplantılı bağlanmanın erkek öğrencilerde kadın öğrencilerden daha fazla olduğu; 18-20 yaş grubundaki
öğrencilerin kayıtsız bağlanma gösterdikleri bulundu (p<0.05). Annesi okula gitmemiş olan öğrencilerin saplantılı bağlanma puanlarının,
babası okula gitmemiş olan öğrencilerin korkulu ve kayıtsız bağlanma puanlarının yüksek olduğu belirlendi (p<0.05). Bakıcı ile büyüyen,
bakım vericisi değişen, dört ve üzeri kardeşi olan öğrencilerin kayıtsız bağlanma puanlarının yüksek olduğu saptandı (p<0.05). Anne sütü
alma süresi ile ölçek puanları arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuç
Bu çalışmanın sonucunda kadın öğrencilerin erkeklere göre daha güvengen olduğu; bebekliğinde annesi çalışan ve geçiş nesnesi
kullanan öğrencilerin güvengenlik puanlarının düşük olduğu belirlendi. 18-20 yaş grubundaki öğrencilerin çoğunlukla kayıtsız
bağlandıkları; erkek öğrencilerde güvenli bağlanma ve kayıtsız bağlanmanın kadınlara göre daha fazla olduğu; bakıcı ile büyüyen ve
bakım vericisi değişen öğrencilerin kayıtsız bağlandığı belirlendi.

Anahtar kelimeler: Güvengenlik, Bağlanma Stilleri, Üniversite Öğrencileri
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DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE UNIVERSITY STUDENTS’ EARLY CHILDHOOD EXPERIENCES
AND CHARACTERISTICS OF ATTACHMENT AND ASSERTIVENESS
Object
The aim of this study was to investigate the relationship between the university students’ some early childhood experiences and current
characteristics of attachment and assertiveness.

Method
The universe of this study, done in a descriptive way, consisted of 7324 graduate students attending Zonguldak Karaelmas University central
campus in the 2010-2011 academic year. When sample was determined with, known as the universe, sample determining formula. 265
students, consisted of the sample, stratified according to their genders and the department they studied..The data were collected between
15.03-15.04.2011.they were collected using personal information form, Voltan- Acar Assertiveness Scale which developed by Voltan-Acar ve
Öğretmen (2007) for the university students to measure the level of people’s assertiveness and Relationship Scales Questionnaire developed
by Griffin and Bartholomew (1994) and adapted to Turkish by Sümer and Güngör (1994).

Results
74.4 % of the students, participated the study, were at the ages of 21-24, 51.3 % male, 36.2 % attending faculty of economics and administrative
sciences and 39.2% 4th grade students.when the students’ early childood experiences investigated it was determined that most of the mothers
didn’t work (84.9 %), most of the fathers worked (72.1%), the care of the children mostly assumed by the mothers (87.2%), the caregiver didn’t
change (94.0%) and most of them took breast milk for 7-12 months (33.5 %). It was found that 32.1% of the students used transional object
and 39.3% of the students,using transional objects,used them until 2-4 years old.
It was determined that the average scale points of Students’ self assertiveness were 116.36±18.86; dismissed attachment were 22.78±5.26,
secure attachment were 22.60±6.34, fearful attachment were15.50±4.67, obsessional attachment were 14.64±4.00.
It was found that female students’ points of assertiveness were higher than the male students’, the average assertiveness points of the students,
whose mother was working when they were babies and using transitive object in their early childhood period were lower. It was determined
that the students’, whose mothers were graduated from high school,points of assertiveness were high (p<0.05).
It was found that secure and obsessional attachment were more in female students than the male students and the students between 18-20
showed indifferent attachment (p<0.05). It was determined that the obsessional attachment points of the students’ whose mothers didn’t go
to school and the fearful and the dismissed attachment of the students, whose fathers didn’t go to school, were high. It was established that
the dismissed attachment points of the students, growing up with a babysitter, had a changing caregiver and four and more sisters or brothers
were high (p<0.05). It wasn’t found a significant difference between the duration of taking breast milk and the scale points.

Conclusion
As a result of this study it was determined that female students were more assertive than the male students.the assertiveness points of the
students whose mothers were working when they were babies and using transitive objects were low.It was estimated that the students
between18-20 were mostly attached dismissed, for male students secure attachment and dismissed attachment were more than the females
and the students growing up with a babysitter and had changing care giver attached dismissed.
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Tüketicilerin satın alma davranışını ortaya çıkaran önemli faktörler arasında bir ürüne duydukları ihtiyaç kadar alışveriş alışkanlıkları da
yer almaktadır. Bazı tüketiciler bir ürün satın alırken, ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak ne tür bir ürün alacağını önceden planlarken,
bazı tüketiciler genellikle plansız bir biçimde iç güdülerinin götürdüğü yöne hareket ederek, haz alarak satın alma davranışı gösterirler
(1).
Bir ürünü tüketmekten haz almayı bir düşünce biçimi haline getiren tüketiciler, hedonik tüketiciler olarak tanımlanmaktadır. Tüketimden
ya da alışverişten haz almayı sürekli olarak tekrarlamayı isteyen davranış tarzına hedonizm adı verilmektedir(2).
Hedonik tüketim davranışı, tüketicinin alısveristen eğlence ve haz beklentisinin, öncelikli olduğu durumları ifade etmektedir. Tüketiciler
alısverise degisik nedenlerle gitmekte ve alısveris esnasında yogun duygular içinde bulunmaktadırlar. Bu noktada tüketicileri hedonik
alısverise yönelten güdülerin neler oldugu sorusu ortaya çıkmıstır. Yapılan arastırmada tüketicilerin hedonik alısverisler yaparken farklı
güdüleyici unsurların etkisi ile harekete geçtikleri ileri sürülmüstür. Bu güdüleyici unsurların ise; maceracı alısveris, rahatlamak için
alısveris, sosyal iliskiler kurmak, baskalarını mutlu etmek, fikir edinmek, fırsatları yakalamak için alısveris oldugu ileri sürülmüstür (2,3).
Solomon yaşanan gerginliğe, depresyona ya da can sıkıntısına çare olarak düşünülen aşırı ölçülerde yapılan alışverişleri aşırı (kompulsif)
tüketim olarak isimlendirmektedir. Aynı şekilde alışverişe uyuşturucuya bağımlıymış gibi bağlananları alışverişkolikler olarak
nitelendirmektedir(2).
Günümüzde DSM-IV-TR de kompulsif satın alma kendi başına bir tanısal sınıf altında yer almamakla birlikte “başka türlü adlandırılamayan
dürtü kontrol bozuklukları başlığı altında” sınıflandırılmaktadır. Bu hastalarda satın alma ve alışveriş ile ilgili aşırı uğraş, uygunsuz satın
alma, alışveriş dürtüleri veya davranışları vardır. Alışverişle uğraşıp durma dürtüleri ve davranışları strese neden olur, zaman tüketir,
sosyal, mesleki ve finansal sorunlara neden olur(3).
Bu hastalarda tedavi dürtü kontrol bozuklukları ve obsesif- kompulsif bozuklukta olduğu gibidir. Psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi
ve farmakoterapi birlikte uygulanabilir. Hastalara stres ve anksiyeteyle baş etme, zaman düzenleme, hayır diyebilme teknikleri de
öğretilmelidir(3).

Anahtar kelimeler: Alışveriş, Kompulsif satınalma, Hedonizm

IS SHOPPING AN ILLNESS?
Among the various factors that determine the occurance of consumers buying behaviour,their shopping attitudes affect their buying behaviour
as much as their desperate need related to the product. Some consumers make plan and take into consideration before buying a product.
Some consumers buy product by the direction of their instinct or taking pleasure without any plan. Some consumers make plan and take into
consideration before buying a product(1).
Consumers who take pleasure buying a product in a way of thinking is defined as hedonic consumers. To take pleasure from shopping or
consuming in a continuous repetitive mode of behavior is called as hedonism(2).
Hedonic consumer behavior defines priorities for consumer’s expectation of pleasure and fun from shopping. Consumers shop with different
purposes and have got strong feelings during shopping. The questions which tends to consumers’ hedonic shopping attitudes emerged at
this point. It is researched, when the consumers shop, different motivation factors affect their hedonic shopping attitudes. These motivational
factors are adventure shopping, shopping for relaxation, to establish social relationship, to please others, getting ideas and catching
opportunities(2,3).
The shopping which are cure for excessive shopping for boredom or depression named as compulsive consumption by Solomon. At the same
time the consumer who shop like drug-dependent are named as shopping-colic by Solomon(2).
Nowadays, even though compulsive buying disorder itself is not placed under a separate diagnostic category in DSM-IV-TR, it is classified under
the heading of “impulse control disorders not otherwise specified”. In these cases, there is excessive buying and shopping, or inappropriate
buying or shopping impulse or behaviors. The buying preoccupation, behaviors and impulses cause stress, social, professional and financial
problems and are time-consuming (3).
For these patients, treatment is the same as impulse control disorders and obsessive-compulsive disorder. Psychotherapy, cognitive behavioral
therapy and pharmacotherapy can be applied together. Coping with stress and anxiety, time scheduling, techniques to say “no” must be
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taught to patients. (3).

Keywords: Shopping, Kompulsive buying, Hedonism
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Amaç
Sağlık hizmeti sunumu bir ekip işidir. Ekip üyelerinin birbirlerini doğru algılamaları, rol ve sorumluluklarını bilmeleri ekip içi iletişimi
güçlendirerek, hastanın tedavi ve bakım kalitesini arttırmaktadır (1,2,3). Çalışma; psikiyatri alanında çalışan hekimlerin, psikiyatri
hemşirelerinin ne tür uygulamalar yaptığını, hangi rol ve sorumlulukları gerçekleştirdiğine ilişkin görüşlerini belirlemek ve ekip içi
iletişimdeki sorunlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipte olan bu çalışma, Nisan 2011 ile Mayıs 2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ilinde Sağlık
Bakanlığının yataklı tedavi hizmetleri veren iki psikiyatri dal hastanesi ile iki eğitim araştırma hastanesinin psikiyatri kliniklerinde çalışan
hekimler oluşturmuştur (N=335). Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiş, çalışmayı kabul eden 56 hekim örneklemi oluşturmuştur.
Çalışma hakkında hekimlere bilgi verildikten sonra, veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan 6 açık uçlu toplam 10 sorudan oluşan
anket formu ile birebir yüzyüze görüşme yöntemi uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelik kullanılmıştır.

Bulgular
Katılımcıların yaş ortalaması 29,51.± 7,35 ve %28’i kadın, %44.6’sı evli % 85.7’si asistan doktor ve % 23’2 sinin en az 3 yıldır psikiyatri
kliniklerinde hizmet verdikleri belirlenmiştir.
Psikiyatri hemşiresinin tanımını hekimlerin çoğunluğu (% 58.8 ) “psikiyatrı kliniğinde çalışan ve hastalık bilgisi olup, empatiyle yaklaşabilen
hemşiredir” şeklinde yanıtlarken, %17.9’u “yardımcı sağlık personeli”, %10.7’si “psikiyatrı alanında yüksek lisans yapmış olan hemşiredir”
şeklinde ifade etmişlerdir.
Hekimlerin %48.3’ü psikiyatri hemşiresinin rol ve sorumluluklarını “hastanın tedavisini yapmak ve ihtiyaçlarını karşılamak” şeklinde ifade
ederken %5.4’ü “terapiye katılır ve yapar” şeklinde belirtmişlerdir.
Psikiyatri hemşiresinin terapi yapabilmesine ilişkin hekimlerin %25’i “yeterli terapi eğitimi alan psikiyatri hemşiresi terapi yapabilir”
şeklinde görüş bildirirken, % 55.4 katılımcı “hemşire terapi yapamaz” demekte ve bunun nedenini %16’sı “eğitim alsa bile kesinlikle
hemşire terapi yapamaz”, %8.2’si “terapi hekimlerin görevidir” diyerek görüşünü bildirmiştir.
Çalışmamıza katılan psikiyatri uzman ve asistan doktorların %32.1’i ekip içinde hemşire ile çalışırken güçlük yaşamadıklarını belirtmiştir.
Buna karşın %25’i “ meslek sınır ihlali var ve psikiyatri hemşiresi rol sorumluluklarını bilmiyor, sorun yaşıyorum” diye ifade ettikleri
görülmüştür.

Sonuç
Elde edilen bulgular doğrultusunda psikiyatride çalışan hekimlerin, psikiyatri hemşirelerinin rol ve sorumluluklarını tam olarak
bilmediklerini ve bu nedenle de ekip içinde sorunlar yaşadıkları söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Psikiyatri, hekim, hemşire

OPINIONS OF PHYSICIANS WORKING AT PSYCHIATRY CLINICS ON THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF
PSYCHIATRY NURSES
Objective
Providing healthcare is a team work. Correct understanding between the team members and the knowledge of their roles and responsibilities
improve the quality of treatment and care of the patients by strengthening intra-team communication (1,2,3). This study was conducted
identify the opinions of the physicians in the field of psychiatry about the types of practices performed by and the roles and responsibilities of
psychiatry nurses and detect the problems in intra-team communication.
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Method
This descriptive study was conducted between April 2011 and May 2011. This study included physicians who were working at two psychiatry
hospitals providing hospitalization services and at psychiatry clinics of two university hospitals, in connection with Ministry of Health in
İstanbul (N=335). Sample selection was not performed; instead 56 physicians who accepted to participate in this study composed the sample.
After informing physicians about the study, data were collected by personal interviews with a questionnaire prepared by the investigators,
which consisted of total of 10 questions, 6 of them being open ended.

Results
Mean age of the subjects were 29.51 ± 7.35 years and 28% of them were women, 44.6% were married, 85.7% were assistant doctors and 23.2%
had served in psychiatry clinics for at least 3 years.
Most of the physicians (58.8%) defined psychiatry nurses as “nurses who work at a psychiatry clinic, have knowledge of diseases and are able to
empathize” while 17.9 of them stated as “ancillary health care providers” and 10.7% of them as “nurses who mastered on psychiatry”.
48.3% of the physicians stated the roles and responsibilities of nurses as “to perform the treatment and meet the needs of the patient” while
5.4% of them stated as “to participate in and perform the treatment”.
Related to the ability of psychiatry nurses to perform treatment; 25% of the physicians stated that “psychiatry nurses who had adequate
training on treatment may perform treatment” while 55.4% of them stated that “nurses can not treat” and among these physicians, 16% stated
the reason as “nurses can not treat even if they had training” and 8.2% as “treatment is the responsibility of physicians”.
32.1% of the specialist and assistant doctors in our study stated that they do not have difficulties in the team when working with nurses.
However 25% stated that “there are violations of occupational boundaries, psychiatry nurses do not know their roles and responsibilities and
I am having problems”.

Conclusion
According to the results obtained, it may be concluded that physicians working in psychiatry think psychiatry nurses do not exactly know their
roles and responsibilities, and thus they have problems in the team.

Keywords: Psychiatry, physician, nurse
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SAĞLIK OCAKLARINDA ÇALIŞAN EBE VE HEMŞİRELERİN KORUYUCU RUH SAĞLIĞINA YÖNELİK
HİZMETLERİ VE KADINLARDA SIK GÖRÜLEN RUHSAL BOZUKLUKLARI TANIMA DÜZEYLERİ
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Amaç
Çalışma, sağlık ocaklarında çalışan ebe ve hemşirelerin toplum ruh sağlığına yönelik koruyucu hizmetlerini ve kadınlarda sık görülen
ruhsal bozuklukları tanıma düzeylerini değerlendirme amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Çalışma tanımlayıcı olarak, 12.2005 - 05.2006 tarihleri arasında, 22 sağlık ocağında çalışan, 182 ebe ve 58 hemşireye anket uygulanarak
yapılmıştır. İki bölümden oluşan anketin birinci bölümünde tanıtıcı özellikler ile yaş dönemlerine göre verilen koruyucu ruh sağlığına
hizmetleri değerlendiren sorular; ikinci bölümünde kadınlarda sık görülen ruhsal bozuklukları (depresyon, panik atak, obsesif kompulsif
bozukluk (OKB), postpartum depresyon, hipokondriazis ve demans) tanıma düzeylerini değerlendiren vaka şeklindeki açık uçlu sorular
bulunmaktadır.
Verilerin analizinde SPSS v.11.5 for Windows ve MINITAB Release v.13.0 paket programları; verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik
dağılım, ki-kare ve iki oran karşılaştırma testi kullanılmıştır.
Bulgular: Ebe ve hemşirelerin azınlığı ruh sağlığı alanında hizmet içi eğitim almıştır. Çoğunluğu koruyucu ruh sağlığına yönelik görevleri
olduğunu düşünmektedir. Hem toplumumuzda hem de çalıştıkları bölgede kadınları birincil risk grubu olarak belirtmiştir. Kadınları risk
grubu görme nedenleri; düşük sosyoekonomik durum, eğitimsizlik, kültürel yapı, kadına yönelik baskı ve şiddettir.
En fazla okul öncesi çocuklar, yetişkinler ve adölesanlar; en az okul çağı çocuklar ve yaşlılar eğitim verilen gruplardır. Okul öncesi gruba
ebeler en fazla kardeş kıskançlığı ve gelişim dönem özellikleri, hemşireler tuvalet eğitimi, oyun ve sosyalleşme; yetişkinlere ebeler
iletişim ve çatışma, stres ve stresle baş etme, hemşireler evlilik ve ebeveynliğe hazırlık; ebe ve hemşireler adölesanlara gelişimsel dönem
özellikleri; okul çağı çocuklara gelişimsel dönem özellikleri, sosyalleşme ve arkadaş ilişkileri; yaşlılara ise yalnızlık ve ölüm hakkında eğitim
verdiklerini ifade etmişlerdir.
Ebe ve hemşireler, en fazla demans (%63.7), postpartum depresyon (%61.2), depresyon (%51.6) ve OKB (%44.5) belirtilerini tanıyabilmiş;
hipokondriazis (%52.6) ve panik atak (%45.0) belirtilerini ise tanımakta zorlanmışlardır. Ayrıca bu belirtilere yönelik önerilerin çoğunlukla
hekime yönlendirme şeklinde uygun olduğu belirlenmiştir.

Sonuç
Çalışmamızda ebe ve hemşireler koruyucu ruh sağlığına yönelik görevleri olduğunu düşünmektedir ancak sağlık ocaklarında verilen
hizmetlerin çoğunluğu bağışıklama, bebek, gebe ve lohusa izlemi olduğu şeklindedir. Ebe ve hemşirelerin kadınların ruhsal bozukluklar
açısından risk grubu olarak görmeleri ve belirttikleri nedenler literatür ile uyumludur (1). Dönemlere özgü literatüre uygun koruyucu ruh
sağlığı eğitimi verilmektedir ancak eğitim konuları yetersizdir.
Ruhsal hastalıklara yönelik önerileri uygun olan ebe ve hemşirelerin ruhsal bozuklukları tanıma düzeyleri beklenenden azdır. Eğitim
verilen ebe ve hemşirelerin koruyucu ruh sağlığı alanında daha olumlu tutum sergiledikleri görülmüştür (2).
Ülkemizde ebe ve hemşirelerle ilgili ruhsal bozukluk olduğunu fark ettikleri kişilere ne önerdikleri konusunda çalışmalara rastlanmamasına
rağmen, İngiltere’deki bir çalışmada hemşirelerin ruhsal bozukluk olduğunu düşündükleri kişileri tedaviye yönlendirdikleri saptanmıştır
(3).

Anahtar kelimeler: Ebe, Hemşire, Sağlık ocağı, Kadın, Koruyucu ruh sağlığı.
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SERVICES WHICH MIDWIFES, AND NURSES WHO WORK IN PRIMARY CARE SETTINGS, GIVE FOR PREVENTIVE
MENTAL HEALTH, AND THEIR RECOGNIZING LEVELS THE MENTAL DISORDERS WHICH OFTEN ENCOUNTERED
IN WOMEN
Objective
This study was carried out to evaluate midwifes, and nurses who are working in the primary care setting of preventive functions toward
community mental health, and recognizing levels of mental disorders which are often encountered in women.

Method
The study was a descriptive, which has been done between the date of 12.2005 - 05.2006, also 182 nurses, and 58 midwives are working the
22 primary care settings, that were taken a poll. The first part of survey has questions about the characteristics of midwives, and nurses; also
there are questions to evaluate that preventive mental health services of them for 0-6 years, 6-12 years, 12-20 years, 20-65 years, and 65 and
over age periods. In the second part of survey consists of the open-ended questions in form of case that midwives, and nurses assess the level
of recognition to mental disorders (depression, panic attacks, obsessive-compulsive disorder (OCD), postpartum depression, hypochondriasis,
and dementia) which often encountered in women.
SPSS v.11.5 for Windows and MINITAB Release v.13.0 package programmes also percentage, chi-square, and two proportion comparison tests
was used for analysis and, evaluation of data.

Results
A small number of midwives, and nurses have received in-service training related to mental health. The majority of them think that they have
the tasks about preventive mental health. Midwives, and nurses indicate that the primary risk group is woman; both in primary care settings,
and in our society. They stated reasons to seeing women as a risk group, low socioeconomic status, education, cultural background, repression
and violence.
Pre-school age children, adults, and adolescents who are giving preventive mental health training is the most by midwives and nurses. School
age children, and the elders are groups who have minimal preventive mental health training. Midwives have given directions about sibling
jealousy, developmental properties, and nurses have given directions that toilet training, play & socialization to pre-school age children.
Midwives have informed that communication & conflict, stress & coping with stress, and nurses have informed about marriage, and being a
parent to adults. Midwives and nurses have expressed about developmental period features to adolescents, also developmental properties,
socialization & friendship to school age children, and loneliness and death to older people.
They recognized most of symptoms dementia (63.7%), postpartum depression (61.2%), depression (51.6%) and obsessive-compulsive disorder
(44.5%), but hypochondriasis (52.6%) and panic attacks (45.0%) had difficulty in recognizing the symptoms. Recommendations of them about
symptoms were determined to be appropriate, that mostly physician referral.

Conclusion
The nurses, and midwives consider that the tasks of preventive mental health. However, primary care services provided mostly immunization,
infants, pregnant, and postpartum follow-up were determined. Midwives, and nurses indicate that women as risk group for mental disorders,
and who stated reasons are compatible with literature (1). The nurses, and midwives gives to suitable preventive mental health training issues
toward literature to according to developmental periods, but education issues are insufficient.
Midwives, and nurses who appropiate provide recommendations about the mental disorders that levels of recognition of mental disorders is
less than expected. Midwives, and nurses who have trained about preventive mental health has more positive attitude towards (2).
Midwives, and nurses who realize that mental illness has been people what is offered to about any study in the literature in our country, but a
study is in the UK about nurses who realize that mental illness has been people, they were directed to treatment (3).

Keywords: Midwife, Nurse, Primary care setting, Woman, Preventive mental health.
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Amaç
Bu araştırma ergenlerde internet bağımlılığının psikiyatrik semptomlarla ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Çalışmamız Ekim 2010 tarihinde yapılmış olup Erzurum il merkezinde bulunan lise 1.2.3. sınıflarda öğrenimine devam eden öğrenciler
araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini basit rastgele örneklem yöntemi ile seçilen Erzurum Atatürk Lisesi 1.2.3.
sınıflarda öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 303 öğrenci oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Güçler ve Güçlükler Anketi kullanılmıştır.
Griffiths tarafından oluşturulan İnternet bağımlılığı ölçeği; 7 DSM IV madde bağımlılığı kriteri ve 2 ek kriter temel alınarak geliştirilmiş ve
36 maddeden oluşmuştur. Bu ölçek Canan ve ark. tarafından Türkçeye çevrilmiş ve lisede okuyan öğrencilerde geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmaları yapılmıştır. Düşük korelasyon nedeniyle 9 madde çıkarılmış olup ‘’Internet Addiction Scale (IAS)’’ in Türkçe versiyonu olan
‘’Türkish Internet Addiction Scale (IAS ) ‘’ 27 madde içermektedir. Her bir maddeye Asla 1, Nadiren 2, Bazen 3, Sıkça 4, Her zaman 5
şeklinde yanıtlar verilmekte ve bu şekilde verilen yanıtlara karşılık gelen rakamlar toplanıp toplam puan elde edilmektedir ve yüksek
puan daha büyük oranda internet bağımlılığını göstermektedir. Toplam puan 81 ve üstü olan öğrenciler muhtemel internet bağımlısı
olarak değerlendirilmektedir.
Güçler ve Güçlükler Anketi (GGA) “Strength and Difficulties Questionniare - (SDQ)” Goodman tarafından 1997 yılında geliştirilmiştir.
GGA’nın Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Güvenir ve ark. tarafından yapılmıştır. GGA bazıları olumlu, bazıları ise olumsuz davranış
özelliklerini sorgulayan 25 soru içerir. Bu sorular Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik, Davranış Sorunları, Duygusal Sorunlar, Akran Sorunları
ve Sosyal Davranışlardır olmak üzere her biri beş soru içeren beş alt başlıkta toplanmıştır. Her alt başlık kendi içinde değerlendirilip her
biri için ayrı puan elde edilebilir. Sosyal davranışlar alanındaki yüksek puan güçleri, diğer dört alt skaladaki yüksek puan ise güçlükleri
göstermektedir. “Toplam Güçlük Puanı’’ Dikkat Eksikliği ve Aşırı Hareketlilik, Davranış Sorunları, Duygusal Sorunlar, Akran Sorunları
alt ölçek puanları toplanarak hesaplanabilir. GGA kısa bir ölçek olup 4-16 yaşlar için öğretmen ve aileye ve 11-16 yaşları için çocuğa
uygulanabilir.
Verilerin değerlendirilmesinde shapiro-wilk testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal- Wallis Testi, Spearman Korelasyon ve pearson chi-kare
analizi kullanılmıştır.

Bulgular
İnternet bağımlısı olanlar ile olmayanlar arasında güçler ve güçlükler anket puanları karşılaştırılmış ve toplam güçlük puanı ve davranış
sorunları puanı internet bağımlısı ergenlerde anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Buna karşılık duygusal sorunlar, akran sorunları,
sosyal davranış puanları ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite puanları açısından internet bağımlısı olanlarla bağımlı olmayanlar arasında
anlamlı fark bulunmamıştır. Ayrıca internet bağımlılığı ölçek puanları ile toplam güçlük puanı ve zorlukların yaşama etki puanı arasında
pozitif yönde ve yüksek düzeyde korelasyon bulunurken, duygusal sorunlar, davranış sorunları ve dikkat eksikliği hiperaktivite puanları
arasında pozitif yönde düşük düzeyde bir korelasyon bulunmuştur.

Sonuç
Bu araştırmanın sonucunda ergenlerde internet bağımlılığı ile bazı psikopatolojiler arasında ilişki olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Ergenler, Güçler, Güçlükler, Hemşirelik
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EVALUATION OF THE PSYCHIATRIC SYPTOMS AMONG INTERNET ADDICTED AND NON-ADDICTIED
ADOLESCENTS
Objectives
The research has been carried out to specify its relation with the internet addiction and psychiatric syptoms in Adolescents.

Methods
The research was done in October, 2010. in these dates first, second and third year high school in Erzurum city center students have been
composed the universe of the research. By means of simple random paradigm the paradigm of the research has been first, second and third
year 303 students of Erzurum Atatürk high school and ones who accepted to join the research.
In collection of the data Individual Information Form, Internet Addiction Scale (IAS), Strength and Difficulties Questionniare (SDQ) were used.
Internet Addiction Scale (IAS) is a self-report instrument consisting of 36 items based on the seven DSM-IV substance dependence criteria and
two additional criteria recommended by Griffiths. The scale was translated into Turkish and carried out the reliability and validity study among
Turkish high school students by Canan et all (2010). Due to low interitem correlations nine items were deleted and the final form of the Turkish
version of the Internet Addiction Scale consisted of 27 items. Scale items are rated on a 5-point Likert scale (1, never, 2, rarely, 3, sometimes, 4,
frequently, 5, always), with higher scores representing greater Internet addiction and suggested a cutoff score of 81 (3x27 items) as indicative
of possible Internet addiction.
Strength and Difficulties Questionniare - (SDQ) was developed by Goodman in 1997 . The questionniar was translated into Turkish and carried
out the reliability and validity study by Güvenir et al. The SDQ consists of 25 items describing positive and negative attributes of children and
adolescents that can be allocated to 5 subscales of 5 items each: the hyperactivity-inattention subscale, the conduct problems subscale,
the emotional symptoms subscale, the peer problems subscale, and the prosocial behaviour subscale. Subscale scores can be computed by
summing scores on relevant items. Higher scores on the prosocial behaviour subscale reflect strengths, whereas higher scores on the other
four subscales reflect difficulties. A total difficulties score can also be calculated by summing the scores on the emotional symptoms, conduct
problems, hyperactivity-inattention and peer problems subscales. The SDQ is a brief questionnaire that can be administered to the parents and
teachers of 4- to 16-year-olds and to 11- to 16-year-olds themselves (Goodman, 1997, 1999; Goodman et al, 1998).
In assessment of the data shapiro –wilk test, Mann Whitney U test, Kruskal- Wallis Test, Spearman Correlation and Pearson chi-kare analysis
were used.

Results
The problems and difficulties of questionnaire results between the internet addicteds and non-addicteds were compared and it was seen
that total difficulty result and behaviour disorder results were pointedly found higher in internet addicted adolescents. Though, in terms of
emotional problems, peer problems, social behaviour problems and attention deficit and hyperactivity results meaningful differences weren’t
observed between the addicted and non-addicteds. Further, a meaningful relation between internet addiction scale results and total difficulty
result and the impact of difficulties on life were found in a positive way and higher rank, and among emotional problems, behaviour problems
and attention deficit hyperactivity results a positive, lower rank meaningful relation was found.

Conclusions
At the end of these research it was determined that internet addiction had relations with some psychopathology in adolescents.

Keywords: Internet addiction, Difficulties, Adolescents, Nursing
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Amaç
Araştırma internet bağımlısı olan ergenlerde mizaç özelliklerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Çalışmamız Ekim 2010 tarihinde yapılmış olup Erzurum il merkezinde bulunan lise 1.2.3. sınıflarda öğrenimine devam eden öğrenciler
araştırmanın evrenini oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini basit rastgele örneklem yöntemi ile seçilen Erzurum Atatürk Lisesi 1.2.3.
sınıflarda öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 303 öğrenci oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında Kişisel Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği, Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi’nin
Türkçe formu kullanılmıştır.
Griffiths tarafından oluşturulan İnternet bağımlılığı ölçeği; 7 DSM IV madde bağımlılığı kriteri ve 2 ek kriter temel alınarak geliştirilmiş ve
36 maddeden oluşmuştur. Bu ölçek Canan ve ark. tarafından Türkçeye çevrilmiş ve lisede okuyan öğrencilerde geçerlilik ve güvenilirlik
çalışmaları yapılmıştır. Düşük korelasyon nedeniyle 9 madde çıkarılmış olup ‘’Internet Addiction Scale (IAS)’’ in Türkçe versiyonu olan
‘’Türkish Internet Addiction Scale (IAS ) ‘’ 27 madde içermektedir. Her bir maddeye Asla 1, Nadiren 2, Bazen 3, Sıkça 4, Her zaman 5
şeklinde yanıtlar verilmekte ve bu şekilde verilen yanıtlara karşılık gelen rakamlar toplanıp toplam puan elde edilmektedir ve yüksek
puan daha büyük oranda internet bağımlılığını göstermektedir. Toplam puan 81 ve üstü olan öğrenciler muhtemel internet bağımlısı
olarak değerlendirilmektedir.
Memphis, Pisa, Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi’nin (TEMPS-A) Türkçe formu baskın duygulanım mizacını ve duygulanım
mizaç alt tiplerinin puan ortalamalarını değerlendirmek için kullanılmıştır. Akiskal ve ark. tarafından 1997’de düzenlenen Memphis, Pisa,
Paris ve San Diego Mizaç Değerlendirme Anketi’nin orjinali erkekler için 109, kadınlar için 110 maddedir. Ölçeğin Türkçeye uyarlanmış
şekli 99 maddeden oluşur. TEMPS-A depresif, siklotimik, hipertimik, irritabl (sinirli) olmak üzere dört temel ve ayrıca anksiyöz (endişeli)
mizaçları belirleyen kişinin kendisini değerlendirdiği bir ölçektir. Bu testin Türkçe geçerlilik ve güvenilirliği Vahip ve ark tarafından
yapılmıştır. Türkçe çevirinin test- tekrar test güvenirliği 0.73 ile 0.91 ve Cronbach alpha katsayıları 0.77 ile 0.85 arasındadır.
Verilerin değerlendirilmesinde shapiro-wilk testi, Mann Whitney U Testi, Kruskal- Wallis Testi, Spearman Korelasyon ve pearson chi-kare
analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma sonunda ergenler arasında internet bağımlılığının yaygınlığı %6,6 bulunmuştur. İnternet bağımlısı öğrencilerde anksiyöz
mizaca sahip olma sıklığı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek bulunmuştur. Mizaç alt tiplerine göre, internet bağımlılığı ölçek
puanları karşılaştırıldığında; anksiyöz mizaca sahip ergenlerde internet bağımlılığı ölçek puanları anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.
Ayrıca internet bağımlılığı ölçek puanı ile depresif, siklotimik, hipertimik, irritabıl ve anksiyöz mizaç puanları arasında pozitif yönde ve
yüksek düzeyde korelasyon bulunmuştur.

Sonuç
Araştırmanın sonucunda ergenlerin mizaç özellikleri ile internet bağımlılığı arasında anlamlı ilişki olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: İnternet Bağımlılığı, Mizaç Özellikleri, Ergenler, Hemşirelik

195

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

EVALUATION OF THE PSYCHIATRIC SYPTOMS AMONG INTERNET ADDICTED AND NON-ADDICTIED
ADOLESCENTS
Objectives
The research has been carried out to temperament features of internet addiction in adolescents.

Method
The research was done in October, 2010. in these dates first, second and third year high school in Erzurum city center students have been
composed the universe of the research. By means of simple random paradigm the paradigm of the research has been first, second and third
year 303 students of Erzurum Atatürk high school and ones who accepted to join the research.
In collection of the data Individual Information Form, Internet Addiction Scale (IAS), Turkish form of Temperament Evaluation of Memphis, Pisa,
Paris and San Diego Autoquestionnaire/ TEMPS-A were used.
Internet Addiction Scale (IAS) is a self-report instrument consisting of 36 items based on the seven DSM-IV substance dependence criteria and
two additional criteria recommended by Griffiths. The scale was translated into Turkish and carried out the reliability and validity study among
Turkish high school students by Canan et all (2010). Due to low interitem correlations nine items were deleted and the final form of the Turkish
version of the Internet Addiction Scale consisted of 27 items. Scale items are rated on a 5-point Likert scale (1, never, 2, rarely, 3, sometimes, 4,
frequently, 5, always), with higher scores representing greater Internet addiction and suggested a cutoff score of 81 (3x27 items) as indicative
of possible Internet addiction.
Temperament evaluation of Memphis, Pisa, Paris ve San Diego autoquestionnaire (TEMPS-A), Turkish version was used to evaluate dominant
affective temperament and to compare means of score among subtype of affective temperament. The scale developed by Akiskal et all
consists 109 items for man and 110 items for woman. But Turkish version of the scale consists 99 items. The TEMPS-A scale is a self-evaluation
questionnaire used to assess the four basic affective temperaments (hyperthymic, depressive, cyclothymic and irritable) and the anxious
temperament. Vahip et all carried out the reliability and validity study of the questionnaire in Turkish. Test–retest coefficient of Turkish version
ranged from 0.73 to 0.91 and Cronbach’s alpha ranged from 0.77 to 0.85 for Turkish version of the questionnaire
In assessment of the data shapiro –wilk test, Mann Whitney U test, Kruskal- Wallis Test, Spearman Correlation and Pearson chi-kare analysis
were used.

Results
At the end of the research the extensiveness of internet addiction among the adults was determined as 6.6 %. It was seen that anxious
temperament rate in internet addicted students were higher statistically. When internet addiction scale points were compared according to
temperament sub-types addiction results in those who have anxious temperament were pointedly found high. In consequence of research
Findings a positive and high level of meaningful relation between internet addiction result and depressive and cyclothymıc, hyperthymic,
irritable and anxious temperament results.

Conclusions
At the end of these research it was determined that internet addiction had relations with the temperament features of adolescents.

Keywords: Internet addiction, Temperament features, Adolescents, Nursing
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Giriş
Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel bir duygu olup ifade edilme biçimine göre yorumlanmakta ve ifade edilişindeki
sonuçları nedeniyle sorun yaşanmaktadır. Yetiştirme yurdu ortamında yaşayan adölesanların, otorite figürü olarak yetiştirme yurt
personeli ile yaşamak zorunda olması, uygun rol modeli bulunmaması, sevginin yeterince gösterilmemesi, duygusal paylaşımların
sınırlı olması ve bireyselliklerine yeterince önem verilmemesi gibi nedenlerle engellenme duygusu yaşayabilecekleri düşünülmektedir.
Bu koşullarda, burada yaşayan adölesanların öfke düzeylerinin yüksek olması ve öfkenin uygun ifade edilmemesi, beklenebilecek bir
durumdur.

Amaç
T.C. Başbakanlık SHÇEK Nevşehir Yetiştirme Yurdu’nda yaşayan adölesanların öfkeyi ifade etme biçimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmada evren üzerinde çalışılmış olup, araştırmanın kapsamına Nevşehir Yetiştirme Yurdu’nda Yaşayan 13-18
yaş grubu tüm bireyler (27 erkek) alınmıştır. Araştırma için kurumdan yazılı izin, katılımcılardan ise sözel izin alınmıştır. Veri toplama aracı
olarak araştırmacılar tarafından literatür bilgisi taranarak oluşturulan bireyleri ve öfkeyi ifade etme özelliklerini içeren tanıtıcı bilgi formu
ve Çok Boyutlu Öfke Envanteri kullanılmıştır. Formlar, çalışma hakkında gerekli açıklama yapıldıktan sonra yüz yüze görüşme yöntemi
kullanılarak uygulanmıştır. Verilerin analizinde Kruskall-Wallis H, Ki kare ve Spearman korelasyon yöntemlerinden yararlanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya alınan adölesanların yaş ortalaması 15.40 ±1.47, yurtta/yuvada kalma süresi ortalama 5.33±3.150’dir. Bireylerin, %48. 1’inin
aile üyeleriyle yılda birkaç defa görüştüğü, %37.0’ının arkadaşlarıyla sorun yaşadığı, çok öfkeli oldukları bir durumda %22.2’sinin ilk
olarak öfkelerini kontrol etmeye çalıştıklarını, %18.5’inin kavga ettiklerini ve %3.7’sinin ise uzman bir kişiden yardım aldıklarını, %48.1’inin
öfkelendikleri zaman beden kasılması hissettiklerini, %59.3’ü öfkelerini bazen kontrol edebildiklerini, yalnızca %22.2’si öfkelerini kontrol
eğitimi almak istediklerini belirtmişlerdir.
Adölesanların yurtta kalma süresi ile çok boyutlu öfke ölçeğinin alt boyutlarından, öfkeye ilişkin belirtiler, kendine yönelik öfke, intikam
tepkileri ve içe dönük tepkiler arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r: .54, p: .005).
Yetiştirme yurdunda yaşayan bireylerin görüştükleri aile üyeleri ile ölçeğin alt boyutlarından öfkesine yönelik tepkiler ve içe dönük
tepkiler alt boyutları arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Aile üyelerinin hepsiyle görüşen bireylerin puan ortalamaları
diğer gruplara göre daha yüksek bulunmuştur.

Sonuç
Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre yetiştirme yurdunda kalan bireylerin yurtta kalma süreleri arttıkça öfkeyi ifade etme biçimlerinin
olumsuz yönde etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Adölesan, Yetiştirme Yurdu, Öfke

DETERMINATION OF ANGER EXPRESSION STYLES OF THE INDIVIDUALS WHO LIVED AT SOCIAL SERVICES AND
CHILD PROTECTION CENTER OF NEVŞEHİR, PRIME MINISTRY OF REPUBLIC OF TURKEY
Introduction
Anger is a universal emotion and interpreted according to the type in which it is expressed and people have problems due to results caused by
the way that anger is expressed. The adolescents may have frustration emotions because of such reasons as obligation of sharing protectioncenters together with the personnel regarded as an authority figure by the adolescents who are forced to live there, lack of appropriate role
model, lack of affection and love, limited emotional sharing and lacked emphasis given to their individuality. Therefore, it is an expected
outcome that adolescents living under these conditions have higher anger levels and be unable to express anger properly.
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Aim
The research was conducted in order to determine the way in which adolescents living at the child-protection center of Nevşehir Province
expressed their anger.

Tools and method
The whole population was investigated in this descriptive research. All the individuals aged between 13 and 18 and living at the protection
center (27 male adolescents) were included in the research. A written permission from the institution and an oral consent from the participants
were obtained. As the data collection tool, an information form –containing the questions about the characteristics of the individuals and
their anger expression styles- designed by the researchers by screening the literature and Multi-dimensional Anger Inventory were used.
Questionnaire forms were applied with a face to face method. Kruskall-Wallis H, Chi-square tests and Spearman Correlation methods were
used for the analysis of the data.

Findings
Mean age of the participant adolescents was 15.40 ±1.47. Mean length of stay at the protection center was 5.33 ± 3.150 years. 48.1 % of the
adolescents met family members several times a year, 37.0 % had problems with their friends. 22.2 % tried first to control their anger, 18.5 %
fought and 3.7 % sought help from an expert, 48.1 % had muscle contraction when they were angry. 59.3 % sometimes controlled their anger,
22.2 % wanted anger management education.
There is a positive significant relationship between adolescents’ length of stay at the protection center and anger symptoms, self-referential
anger, inward-looking responses, reactions of revenge that in subscales of Multi-dimensional Anger Inventory. (r: .54, p: .005).
A significant difference was found between family members who adolescents interviewed and responses to anger and reactions to an inwardlooking scale of sub-dimensions (p<0.05). Adolescents who interview with all family members have high points from other groups.

Conclusion
In the light of study results, it was found out that the way in which adolescents living at the protection center expressed their anger was affected
negatively as the time spent at these centers increased.

Keywords: Adolescents, Protection Center, Anger.
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Amaç
Burada Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı 2010-2011 eğitim
öğretim yılı Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersi kapsamında yürütülen toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulama örneği sunulması
amaçlanmıştır.

Yöntem
Toplum ruh sağlığı hemşireliği uygulaması öğrencilerin klinik psikiyatri hemşireliği alanı ile rotasyon yaptığı toplam 10 haftalık bir
uygulamadır. Bu uygulamaya her rotasyon grubunda 48 öğrenci olmak üzere toplam 96 öğrenci katılmıştır. Öğrenciler bu uygulama
sürecinde ikişer aileyi takip etmiş, haftada en az düzenli ve planlı birer ev ziyareti yapmışlardır. Birinci rotasyon grubundaki öğrencilerin
ziyaret yaptığı 96 aileye ikinci rotasyon grubundaki öğrenciler ziyaretlerini devam ettirmişlerdir. Öğrenciler her bir aileye ilişkin kayıtlarını
bir dosyada toplamışlardır. Öğrenciler veri toplama aracı olarak Gordonun Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ni kullanmışlardır
(1). Ayrıca her aileye ilişkin genogram ve eko harita oluşturmuşlardır. Elde ettikleri verilerden, Kuzey Amerika Hemşireler Birliği Tanı
Sınflama Sistemi’ne (1) göre hemşirelik tanılarını saptamışlardır. Öğrenciler bu doğrultuda müdahalelerini planlamış ve uygulamışlardır.
Öğrencilerin oluşturdukları kayıtlar incelenerek, öğrencilerin ulaştıkları aile –birey sayısı, ailelere yönelik ele aldıkları hemşirelik tanıları,
ailelerle yapılan planlı görüşme konuları ve eğitim konuları irdelenmiştir.

Bulgular
Öğrenciler tarafından ulaşılan ve düzenli ziyaret edilen ailelerin sayısı 96 olup, bu ailelerdeki toplam birey sayısı 359’dur. Ailelerin
tamamına yakını (%89.5) çekirdek aile yapısındadır ve %93.7’sinin sağlık güvencesi vardır.
Öğrencilerin saptadığı hemşirelik tanıları Gordon’un Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli’ne göre gruplandırılmıştır. Bu gruplamaya
göre tanıların çoktan aza doğru sırasıyla; bilişsel-algısal alan (58), baş etme-stres toleransı (37), rol ilişkileri (22), aktivite/dinlenme (21),
sağlığı geliştirme (9), eliminasyon (8), güvenlik-korunma (7), kendini algılama (6), beslenme (5), rahatlık (5), cinsellik-üreme (2) alanlarında
saptandığı belirlenmiştir.
Öğrencilerin, aile bireyleriyle yaptıkları görüşme ve eğitim konuları incelenmiş ve beş başlıkta toplanmıştır. Buna göre öğrencilerin
yaptığı görüşme konuları: Başetme becerileri (47), İletişim becerileri (19), mevcut hastalıklar ve korunma (14), gelişimsel özellikler ve ana
baba tutumları (13) ve olumlu sağlık davranışı geliştirme ve hastalığı önleme (8)’dir.
Öğrencilerin aile bireylerine yaptıkları eğitim konuları ise mevcut hastalıklar ve korunma (78), olumlu sağlık davranışı geliştirme ve
hastalığı önleme (53), baş etme becerileri (47), gelişimsel özellikler ve ana baba tutumları (42), iletişim becerileri (9) şeklinde dağılım
göstermektedir.

Sonuç
Ailelere yönelik oluşturulan kayıtlara göre öğrenciler en çok bilişsel algısal alan ve baş etme stres toleransı alanlarında hemşirelik tanısı
belirlemişlerdir. Görüşme konusu olarak daha çok baş etme becerilerini, eğitim konusu olarak ise ailede var olan hastalıklar ve korunma
konularını ele almışlardır.

Anahtar kelimeler: Toplum ruh sağlığı hemşireliği, hemşirelik tanısı, öğrenci uygulaması

COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSING: SAMPLE STUDENT PRACTICE
Aim
The present study aims to present a sample community mental health nursing practice executed within Psychiatric Mental Health and
Disorder Nursing course in the 2010-2011 educational year in Akdeniz University Antalya School of Health, Psychiatric Mental Health Nursing
Department.
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Methodology
Community mental health nursing practice is a 10-week practice where students make a rotation shift with clinical psychiatry nursing area.
Ninety six students -48 students in each rotation group- participated in this practice. Students monitored two families and made at least one
regular and planned home visit in this practice process. The 96 families who were visited by the students in the first rotation group were later
visited by the students in the second rotation. The students kept the records of each family in a folder. The students used Gordon’s Functional
Health Patterns Model( 1) as data collection instrument. In addition, they formed a genogram and ecomap for each family. They made their
nursing diagnoses on the basis of the data collected according to North America Nursing Diagnosis Assocation Classification System. Students
planned and applied their treatment in this line. The records formed by the students were analyzed as well as the number of families/individuals
accessed, nursing diagnoses they made with regard to the families, topics of the planned interview made with families and trainings.

Findings
The number of families accessed and regularly visited by the students is 96 and the total number of individuals in these families is 359. Nearly
all of the families (89.5%) are of nuclear family type and 93.7% have health insurance.
The nursing diagnoses made by the students were classified according to Gordon’s Functional Health Patterns Model. According to this
classification, the diagnoses were in the following areas in descending order; cognitive-perceptual field (58), coping-stress tolerance (37), role
relationships (22), activity/rest (21), improving health (9), elimination (8), security-protection (7), self-perception (6), nutrition (5), comfort (5),
sexuality-production (2).
The topics of students’ interview with the family and training topics were analyzed and categorized into five. In this regard, the students’
interview topics were: coping strategies (47), communication skills (19), the present disorders and protection (14), developmental features and
parental attitudes (13) and promoting positive health behaviors and preventing disorders (8).
The topics of the trainings delivered by the students were present disorders and protection (78), positive health behavior and prevention of
disorder (53), coping skills (47), developmental features and parental attitudes (42), communication skills (9).

Conclusion
According to family records, students made the majority of the nursing diagnoses in the areas of cognitive spatial area and coping, stress
tolerance. They mainly used coping skills as an interview topic and the disorders in the family and protection issues as training topics.

Keywords: Community mental health nursing, nursing diagnosis, interview, training, student practice
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ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN İŞE BAŞLAMAYA HAZIR OLMA DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Perihan Güner Küçükkaya, Işıl Işık, Kader Tekkaş
*

P-038

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Hemşirelik mesleğine geçiş, karmaşık ve stresli bir süreçtir. Geçiş sürecinin nasıl olduğu, başarılı bir kariyere ya da mesleği bırakmaya
yol açabilmektedir (Goode ve Williams, 2004). Yapılan bazı çalışmalarda (Bowles ve Candela, 2005) yeni mezunlar için mesleğe
başladıktan sonraki ilk üç ayın, meslek hayatlarının en stresli dönemlerinden biri olduğu ve birinci yılda, %35-60’ının çalıştıkları yerİ
değiştirdikleri saptanmıştır. Bu nedenle öğrencilerin, öğrenci rolünden hemşire rolüne geçişlerini kolaylaştırmanın yollarından birinin
mesleğe başlamadan önce mezuniyete/işe başlamaya kendilerini ne kadar hazır hissettiklerini ortaya koymak olduğu ifade edilmektedir
(Duchscher, 2008).

Amaç
Bu çalışma, Türkiye’deki hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin işe başlamaya hazır olma durumları ve etkileyen faktörleri belirlemek
amacıyla tanımlayıcı ve kesitsel olarak yapılmıştır.

Evren-Örneklem
Araştırmanın evrenini, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Türkiye’de hemşirelik lisans eğitimi veren 74 (59 DÜSYO, 10 DÜHYO/SBF, 5
VÜHYO/SBF)* yüksekokul ve sağlık bilimleri fakültelerinde son sınıfta eğitimini sürdüren ve araştırmanın uygulandığı yıl mezun olacak
toplam 4490 hemşirelik bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklem seçiminde tabakalı çok aşamalı randomize örnekleme yöntemi
kullanılarak 1804 öğrenci örneklemi oluşturmuş olup geri dönüş oranı %79.4 olarak belirlenmiştir. Veriler anket aracılığı ile toplanmış
ve verilerin değerlendirilmesinde, bağımsız değişkenlerle mezuniyete hazır hissetme arasındaki ilişkiyi belirlemek için ki-kare testi
kullanılmıştır.

Bulgular
Tüm okullarda okuyan öğrencilerin mezuniyete yüksek düzeyde hazır hissetme oranının %57.6 olduğu saptanmıştır. Bazı sosyodemografik
özelliklerle mezuniyete hazır hissetme arasında ilişki olup olmadığına bakıldığında, okul türü ile mezuniyete hazır hissetme arasında ilişki
olmadığı (p>0.05) yaş, cinsiyet, medeni durum, mezun olunan lise ve hemşire olarak çalışıp çalışmama durumu ile mezuniyete hazır
hissetme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır( p<0.05). Yaşı daha büyük olan, erkek, evli, sağlık meslek lisesinden mezun olan
ve hemşire olarak çalışan öğrencilerin mezuniyete daha hazır hissettikleri saptanmıştır.
Öğrencilerin okudukları okulun olanakları ile mezuniyete hazır hissetme arasındaki ilişkiye bakıldığında da, kütüphane, teknolojik,
laboratuvar ve sosyal olanakları yeterli bulma ile mezuniyete hazır hissetme arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0.05).Yine
öğrencilerin aldıkları eğitimin yeterliliğini algılama durumları ile mezuniyete hazır hissetme arasındaki ilişkiye bakıldığında da, aldıkları
kuramsal bilgiyi, klinik uygulama becerilerini, klinik ortamın eğitime katkısını ve eğitimci desteğini yeterli bulan öğrencilerin mezuniyete
daha hazır hissettikleri saptanmıştır ( p<0.05).
Öğrencilerin mezuniyete en yüksek hazır olma alanları olarak insan haklarına saygı, bireysel farkındalık, etik farkındalık, ekiple çalışabilme,
hasta güvenliğini sağlayabilme ve iletişim becerileri gibi alanlarda olduğu ve öğrencilerin yine hemşirelikte son yıllarda tartışılmaya
başlanan kanıta dayalı karar verme, hemşirelikte bilimsel gelişmeleri takip edebilme, rol modeli ve lider olabilme gibi konularda
kendilerini en az hazır hissettikleri belirlenmiştir.

Sonuç
Bu çalışmada öğrencilerin mezuniyete/işe başlamaya hazır hissetme oranının yarıdan biraz fazla olması, önemli sayıda öğrenci
grubunun kendilerini işe başlamaya hazır hissetmediğini göstermektedir. Ayrıca bu çalışmada, okul türü ile (DÜSYO, DÜHYO/SBF, VÜSBF)
mezuniyete hazır hissetme arasında ilişki olmaması çok dikkati çeken bir bulgudur. Bu çalışmadan elde edilen bulgulara göre, tüm
hemşirelik okullarının programlarını yeniden düzenlemeleri ile öğrencilerin işe başlama sürecini daha kolaylaştıracağı söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, son sınıf öğrencisi, işe başlamaya hazır olma

NURSING STUDENTS’ LEVEL OF PREPAREDNESS FOR THE PROFESSION AND RELATED FACTORS
The transition from being a student to being a nurse is a complex and stressful process. The nature of the transition process may result in a
successful career or dropping- out of the profession (Goode & Williams, 2004). It has been demonstrated (Bowles & Candela, 2005) that the first
three months of a nursing career constitute some of the most stressful times for newly graduated nurses, and that 35%- 60% of new graduates
change their work or position within the first year. Consequently, one of the ways to facilitate the transition from being a nursing student to
professional nursing is to determine students’ preparedness for work- life/graduation (Duchscher, 2008).
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Aim
The aim of this cross –sectional, descriptive study was to determine the senior Turkish nursing students’ level of preparedness for work and
factors affecting it.

Sample
The study population consists of 4490 senior nursing students from 74 Turkish nursing schools (59 SU-SHS, 10 SU-SON/DON, 5 PU-DON)*, who
were going to graduate in the 2009-2010 educational year. A multi-stage stratified random sampling method was used to select the sample
of 1804 students. Response rate was 79.54 %. Data were collected via questionnaires and analyzed by chi-square testing to determine the
relationship between independent variables and preparedness for professional work.

Results
Overall preparedness was 57.6% in the study sample. This study found no significant association between school type and preparedness
(p>0.05), however preparedness was associated with age, gender, marital status, vocational high-school background and currently working
as a nurse ( p<0.05).
We have also observed that students with access to efficient school libraries, laboratories, technological and social facilities felt more ready
to graduate (p<0.05). In addition, it was determined that students who believed they acquired adequate amount of theoretical knowledge,
clinical practice skills, faculty support and clinical settings contribution to their education feel more ready for graduation (p<0.05).
Students who are about to graduate feel most competent in areas such as respect for human rights, individual awareness, ethical awareness,
working within a team, providing patient safety, and communication skills in general; they feel least competent in leadership skills, following
current scientific developments in nursing and being a role model, as well as more recent trends in nursing such as evidence based decision
making.

Conclusion
The study results indicating that slightly over half of the students were prepared to start working also shows that a significant proportion of
a randomized sample of nursing students had lower levels of preparedness to start working. Another interesting finding is that there is no
relationship between school type and preparedness for graduation. Based on the Findings of this particular study, it is safe to state that the
transition of nursing students into professional life be facilitated more efficiently if nursing schools jointly reorganize the curriculum.

Keywords: Nursing, senior student, preparedness for the profession
*

DÜSYO: Devlet Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, DÜHYO/SBF: Devlet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu/ Sağlık Bilimleri Fakültesi,
VÜSBF: Vakıf Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
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GÜNDÜZ HASTANESİNE DEVAM EDEN KRONİK RUHSAL HASTALARDA, HASTA MERKEZLİ
UYGULANAN REHABİLİTASYON PROGRAMININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sibel Coşkun*, Ayla Yazıcı**
*
**
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Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi (BRSHH), İstanbul / Bakırkoy State Hospital for Mental and Norological Disorders (BRSHH),
Istanbul

Giriş ve amaç
Şizofreni ve benzeri kronik ruhsal hastalığı olan bireyler için psikiyatrik rehabilitasyon merkezleri büyük öneme sahiptir. Psikiyatrik
rehabilitasyonun başlıca hedefleri; bireyleri psikotik yaşantıların oluşturduğu katastrofiden kurtulmalarını sağlamak, gereksinim
duyduğu becerileri öğretmek, gerekli çevresel düzenlemeleri yaparak bireyin işlevselliğinin olabilecek en iyi düzeye gelmesini,
sosyalleşmesini sağlamak ayrıca davranış problemlerini, semptomları ve hastaneye yatışları azaltmaktır (1). Kaliteli bir hizmet ile kaynak
ve destek sistemlerinin organizasyonu için hasta merkezli yaklaşım esas alınmalıdır (2). Vaka yönetimi ise hasta merkezli rehabilitasyon
uygulamalarında kullanılan ve giderek yaygınlaşan bir yaklaşımdır(1).
Deneysel nitelikteki bu araştırmada, hasta merkezli yaklaşımla psikiyatrik rehabilitasyon programı uygulanan bir gündüz hastanesindeki
kronik ruhsal hastalarda 6 aylık süreçteki değişimin incelenerek, rehabilitasyon programının etkinliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem
Araştırma gerekli etik kurul onayı alınarak, İstanbul’da bulunan ve kronik ruhsal hastaların psikiyatrik rehabilitasyonuna yönelik hizmet
sunan bir gündüz hastanesinde ki 60 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Rehabilitasyon programına katılmadan önce hastalara yapılandırılmış
Bakırköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu (3) ve Yeti Yitimi Ölçeği uygulanmış, 6 ay sonra ölçümler tekrarlanarak hastalarda
ki değişim değerlendirilmiştir. Bireysel gereksinimlere göre planlanan rehabilitasyon programı kapsamında; hastalara haftada bir
uygulanan bireysel danışmanlık görüşmeleri, davranışçı ev ödevleri ve aile eğitimleri uygulanmaıştır. Bunların yanı sıra 30 hasta
psikoeğitim grubuna, 6 hasta sosyal beceri kazandırma grubuna, 18 hasta etkileşim grubuna, 1 hasta sanat terapisi grubuna katılmış ve
ilave olarak hastaların tümü, ilgi alanları doğrultusunda gündüz hastanesindeki uğraş aktivitelerine yönlendirilmiştir.

Bulgular
Hastaların %70’i erkek %30’u kadındır, %63.3 ‘ü bekar olup yaş ortalaması 35.5±9.5, hastalık süresi X: 14.93±9.12 olarak belirlenmiştir.
Hastaların % 66.7’inin tanısı şizofreni veya atipik psikozdur ve %86’sı farmakolojik tedaviye uyumludur. Yapılandırılmış rehabilitasyon
formu ve yeti yitimi ölçeği kullanılarak yapılan ilk değerlendirme ve 6 ay sonra yapılan son değerlendirme puanları karşılaştırıldığında
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.001). Yapılandırılmış Rehabilitasyon formuna göre günlük yaşam aktiviteleri
yeterlilik puanı ilk değerlendirmede X:56,38±7.45 son değerlendirmede X:59.95±6.69, hastalıkla başa çıkmada yeterlilik puanı ilk
değerlendirmede X:33.25±12.8 son değerlendirmede X: 34.70±3.85, Sosyal etkinlik yeterlilik puanı ilk değerlendirmede 22.38±4.96
son değerlendirmede 24.75±4.67 ve toplam yeterlilik puanı ilk değerlendirme de X:112.70±16.75 son değerlendirmede X:120.06±14.12
olarak bulunmuştur. Yeti yitimi ölçeği puanı ise ilk değerlendirmede X:34.6±9.31 iken son değerlendirmede X:25.98±8.16 olarak
saptanmıştır.

Sonuç
Hasta merkezli planlanan rehabilitasyon programına katılan kronik ruhsal hastaların 6 aylık süreç içinde yeti yitimi düzeyi açısından
ve rehabilitasyona yönelik gereksinimleri tanımlamaya yönelik olan yapılandırılmış rehabilitasyon formuna göre anlamlı farklılıklar
saptanmıştır. Benzer deneysel çalışmaların ülkemizde yaygınlaştırılması oldukça önemlidir. Araştırmada kontrol grubunun olmaması ise
önemli bir sınırlılık olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar kelimeler: Hasta merkezli rehabilitasyon, kronik psikiyatrik hasta

THE EVALUATION OF EFFECTIVITY OF PATİENT-CENTERED REHABILITATION PROGRAMME AMONG CHRONIC
PSYCHIATRIC PATIENTS IN THE DAY HOSPITAL
Introduction and objective
People with a variety of serious mental illnesses can benefit from psychiatric rehabilitation services. The goals of psychiatric rehabilitation
is to help individuals recover from the catastrophe of serious mental illness and teaching skills which they lost to improve their function
(1). Futhermore, treatment goals are symptom reduction, decreased hospitalization, treatment compliance, increase social and physical
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functionality or the elimination of behavior problems. Person-centered approach should be done for quality of care and organization of
supportive system (2). Case management is very effective model in recent years, it is used in person-centered services and rehabilitation units
(1).
The purpose of this research is to analyze the changes of chronic psychiatric patients involved in a psychiatric rehabilitation programme that is
based on patient-centred approach in six months.

Material and method
With the approval by the required ethics committee, the study was undertaken on 60 chronic psychiatric outpatients Who`re treated by
the patient-centered rehabilitation program in BRSHH. Prior to the rehabilitation programme, the patients were applied BRSHH Chronic
Psychiatric Rehabilitation Form and Brief Disability Questionnaire. They were re-applied six months later. The results of the both tests
were compared and evaluated on computer. 36 of patients who were involved in rehabilitation programme were also participated into a
psyco-education group/social skills group and 18 of them into interaction group in addition to the weekly individual counseling and behavioral
homework assignment. Moreover, all the patients were encouraged to attend occupational therapy in the rehabilitation center.

Results
The 70% of patients were male and 30% of the patients were female. 63.3% of the patients were single and their average age was X:35.5±9.5.
Duration of the disease period was X:14.93±9.12. 66.7% of the patients were diagnosed with schizophrenia or atypical psychosis and 86% of
the patients were compatible with the pharmacological treatment. Before treatment according to BRSHH Chronic Psychiatric Rehabilitation
Form; proficiency of daily living activities was X:56,38±7.45, coping with disease and symptoms were X:33.25±12.8 and social functionality was
X:22.38±4.96, totaly proficiency was X:112.70±16.75 and Brief Disability Questionnaire score was X:34.6±9.31. After six months according to
BRSHH Chronic Psychiatric Rehabilitation Form; daily living activities proficiency was X:59.95±6.69, coping with disease and symptoms were
X: 34.70±3.85 and social functionality was X:24.75±4.67, totaly proficiency score was X:120.06±14.12 and Brief Disability Questionnaire score
was X:25.98±8.16. Difference between the first and last measurements is to be statistically significant (p<.01).

Discussion
After six-months patient centered rehabilitation programme the difference between scores (BRSHH psychiatric rehabilitation form scores and
Brief Disability Questionnaire score of patients) were statistically significant. Not having a control group in this research is considered to be a
significant limitation of the analysis.

Keywords: Patient centered rehabilitation, chronıc psychıatrıc patıents
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Giriş ve amaç
Uyku, organizmanın çevreyle iletişiminin değişik şiddette ve uyarılarla geri döndürülebilir biçimde geçici, kısmi ve periyodik olarak
kaybolması durumudur. Uyku insan ömrünün ortalama 1/3’ünü oluşturmaktadır ve bedenin kendisini yenilediği, sağlıklı ve uzun
yaşamın temeli olan yaşamsal bir gerekliliktir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin uyku kalitesinin belirlenmesi ve uyku kalitesini
etkileyen değişkenlerin incelenmesi amacıyla yapılmış, tanımlayıcı nitelikte bir araştırmadır.

Gereç ve yöntem
Araştırma, Muğla Üniversitesi bünyesindeki Fethiye Sağlık Yüksek Okulu ve Ali Sıtkı Mefaret Koçman Meslek Yüksekokul’ unda
gerçekleştirilmiş ve araştırmanın örneklemini 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılında Fethiye Sağlık Yüksek Okulu ve Ali Sıtkı Mefaret Koçman
(ASMK) Meslek Yüksekokul’unda öğrenim gören toplam 200 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında; öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini belirlemek için 9 sorudan oluşan “Kişisel Bilgi Formu” ve uyku kalitelerini belirlemek amacıyla 15 sorudan ve 7 alt
alandan oluşan “Pittsburg Uyku Kalitesi Ölçeği” (PUKİ) kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerlilik, güvenirlik çalışması ise Ağargün tarafından
yapılmıştır. Veriler bilgisayar ortamına aktarılarak yüzdeleme, t-testi ve one way anova testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Araştırmadan elde edilen verilere göre; araştırma kapsamındaki öğrencilerin %58.5’i kız olup %50’si hemşirelik bölümü öğrencisidir, %
50’si yurtta kalmakta ve %61.5’inin bir oda/yatak partneri bulunmaktadır. %41.5’nin 20-21 yaş grubu olduğu belirlenen öğrencilerin
%45.5’inin ders başarı durumunun iyi olduğu ve %35.5’inin daha önce en az bir ay süren uyku sorunu yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin
PUKİ ölçeği puanı ortalamasının 7.16±3.37 olduğu belirlenmiştir. Sosyo-demografik veriler ile ölçek alanları karşılaştırıldığında,
öğrencilerin eğitim aldıkları sınıfa göre karşılaştırıldığında alışılmış uyku etkinliği (p<0.05) alanında, yaşa göre karşılaştırıldığında uyku
bozukluğu (p<0.05) ve uyku süresi (p=0.05) alanlarında, ders başarı durumuna göre karşılaştırıldığında ise toplam uyku kalitesi puanı
açısından anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0.01). Daha önce en az bir ay süreli uyku sorunu yaşama durumuna göre uyku latensi, uyku
bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu alanlarında (p<0.05, p<0.01), bir yatak partneri veya oda arkadaşı bulunma
durumuna göre ise uyku latensi, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu alanlarında istatistiksel olarak anlamlı
farklılıklar (p<0.05, p=0.001) bulunmuştur.

Sonuç
Sonuç olarak; üniversite öğrencilerinin uyku kalitesi puanı ortalamanın üzerinde ve sorunlu olarak değerlendirilmiştir. Uyku kalitesinin
yaş, sınıf, ders başarı durumu, daha önce uyku sorunu yaşama durumu ve oda/yatak partneri bulunma durumu gibi değişkenler
tarafından etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Uyku kalitesi, üniversite öğrencisi

SLEEP QUALITY ON UNIVERSITY STUDENTS
Objectiv
Sleep is a situation of disappearance to interaction between organism and its environment. This disappearance may be partial, temporal or
periodical and reversible. Sleep constitutes approximately 1/3 of human life span and it is a requirement for vital and healty life. The aim of
this descriptive study is to investigate the sleep quality of university students.

Material and method
The study scope is determined with random sampling 200 University students in Fethiye Nursing High school and Fethiye ASMK vocational
school between 2010-2011 education period. Pittsburg Sleep Quality Index “ and “Personal Information Form” is used for collecting the
data. Turkish form of the Pittsburg Sleep Quality Index (PUKI) is administered by Ağargün. Analyze of datas were done on computer by using
freguency, independent sample t-test and one way anova test.

Results and discussions
According to research Findings; 41.5% of participant students are between 20-21 age group, 58.5% are women and 50.0% are educated at
the nursing school. 50.0% of these students stay in dormitories and 61.5% had a room/bed partner. The 45.5% of the participant students
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are successful in lessons and %35.5 of them are stated to have had minimum one month of sleeping problem before. Average PUKI score of
students was X:7.16±3.37. While sociodemographical datas were compared to the subscales, there was a significant difference between class
of students and sleep efficiency, futhermore between age and sleep disturbance and duration of sleep. And, significant difference was found
between success degree and total PUKI score (p<0.01). In terms of previous one month sleep problems, some considerable differences were
found on sleep disturbance, sleep latency, need meds to sleep and day dysfunction due to sleepiness (p<0.05, p<0.01). In terms of partner status
significant statistical differences were found on sleep latency, sleep disturbance, need meds to sleep and day dysfunction due to sleepiness
(p<0.05, p=0.001).
According to the results of the research; sleep quality of university students was determined problematic and quality of sleep was effected by
independent variables such as age, class, success degree, past sleep problem and partner status on university students.

Keywords: Sleep quality, university students
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE PSİKOEĞİTİM
Sevgi Nehir

P-041

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği AD

Psikoeğitim, bireylerin karmaşık, duygu yüklü bilgileri anlamalarının ve bilgileri yapıcı bir tarzda kullanmada stratejiler geliştirmelerinin
önündeki engelleri ortadan kaldırmanın bir yoludur. Psikoeğitimdeki değişikliğin hedefleri bireylerin kendilerinden, onların önemli
yakınlarından (genellikle aile bireyleri) veya daha geniş toplumdan oluşabilir (Walsh 2010).
Psikoeğitimin etkili olabilmesi için hemşirenin müdahalenin içeriği kadar o müdahaleyi nasıl organize edeceğine ve sunacağına dikkat
etmesi gerekir. Psikoeğitim terimi, bireylerin güçlükle başa çıkmalarında sosyal ve kaynak desteği geliştirmelerine ve zorlukla uğraşırken
başa çıkma becerileri geliştirmelerine yardımcı olarak onları hayattaki önemli bir zorluk hakkında eğitmeye odaklanan bir dizi kişi, aile ve
grup müdahalesini anlatır (Walsh 2010, Griffiths 2006, Hayes 1992).
Psikoeğitim ile ilgili yapılan çalışmalarda bireylere verilen psikoeğitim programlarının bireyler üzerinde etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Hastaların hastalıklarına uyumu ve yaşam kalitesi artmıştır (Mcgillion 2008).
Psikoeğitimin bireylere sağladığı yararlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hayattaki zorluklarda bireyleri eğitmek
Hastaların zorlukla başa çıkmada sosyal ve kaynak destekleri geliştirmelerine yardımcı olmak
Zorlukla uğraşmada başa çıkma becerileri geliştirmek
Duygusal destek geliştirmek.
Bireylerin utanma hislerini azaltmak.
Bireylerin bir hastalıkla ilgili tutumlarını ve inançlarını değiştirmek.
Konu hakkındaki hislerini araştırmak ve ortaya çıkarmak.
Sorun çözme becerileri geliştirmek
Kriz-müdahale becerileri geliştirmek
Kişinin bir ilgi alanı hakkındaki hislerini ortaya çıkarır
Kişinin bu hisleri ifade etmesine ve araştırmasına yardımcı olur
Kişinin ilgili hislere yoğunlaşmasına yardımcı olur

Bu bireylere nasıl yardımcı olur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kendini daha az yalnız, daha az bunalmış ve daha kontrollü hisseder
Kişi anksiyete, suçluluk duygusu ve depresyondan kurtulur
Sorunları daha kontrol edilebilir görür
Eyleme geçer
Daha çok umut, güven ve kendini kabullenme geliştirir
Kendi duygusal reaksiyonlarını fark eder ve anlar
Anlayış kazanır
Hislerin, benlik kavramının, tutumlarının ve değerlerinin açıkça değerlendirilmesini kolaylaştırır
Başkalarının veya bazı harici durumların daha iyi anlaşılmasını sağlar
Davranışın yapısı ve onun diğerleri üzerindeki etkileri hakkında anlayışı arttırır
Muhakemeyi ve daha geniş sorun çözme seçeneklerini ele alma yeteneğini arttırır.

Hemşire ne yapar;
•
•

Yorumlar yapar, sorular sorar ve kişinin düşünme kapasitesini arttıran deneysel açıklamalar sunar
Kişinin aldığı bazı önlemlerin olumlu ve olumsuz yanlarını tartışılmasını yönlendirir

Psikoeğitimde psikiyatri hemşiresinin yaklaşımları
•
•
•
•
•

Aktif ve sempatik biçimde dinler
İyi niyetli bir tutum sergiler
Güven veya saygı ifade eder
Kişiyi değişim potansiyeli bakımından gerçekten rahatlatır
Kişiyi ısrar etmeye yüreklendirir
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Bu katılımcıya nasıl yardımcı olur
• Güvenilir bir ilişki yaratır
• Liderin yeterlilik ve yardımseverlik hissini aşılar
• Morali vermede destek sağlar
• İlham verir ve yardım beklentisini sürdürür

Anahtar kelimeler: Psikoeğitim, psikiyatri hemşireliği

PSYCHOEDUCATION IN PSYCHIATRIC NURSES
Psychoeducation is a means of removing barriers to participant’s understanding of complex, emotionally charged information and developing
strategies for using the information in a constructive manner. The targets of change in psychoeducation may include the participants
themselves, their significant others (usually family members), or the larger community (through promotion of advocacy efforts) (Walsh 2010).
The term psychoeducation describes a range of individual, family and group interventions that are focused on educating participants about
a significant challenge in living, helping participants develop social and resource supports in managing the challenge and developing coping
skills to deal with the challenge (Walsh 2010, Griffiths 2006).
It was shown that psychoeducation programs that are give to individuals proved to be effective on studies with psychoeducation. After
psychoeducation, increased adaptation to health care of patients and quality of life (Mcgillion 2008).
The benefits of psyceducation to individuals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Educating participants about a challenge in living
Helping participants develop social and resource supports in managing the challenge
Developing coping skills to deal with the challenge
Developing emotional support
Reducing participants’ sense of stigma
Changing participants’ attitudes and beliefs about a disorders
İdentifying and exploring feelings about the issue
Developing problem-solving skills
Developing crisis-intervention skills
Elicits the person’s feelings about an area of concern
Helps the person Express and explore those feelings
Helps the person maintain a focus on relevant feeling

How this helps the individuals
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Feels less alone, less overwhelmed, and more in control
Is feed from anxiety, guilt, and depression
Sees problems as more manageable
Is moved to action
Develops greater hope, confidence, and self-acceptance
Recognizes and understands his or her emotional reactions
Acguires insight
Facilitates clearer evaluation of feelings, self-concept, attitudes, and values
Produces a better understanding of others or some external situation
Increases insight into the nature of behavior and its effects on others
İmproves judgment and the ability to consider a wider range of problem-solving options

What the nurse does;
•
•

Makes comments, asks questions, and offers tentative explanations that promote the person’s reflective capacity
Leads discussions of the pros and cons of the person’s taking certain actions

Approaches of psychiatric nurse in psychoeducation
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•
•
•
•
•

Listens actively and sympathetically
Conveys an attitude of good will
Expresses confidence or esteem
Realistically reassures the person about potential for change
Realistically encourages the person to persist

How this helps the participant
•
•
•
•

Promotes a confiding relationship
İnstills a sense of the leader’s competence and caring
Enhances morale and the determination to persist
İnspires and maintains the expectation of help.

Keywords: Psychoeducation, psychiatric nurse
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA YETİ YİTİMİ VE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Selma Sabancıoğulları*, Dilek Avcı**, Gülgün Sevimligül***, Selma Doğan*, Mansur Kayataş***
*
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Cumhuriyet Üniversitesi. Tıp Fakültesi Hastanesi. Nefroloji Ünitesi. Sivas. / University of the Republic. Hospital School of Medicine. Nephrology Unit. Sivas

Amaç
Çalışma hemodiyaliz hastalarının yeti yitimi ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Çalışma bir üniversite hastanesinde ve 2 özel diyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi alan 127 hasta ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Veriler; Kişisel Bilgi Formu, Kısa Yeti yitimi Anketi (KYA) ve Yaşam Kalitesi Ölçeği (SF-36) ile elde edilmiştir. KYA: Dünya Sağlık Örgütü
tarafından geliştirilen, bedensel ve sosyal yeti yitimini değerlendiren 11 sorudan oluşan bir ankettir. Toplam puan 0-22 arasında değişir
(2). SF-36: Yaşam kalitesini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiş, Türkiye’de geçerlik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır. Ölçek, fiziksel
fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel rol fonksiyon, emosyonel rol fonksiyon, mental sağlık, zindelik, ağrı ve genel sağlık anlayışı gibi sekiz
boyutun ölçümünü sağlayan 36 maddeden oluşmaktadır. Alt ölçekler sağlığı 0-100 arasında değerlendirir ve puan yükseldikçe yaşam
kalitesinin iyi olduğu şeklinde değerlendirilir (1,2). Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik, Kruskall Wallis, Mann Whitney U, t testi ve
korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Hastaların yeti yitimi puan ortalamaları 11.94±6.09’dur. Hastaların genel yaşam kalitesi değerlendirildiğinde; fiziksel fonksiyon puan
ortalaması 41.53±30.15, sosyal fonksiyon puan ortalaması 53.35±14.69, fiziksel rol fonksiyonu 34.62±31.66, emosyonel rol fonksiyonu
puan ortalaması 32.44±41.62, mental sağlık puan ortalaması 57.81±15.27, zindelik puan ortalaması 45.51±18.21, ağrı puan ortalaması
51.75±15.65, genel sağlık puan ortalaması 38.62±15.94 olarak saptanmıştır. Yeti yitimi ile fiziksel fonksiyon, sosyal fonksiyon, fiziksel rol
fonksiyonu, emosyonel rol fonksiyonu, ağrı, genel sağlık arasında negatif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır (p<0.01). Hastaların cinsiyet,
eğitim, ekonomik durum, çalışma durumu, aile tipi, birlikte yaşadığı kişiler, psikiyatrik bir rahatsızlığının ve başka fiziksel hastalığının
olması durumuna göre yaşam kaliteleri incelendiğinde istatistiksel olarak farklılıklar olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca kadınların,
okuryazar olmayanların, dul olan hastaların, çalışmayanların, ek fiziksel hastalığı olanların, aile desteği yetersiz olanların yeti yitimi puan
ortalamaları anlamlı derecede daha yüksektir (p<0.05).

Sonuç
Hastalar orta düzeyde yeti yitimi yaşamaktadırlar. Hastaların yaşam kalitesi düzeyi ortalamanın altındadır. Hastaların yeti yitimleri arttıkça
yaşam kaliteleri düşmektedir.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz hastası, yeti yitimi, yaşam kalitesi, hemşirelik.

RELATIONSHIP BETWEEN THE DISABILITY AND QUALITY OF LIFE IN HEMODIALYSIS PATIENTS
Objective
The study was conducted in order to examine the relationship between disability and quality of life in hemodialysis patients.

Method
The study is conducted as descriptive with 127 patients who received hemodialysis treatment in a university hospital and 2 private dialysis
center. Data were obtained with Personal Information Form, Brief Disability Questionnaire (BDQ) and the Quality of Life Questionnaire (SF-36).
BDQ: BDQ is a questionnaire of 11 questions, assessing the physical and social disability, developing by The World Health Organization. The
total score ranges from 0-22. SF-36: SF-36 was developed to assess the quality of life, reliability and validity study was carried out in Turkey. The
scale is consists of 36 items that measure eight dimensions such as physical functioning, social functioning, physical role function, emotional
role function, mental health, vitality, pain and general health. The analyze of the data were used percentile, kruskal-wallis, mann-whitney U, t
test and correlation analysis.

Results
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The disability scores of patients is 11.94 ± 6.09. The evaluation general quality of life of patients evaluated; has been identified as mean score
of physical function 41.53 ± 30.15, mean score social function 53.35 ± 14.69, a physical role function 34.62 ± 31.66, mean score emotional role

function 32.44 ± 41.62, mean score mental health 57.81 ± 15:27, mean score fitness 45.51 ± 18:21, mean score of pain 51.75 ± 15.65, mean score
of general health 38.62 ± 15.94. Between disability and physical function, social function, physical role function, emotional role function, pain,
general health were significantly correlated with the negative direction. The differences were statistically significant (p <0.05) that examined
quality of life of patients according to gender, education, economic status, employment status, family type, people who live together, have
a psychiatric disorder and another the state of physical illness. In addition, disability scores were significantly higher (p <0.05) that women,
illiteracy, patients with a widow, not working, those with additional physical disease, family support pupils.

Conclusion
Patients experiencing moderate disability. The level of quality of life for patients was lower than the average. İncreases disability of patients’,
decreases quality of life.

Keywords: Hemodialysis patients, disability, quality of life, nursing.
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Amaç
Psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören hastaların intihar olasılığı düzeylerini ve etkileyen faktörleri incelemektir.

Yöntem
Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören, algılama ve iletişim problemi olmayan, en az 5 gündür
yatan, açıklama sonrası formları birlikte doldurmayı kabul eden 155 hasta alınmıştır. Veriler; Kişisel Bilgi Formu, İntihar Olasılığı Ölçeği
(İOÖ) ile toplanmıştır. İOÖ: Cull ve Gill (1988) tarafından geliştirilmiş, 1-4 arası Likert tipi puanlanan, 36 maddelik kendini değerlendirme
türü bir ölçektir. Tuğcu (1996) tarafından Türkçe uyarlama, geçerlilik ve güvenilirliği yapılmıştır. Amacı ergen ve yetişkinlerde intihar
riskini değerlendirmektir. Umutsuzluk (12-48pn), İntihar Düşüncesi (8-32pn), Kendini Olumsuz Değerlendirme (9-36pn), Düşmanlık
(7-28pn) olmak üzere 4 alt ölçeği vardır. Her alt ölçek için ayrı puan toplamı elde edilirken tüm puanların toplamı da genel intihar
olasılığı puanını(36-144pn) verir. Ölçekten alınan puanların yüksek olması intihar olasılığının yüksek olduğunun göstergesi olarak kabul
edilmektedir. Veriler, t testi, One-Way Anova ve Kruskall Wallis testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 38.61±12.17, hastalık yıl ortalaması 7.63±8.24 ve klinikte ortalama yatış günü 11.28±9.41 dir. Hastaların %
43.3’ü psikotik bozukluğa sahip, % 51’i kadın, %54.8’si evli, % 48.4’ü ilköğretim mezunu, % 79.4’ü çalışmamaktadır. Hastaların % 55.5’inin
daha önce kendisini öldürmeyi düşündüğü, kendini öldürmeyi düşünenlerin % 62.3’ünün ise bu düşüncesini kimseyle paylaşmadığı
belirlenmiştir. Hastaların % 11.6’sı şu an intihar düşüncesi olduğunu, % 37.4’dü ise şimdi olmasa bile zaman zaman aklına geldiğini
ifade etmiştir. Hastaların %31’inin daha önce intihar girişiminde bulunduğu saptanmıştır. İntihar olasılığı toplam puan ortalaması
82.54±14.76’dir. İOÖ alt grupları değerlendirildiğinde; umutsuzluk puan ortalaması 28.88±6.00, intihar düşüncesi puan ortalaması
15.52±5.83, kendini olumsuz değerlendirme puan ortalaması 23.64±4.96, düşmanlık puan ortalaması14.49±4.04 dür. Hastaların yaş,
cinsiyet, medeni durum, ekonomik durum özellikleri açısından İOÖ puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0.05).
Depresyonu olan hastaların İOÖ puan ortalamaları diğer tanı gruplarındaki hastalara göre daha yüksek saptanmıştır. Daha önce kendisini
öldürmeyi düşünenlerin, daha önce intihar girişiminde bulunmuş ve şu anda intihar düşüncesi olanların İOÖ genel ve alt ölçek puanları
anlamlı derecece yüksek saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç
Hastaların intihar olasılığı genel puan ortalamaları orta düzeydedir. Daha önce intihar etmeyi düşünen ve intihar girişimi olan hastaların
intihar etme olasılığı daha yüksektir. Sonuçlar psikiyatri kliniğinde hasta güvenliğini tehdit eden intihar potansiyelinin yüksek olduğunu
göstermekte olup, klinikte intihar yönünden hasta güvenliğini arttırıcı maksimum güvenlik önlemlerinin alınması gereğini ortaya
koymaktadır.

Anahtar kelimeler: İntihar olasılığı, psikiyatri hastası, hemşire

FACTORS AFFECTING AND THE PROBABILITY OF SUICIDE INPATIENT IN PSYCHIATRIC CLINIC
Objective
The suicide probability and to examine factors affecting in patients who had been hospitalized in psychiatric clinic.

Methods
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The study that descriptive were 155 patients who accepted to fill out forms after disclosure, non-detection and communication problems,
lying at least 5 days, who were treated in inpatient psychiatric hospital. Data collected with personal information form and Suicide Probability
Scale (SPS). SPS: SPS is a scale self-report type 36-item, point from 1-4 scored Likert-type, developing by Cull and Gill (1988). The Turkish version
is made of the validity and reliability by Tuğcu (1996). The aim was to evaluate the risk of suicide in adolescents and adults. There are the
4 subscales such as Hopelessness (12-48pn), Suicide Ideation (8-32pn), Negative Self-Evaluation (9-36pn), Hostility (7-28pn). While obtained
separate scores for each subscale, the sum of all scores gives general suicide probability score (36-144pn). To be higher of scores obtained from
the in scale is accepted as an indication that high of suicide probability. Data was evaluated with t test, One-Way ANOVA and Kruskal-Wallis
test.

Results
The mean age of patients was 12.17±38.61, the mean disease year 11.28±7.63 and the mean hospitalization day in clinic is 9.41±8.24. Patients,
43.3 % with psychotic disorder, 51 % female, 54.8 % married, 48.4 % primary school graduates, 79.4 % do not work. Thought to kill him
previously 55.5% of the patients’ that 62.3% of those who kill themselves this idea is determined to share with anyone. That the idea of suicide
at the moment 11.6 % of patients, said that comes to mind from time to time if not now 37.4 % of patients. 31% of the patients had previously
attempted suicide. Possibility of suicide is mean total score of 82.54 ± 14.76. SPS sub-groups are evaluated, mean score of hopelessness 28.88 ±
6:00, suicidal ideation score 15.52±5.83, mean score a negative self-evaluation 23.64 ± 4.96, mean score of hostility 14.49±4.04. SPS scores did
not differ significantly (p>0.05) according to characteristics economic situation, marital status, gender, age of patients. SPS scores of patients
with depression were higher than patients with other diagnostic groups. Who think that to kill him before, found previously attempted suicide
and who are currently suicidal ideation, those SPS general and subscale scores were higher significantly degree (p <0.05).

Conclusion
The general mean scores probability of suicide of patients is moderate. Patients that previously thought suicidal and attempted suicide are
more likely suicide. Results, in psychiatric clinic shows that suicide is a high potential of threatening patient safety, maximum security measures
should be taken reveals that enhancing the safety of the patient in terms of suicide in clinic.

Keywords: The possibility of suicide, psychiatric patients, nurses.
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BİLGİSAYAR KULLANAN KİŞİLERDE SAĞLIKLA İLGİLİ YAKINMALARIN İNCELENMESİ
Sevinç Şıpkın, Aysun Babacan Gümüş, Semiha Kocadaş, Kübra Öncül, Sabriye Özgür
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Amaç
Bilgisayarların sağlık üzerindeki olumsuz etkileri bilgisayarların kendilerinden kaynaklanabileceği gibi bilgisayarla yapılan işlerle artan
stresten de kaynaklanabilmektedir (1). Bilgisayarların bilinçsiz kullanımı sonucunda önemli sağlık sorunları da ortaya çıkabilmektedir (2).
Bu sebeple görülen başlıca sağlık sorunları; kas iskelet sistemi, görme ve beslenme sorunları, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, stres gibi
yakınmalar olarak belirtilmiştir (1,2,3). Son yıllarda bilgisayar kullanımındaki artış göz önünde bulundurulduğunda, bu çalışma bilgisayar
kullanan kişilerde sağlıkla ilgili yakınmaları incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma tanımlayıcı bir çalışma olarak, Ekim-Aralık 2010 tarihleri arasında, Çanakkale il merkezindeki bankalarda çalışan kişilerle
yürütülmüştür. Çalışma grubuna dahil edilme kriterlerini kişisel kullanıma ait bilgisayarın bulunması ve düzenli olarak bilgisayarda
çalışma oluşturmuştur. Çalışmanın örneklemi bu kriterlere uyan, gönüllü 212 kişiden meydana gelmiştir. Çalışmada sosyo-demografik
ve bilgisayar kullanımından kaynaklanan sağlıkla ilgili yakınmaları belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanmış, 27 sorudan
oluşan, bir anket formu kullanılmıştır. Belirtilen yakınmalar ve sağlık sorunları kişilerin ifadelerine dayanmaktadır. Verilerin analizinde sayı
yüzde dağılımı ve ki-kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Çalışmaya katılan bireylerin %53.7si kadın, %71.6sı evli, %63.1i lisans mezunudur. Katılımcılardan evinde de bilgisayar kullananların
oranı %65.4’tür. Çalışma grubunun %58.9’u çalışma ortamında koltuk ve masa rahatlığının uygun olmadığını belirtmiştir. Katılımcıların
%84.2’si çalışma saati dışında kendisine vakit ayıramadığını ifade etmiştir. Araştırmaya katılanların %69’u çalışmaya başladıktan sonra
kilolarında artış olduğunu, ancak %90.6’sı spor yapmaya vakit bulamadığını belirtmiştir. Katılımcıların %38.7’si gözlük, %42.6’sı sigara
kullanmaktadır. Katılımcıların ifade ettikleri başlıca yakınmalar sırasıyla ödem (%94.3), konstipasyon (%85.9), mide şikayetleri (%84),
varis (%83.5), öfke (%74.1), mutsuzluk (%68), bacak ağrısı (%64.6) el ve bilek ağrısı (%60.4) gözlerde kaşıntı, sulanma (%52.4), baş ağrısı
(%42), bel ağrısı (%39.6), stres (%29.3), boyun ağrısı (%27.8) olarak saptanmıştır. Yapılan ki-kare analizine göre, katılımcıların cinsiyet
(X2=4.18, p<0.05), bilgisayar başında geçirilen süre (X2=4.23, p<0.05) ve çalışma saatleri içindeki beslenme şekli (X2=9.40, p<0.01) ile stres
yaşama durumları arasında anlamlı düzeyde farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların öğrenim durumu (X2=7.41, p<0.05), bilgisayar
başında geçirilen süre (X2=5.37, p<0.05) ve çalışma saatleri içindeki beslenme şekli (X2=6.37, p<0.05) ile öfke yaşama durumları arasında
da istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptanmıştır.

Sonuç
Çalışmadan elde edilen bu bulgular, bilgisayar kullanımının kişilerde fiziksel ve psikolojik çeşitli yakınma ve sağlık sorunlarına yol açtığını
göstermektedir. Bu çalışma sonucunda kadınların ve lisans mezunlarının stres ve öfke yakınmalarının daha fazla olduğu belirlenmiştir.
Bunun yanı sıra bilgisayar başında geçirilen sürenin uzaması ve çalışma saatleri içinde fastfood olarak beslenilmesi çalışanların stres ve
öfke yakınmalarını arttırmaktadır.

Anahtar kelimeler: Bilgisayar kullanma, sağlık yakınmaları

EXAMINATION OF HEALTH RELATED COMPLAINTS IN PEOPLE USING A COMPUTER
Objective
The negative impact of computers on health stem from not only computers themselves but also the stres based on the works on computers.
Using the computers unconssciously can lead health problems. So, the main health problems are; musculoskeletal, vision and nutrition issues,
weakness, fatigue, headache and stres. When we consider the increased use of computers in recent years, this study is done to examine the
health-related complaints of people who use computers.

Method
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Research as a descriptive study, was conducted with people working in banks at the center of working in banks at the center of Çanakkale
between October-December 2010. The criteria for participating the working group was to have personal computers and work regularly whith
them. The study sample that meets these criteria consisited of 212 people volunteer. A guestionnaine, consisting of 27 questions was used by
research to determine socio-demographic and health releted complaints arising from the use of a computer. Specified complaints and health
problems are based on statements of people. Percentage distribution of number and chi-square analysis were used at analysis of the data.

Results
53.7% of the individuals participating in this study were women, 71.6% of them were married, 63.1% were graduate degree. 65.4% of the
participants had their own computers at home. 58.9% of the study group indicate the uncomfortable armchair and table at works. 84.2% of
the participants express that they don’t have any time for themselves except working hours. 69% of the people participate this study express the
weight gain after the start of the work, but 90.6% state that they can not find time to do sports. 38.7% of the participants wear glasses. 42.6% of
the participants were smokers. The main complaints of the participants expressed were edema (94.3%), constipation (85.9%), gastrointestinal
complaints (84%), varices (83.5%), anger (74.1%), sadness (68%), leg pain (64.6%), hand and wrist pain (60.4%), itchy eyes watery (52.4%),
headache (42%), back pain (39.6%), stres (29.3%), neck pain (27.8%). According to chi-square analysis, there were significantly differences
among gender (X2=4.18, p<0.05), time spent at computer (X2=4.23, p<0.05) nutrition style during working hours (X2=9.40, p<0.01) and the
stress living situations of participants. There were significantly differences among educational status (X2=7.41, p<0.05), time spent at the
computer (X2=5.37, p<0.05), nutrition style during working hours (X2=6.37, p<0.05) and the anger living situations of participants.

Conclusion
These Findings from the study show that using computer has led to physical and psychological complaints and health problems of individuals.
As a result of this operation, it is determined to be more complaints of stres and anger of the women and undergraduate – degree in addition,
prolongation of the time spent in front of the computers and eating fast food during working hours increase the complaints of stres and anger
of the employees.

Keywords: Using computer, health problems
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HEMODİYALİZ HASTALARINDA BAĞIMLILIK DÜZEYİ İLE PSİKOSOSYAL UYUM
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Amaç
Hemodiyaliz hastalarında organik rahatsızlıklara ruhsal ve sosyal pek çok sorun eşlik etmektedir. Sıklıkla belirtilen özgül stres kaynakları;
ekonomik kayıplar, sosyal ilişkilerin kaybı, fiziksel kısıtlılıklar, bedensel işlevlerde kayıplar, bozulmuş beden imgesi, bağımlılık ve ölüm
tehlikesinin artması, aile içindeki rollerin değişmesi, iş işlevinde ve ekonomik güvencede bozulma, boş vakit ve sosyal etkinliklere
katılımın azalmasıdır (1). Yetiyitimi, genel tıbbi durumlarda fiziksel sınırlılıklar nedeniyle sık olarak yaşanırken, genel tıbbi durumların ve
ruhsal bozuklukların birlikte olduğu durumlarda birçok alanda yaşanmaktadır (2). Hemodiyaliz hastaları çoğu zaman makineye, sağlık
ekibine ve aile üyelerine bağımlı hale gelen ve kısıtlayıcı bir yaşam biçimine uyum sağlamak zorunda kalan bireylerdir. Araştırmalar
da, hemodiyaliz hastalarında yetiyitiminin yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir (3,4). Bu gerekçelerden hareketle, bu araştırma
hemodiyaliz hastalarında bağımlılık düzeyi ile psikososyal uyum arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Çalışma tanımlayıcı, kesitsel bir araştırma olarak, Mart-Mayıs 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya bir devlet ve bir
özel olmak üzere iki diyaliz merkezinde hemodiyaliz tedavisi gören 114 hasta katılmıştır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiştir.
Çalışmaya 18 yaş üzerinde, iletişim kurabilen, psikiyatrik bir hastalığı bulunmayan hastalardan araştırmaya katılmayı kabul edenler
dahil edilmiştir. Veriler Tanıtıcı Bilgi Formu, Katz’ın Günlük Yaşam Aktiviteleri İndeksi, Lawton ve Brody’nin Enstrümental Günlük Yaşam
Aktiviteleri İndeksi ve Psikososyal Uyum - Öz Bildirim Ölçeği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde Kolmogorov-Smirnov testi, ortanca, 25.75. yüzdelik değerleri, Mann Witney U testi ve Spearman’s rho korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 57.91 ± 13.96 (yaş aralığı: 27-86) olarak bulunmuştur. Hastaların %59.6’sı erkek, %73.7’si evli, %64.9’u ilkokul
mezunu, %34.2’si ev hanımı, %70.2’si çalışmamaktadır. Hastaların %96.5’inin sosyal güvencesi mevcuttur. Hastaların %28.1’i 2-5 yıldır
diyaliz tedavisi görmektedir. Günlük yaşamında yardım alan hastaların oranı %65.8’tir. Günlük yaşam aktivitelerinde hastaların %95.6’sı
bağımsız, %4.4’ü yarı bağımlı düzeydedir. Enstrümental günlük yaşam aktiviteleri yönünden hastaların %86’sı bağımsız, %14’ü yarı
bağımlıdır. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeyinin Mesleki Çevre (z=-2.480, p<0.05), Aile Çevresi (z=-3.325, p<0.01). Sosyal
Çevre (z=-3.017, p<0.01) ve Psikolojik Distres (z=-2.765, p<0.01) alanında anlamlı farklılık yarattığı saptanmıştır. Enstrümental günlük
yaşam aktivitelerinde bağımlılık düzeyi, Sağlık Bakımına Oryantasyon (z=-2.721, p<0.01), Mesleki Çevre (z=-3.321, p<0.01), Aile Çevresi
(z=-4.113, p<0.01). Sosyal Çevre (z=-3.758, p<0.01) ve Psikolojik Distres (z=-3.502, p<0.01) alanlarında anlamlı düzeyde farklılığa yol
açmıştır. Hastaların psikososyal uyumları ve günlük yaşam aktiviteleri (r=-0.514, p<0.01) ve enstrümental günlük yaşam aktiviteleri (r=.627, p<0.01) arasında negatif yönde orta düzeyde ilişki bulunmuştur.

Sonuç
Araştırma bulgularına göre, günlük ve enstrümental yaşam aktiviteleri yönünden hemodiyaliz hastalarının çoğu bağımsız düzeydedir.
Bununla birlikte çalışma bulguları, bağımsız olanlara göre, yarı bağımlı düzeydeki hemodiyaliz hastalarında mesleki, ailevi, sosyal,
psikolojik ve sağlık bakımı yönünden uyum sorunlarının daha fazla olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, bağımlılık, psikososyal uyum

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LEVEL OF DEPENDENCE AND PSYCHOSOCIAL ADJUSTMENT IN
HEMODIALYSIS PATIENTS
Objective
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Organic diseases in hemodialysis patients are accompanied by various mental and social problems. Among the most cited specific sources of
stress are loss of social and economic status, impairments in physical health and activities, loss of bodily functions and distorted body image,
increased level of dependence and risk of death, changes in familial roles, disruption of work and social security benefits, reduced involvement
in social and leisure activities (1). While physical limitations may lead to certain disabilities in general medical cases, disabilities might occur in
various areas when general medical cases are accompanied by mental disorders (2). Hemodialysis patients become dependent on a machine,
a health care team and family members, thereby having to adjust to a lifestyle with many limitations. According to conducted studies,
hemodialysis patients were found to suffer from a high level of disability (3,4). With reference to all these Findings, this study aims to examine

relationship between level of dependence and psychosocial adjustment in hemodialysis patients.

Method
This research was conducted as descriptive cross-sectional study between March and May 2011. This study was conducted with the
participation of 114 patients receiving hemodialysis treatment in two dialysis centers, one being public and the other private. No sampling was
performed. Patients over 18 years of age who were able to communicate and did not have a psychiatric disorder were included in the study.
Data were collected from Introductory Data Form, Katz’s Activity’s of Daily Living Index, Lawton and Brody’s Instrumental Activities of Daily
Living Index and Psychosocial Adjustment to the Illness Scale - Self-Report. In the analysis of data, Kolmogorov-Smirnov test, median, 25th-75th
percentages, Mann Witney U test and Spearman’s rho correlation analysis were used.

Results
The mean age of patients was 57.91 ± 13.96 years (age range: 27-86). 59.6% of patients was men, 73.7% of patients was married, 64.9% of
the individuals was graduated from primary school, 34.2% of patients was housewife, 70.2% of patients was not working in a job. 96.5% of
the patients had health insurance. At the time of the study 28.1% of the patients had been receiving hemodialysis treatment for 2-5 years.
65.8% of the patients were receiving help in their daily lives. 95.6% of the patients were independent; and 4.4% were semi-dependent in daily
activities. 86% of the patients were independent; and 14% were semi-dependent in instrumental daily activities. The level of dependence in daily
activities was found to reflect a statistically significant difference in Vocational Environment (z=-2.480, p<0.05), Domestic Environment (z=3.325, p<0.01), Social Environment (z=-3.017, p<0.01) and Psychological Distress (z=-2.765, p<0.01). The level of dependence in instrumental
daily activities was found to reflect a statistically significant difference in Health Care Orientation (z=-2.721, p<0.01), Vocational Environment
(z=-3.321, p<0.01), Domestic Environment (z=-4.113, p<0.01), Social Environment (z=-3.758, p<0.01) and Psychological Distress (z=-3.502,
p<0.01). There was a negative significant correlation between psychosocial adjustment of patients and daily life activities (r =-0.514, p<0.01)
and instrumental daily life activities (r=-0.627, p<0.00).

Conclusion
According to research Findings, most hemodialysis patients were independent in instrumental activities of daily living. It was also found that
semi-dependent hemodialysis patients experience more adjustment problems in vocational, domestic, social, psychological and health care
aspects compared to independent patients.

Keywords: Hemodialysis, independent, psychosocial adjustment
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Amaç
Diyaliz uygulanan hastalar pek çok stresle karşı karşıyadır. Hemodiyaliz nedeniyle gelişen yaşam tarzı değişikliklerinin fiziksel, ruhsal,
sosyal sorunlara yol açtığı bilinmektedir. Hemodiyaliz uygulanan hastalarda depresyon sık olarak görülmektedir (1,2). Daha önce yapılan
bir çalışmada hemodiyaliz hastalarının olumsuz hastalık algılarının depresyon riskinde artışa neden olduğu bildirilmiştir (3). Bu çalışma,
hemodiyaliz hastalarında hastalık algısı, depresyon ve umutsuzluk arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma tanımlayıcı, kesitsel bir çalışma olarak Şubat ve Nisan 2011 tarihleri arasında iki farklı diyaliz biriminde hemodiyaliz tedavisi
gören hastalarla yapılmıştır. Çalışmada örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden, 18 yaş üzerinde, iletişim
kurabilen, psikiyatrik bir hastalığı bulunmayan 123 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında Sosyodemografik Bilgi
Formu, Hastalık Algısı Ölçeği (HAÖ), Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) kullanılmıştır. Veriler sayı, yüzde
dağılımı ve Spearman’s rho korelasyon analizi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalaması 57.17±13.67 (yaş aralığı: 25-83) olarak bulunmuştur. Hastaların %68.3’ü erkek, %73.2’si evli,
%73.2’si ilkokul mezunu, %94.3’ü bir işte çalışmamaktadır. Hastaların diyaliz süresi ortalaması 5.12±4.72 yıldır. Hastaların BDE puan
ortalaması 10.98±5.45, BUÖ puan ortalaması 9.57±4.59 olarak belirlenmiştir. Hastaların yaş ile BDE puan ortalaması (r=.419, p=.000)
ve BUÖ puan ortalaması (r=.397, p=.000) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Hastaların diyaliz görme süresi ile BDE puan
ortalaması (r=-.024, p=.788) ve BUÖ puan ortalaması (r=.082, p=.365) arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir. Hastalık tipi
boyutunda, hastaların hastalıklarıyla ilgili en sık değerlendirdikleri belirtiler yorgunluk (%73.2), kilo kaybı (%61.8), güç kaybı (%58.5),
uyku güçlüğü (%43.9), baş ağrısı (%32.5), mide yakınmaları (%22.8) ağrı (%21.1) ve bulantı (%26) olarak belirlenmiştir. Hastaların Hastalık
Belirtileri puan ortalaması ile BDE puan ortalaması (r=.509, p=.000) ve BUÖ puan ortalaması (r=.247, p=.006) arasında pozitif yönde
anlamlı ilişki vardır. Hastaların BDE puan ortalaması ile Sonuçlar alt ölçeği puan ortalaması (r=.260, p=.004) ve Duygusal Temsiller alt
ölçeği puan ortalaması (r=.276, p=.002) arasında pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Hastaların BUÖ puan ortalaması ile Süre (akut/
kronik) alt ölçeği puan ortalaması (r=.239, p=.008) ve Duygusal Temsiller alt ölçeği puan ortalaması (r=.323, p=.000) arasında pozitif
yönde ilişki bulunmuştur. Hastaların BUÖ puan ortalaması ve Kişisel Kontrol alt ölçeği puan ortalaması arasında negatif yönde anlamlı
ilişki vardır (r=-.328, p=.000).

Sonuç
Bu çalışmada belirti, sonuç, süre, kişisel kontrol ve emosyonel etki yönünden hastalığa ilişkin olumsuz algıların hastaların depresyon ve
umutsuzluk düzeylerini yükselttiği görülmüştür. Hastalığa eşlik eden belirti sayısının artması ile hastalarda depresyon ve umutsuzluk
düzeyi yükselmektedir. Hastalığın olumsuz sonuçları ve hastada olumsuz duygular arttıkça depresyon düzeyi artmaktadır. Hastalığın
kronikleşmesi ve hastaların olumsuz duyguları arttıkça ve hastalarda kişisel kontrol azaldıkça, umutsuzluk düzeyi yükselmektedir. Bu
sonuçlara göre, hastalığa ilişkin olumsuz algıların değiştirilmesi, hastaların depresyon ve umutsuzluk düzeylerini düşürmede yararlı
olabilir.

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz, hastalık algısı, depresyon, umutsuzluk

INVESTIGATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN ILLNESS PERCEPTION, DEPRESSION AND HOPELESSNESS OF
HEMODIALYSIS PATIENTS
Objective
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Dialysis patients are faced with many stress. It is known that the new life style due to hemodialysis causes physical, mental and social problems.
Depression is frequently observed in hemodialysis patients (1,2). In a study conducted before hemodialysis patients’ negative illness perceptions
cause an increased risk of depression was stated (3). The aim of this study was to determine the relationships between illness perception,
depression and hopelessness levels of hemodialysis patients.

Method
This research was a descriptive cross-sectional study. This study was conducted with hemodialysis patients treated in two different dialysis
units between February and April 2011. In this study sample selection was not used. 123 patients who accepted to participate to the research
are above eighteen years old and be able to communicate, and have no psychiatric disease was included in this study. Data were collected
from Socio-demographic Data Form, The Illness Perception Questionnaire-Revised (IPQ-R), Beck Depression Inventory (BDI), Beck Hopelessness
Scale (BHS). In the analysis of data, frequency and Spearman’s rho Correlation analysis were used.

Results
The mean age of patients was 57.17±13.67 years (age range: 25-83), 68.3% of patients was men, 73.2% of them was married, 73.2% of the
individuals was graduated from primary school, 94.3% of patients was not working in a job. The mean of hemodialysis duration of patients
was 5.12±4.72 years. The point mean of the BDI of the patients was 10.98±5.45. The point mean of the BHS of the patients was 9.57±4.59. There
was a positive significant correlation between age of patients and BDI mean scores (r=.419, p=.000) and BHS mean scores (r=.397, p=.000).
The relationsip between the hemodylasis duration of patients and the mean score of BDI was not istatistically significant (r=-.024, p=.788). In
the same way the relationsip between the hemodylasis duration of patients and the mean score of BHS was not statistically significant (r=.082,
p=.365). In dimension of illness type, the most common symptoms related illness evaluated by patients were determined as fatigue (73.2%),
weight loss (61.8%), power loss (58.5%), sleep difficulties (43.9%), headache (%32.5), gastrointestinal complaints (22.8%), pain (21.1%) and
nausea (26%). There was a positive significant relationship between the Disease Symptoms mean score of patients and BDI mean score (r=.509,
p=.000) and BHS mean score (r=.247, p=.006). There was a significantly positive correlation between BDI mean score of patients and Results
subscale mean score (r=.260, p=.004) and Emotional Representations subscale mean score (r=.276, p=.002). There was a significantly positive
correlation was found between BHS mean score of patients and Duration (acute / chronic) subscale mean score (r=.239, p=.008) and Emotional
Representations subscale mean score (r=.323, p=.000). There was a significantly negative relationship between BHS mean score of patients and
Personal Control subscale mean socre (r=-.328, p=.000).

Conclusion
In this study, it was seen that the negative perceptions about illness in terms of symptom, outcome, duration, personal control and emotional
impact of the illness raised the levels of depression and hopelessness. With increasing the number of illness symptoms, the depression and
hopelessness level increases. As the negative consequences of the illness and the negative emotions of the patients increase, the level of
depression increases. With increasing chronicity of the illness and negative emotions of patients and decreasing personal control of patients
rises the level of hopelessness of patients. According to these results, changing the negative perceptions about illness may be useful in decreasing
the levels of depression and hopelessness.

Keywords: Hemodialysis, illness perceptions, depression, hopelessness
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Amaç
Yaşlılık döneminde fiziksel, psikolojik sosyal değişiklikler ve kronik hastalıklar sık olarak görülmektedir. Fiziksel kayıpların ve yeti
yitimlerinin arttığı bu dönemde yaşlılar çevrelerine daha bağımlı hale gelmekte, bağımsız işlevleri azalmakta, başkalarının varlığına
gereksinimleri artmakta ve daha fazla ruhsal sorun yaşamaktadır (1,2). Huzurevinde yaşamaya başlamak yaşlı birey için stresli bir yaşam
olayı olabilir. Özellikle kurumda yaşamaya başladıktan sonra yaşlılarda çeşitli psikososyal sorunlar görülebilir. Bu çalışma huzurevinde
yaşayan yaşlıların yaşadıkları sorunları belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma Çanakkale Çakader Daniş Huzurevinde, Kasım-Aralık 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 66
yaşlı oluşturmuştur. Veriler yaşlıların sosyo-demografik özelliklerini (yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim, gelir durumu, sosyal güvence
vb.) ve sorunlarını belirlemek amacıyla gözlem ve görüşme yöntemiyle elde edilmiştir. Her yaşlıdan haftada iki gün olmak üzere 8
hafta süresince ayrıntılı olarak veri toplanmıştır. Veri toplamada Tanıtıcı Bilgi Formu, Kısa Mental Durum Değerlendirmesi ve NANDA
(North American Nursing Diagnosis Association) Hemşirelik Tanı Listesi (3) kullanılmıştır. Yaşlılarda görülen sorunlar Fonksiyonel Sağlık
Örüntüleri Modeli altında gruplanmış (Sağlığı geliştirme, Beslenme, Eliminasyon, Aktivite - Dinlenme, Bilişsel - Algısal, Kendini algılama,
Rol ilişkileri, Cinsellik - Üreme, Baş etme - Stres toleransı, Değer - İnanç, Güvenlik - Korunma, Rahatlık ve Büyüme - Gelişme) NANDA
Hemşirelik Tanıları ile belirlenmiştir (3). Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzde dağılımı kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan yaşlıların yaş ortalaması 76.35 (SD=9.94), %56.1’i kadın, %43.9’u erkek, %93.9’u duldur. Eğitim durumu %27.3’ünün
okuryazar, %48.5’i ilkokul, %10.6’sı ortaokul düzeyindedir. Gelir durumlarına ilişkin algılarını yaşlıların %37.9’u “düşük”, %59.1’i “orta”,
%3’ü “yüksek” olarak belirtmiştir, %74.2’sinin sağlık güvencesi mevcuttur. Yaşlıların %80.3’ü huzurevinde isteyerek kalmakta, %59.1’inin
ziyaretçisi gelmekte, %31.8’i ziyarete gidebilmektedir. Yaşlıların mini mental değerlendirme puanı ortalaması 23.38 (SD=5.47) olarak
saptanmıştır. Belirlenen hemşirelik tanılarına göre, yaşlılarda en sık görülen sorunlar, uyku örüntüsünde rahatsızlık (%60.6), sosyal
etkileşimde bozulma (%60.6), yorgunluk (%54.5), yalnızlık riski (%53), ağrı (%50), özbakım eksikliği sendromu (%50), anksiyete (%40.9),
etkisiz bireysel baş etme (%36.4) aktivite intoleransı / aktivite intoleransı riski (%33.3), bellekte bozulma (%30.3), yaralanma riski (%33.3),
ümitsizlik (%28.8), beslenmede dengesizlik: gereksinimden az (%28.8), benlik saygısında azalma (25.8), keder (%25.8), duyusal algılamada
bozulma (%25.8), konstipasyon / konstipasyon riski (%24.2), enfeksiyon riski (%15.2), sözel iletişimde bozulma (%10.6), üriner boşaltımda
bozulma (%10.6), sıvı volüm eksikliği (%9.1), deri bütünlüğünde bozulma (%9.1) olarak saptanmıştır.

Sonuç
Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri yaşlıyı bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeyi sağlayan uygun ve kullanışlı bir modeldir. Fonksiyonel
Sağlık Örüntülerine göre yaşlılarda en fazla sorun saptanan alanlar sırasıyla, Aktivite - Dinlenme, Baş etme - Stres toleransı, Bilişsel Algısal, Güvenlik - Korunma ve Kendini algılama olarak belirlenmiştir. Kurumda yaşayan yaşlıların için hemşirelik hizmetleri bütüncül bir
yaklaşımla belirlenen sorunlar doğrultusunda planlanmalı ve yürütülmelidir.

Anahtar kelimeler: Fonksiyonel sağlık örüntüleri, yaşlı

EXAMINATION OF THE PROBLEMS OF THE ELDERLY PEOPLE LIVING IN A NURSING HOME BY THE FUNCTIONAL
HEALTH PATTERN MODEL
Objective
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Physical, psychological and social problems and chronic diseases are seen frequently in old age. In this period physical loss and functional loss
increase, elderly people are becoming more dependent on their environment, independent functions decrease, requirements for the existence
of others increase and suffer more psychological problems (1,2). Begin to live in nursing homes for elderly individuals, may have a stressful life
event. Seniors, especially after living in institutions may experience various psychosocial problems. This study was conducted to investigation
of problems of elderly individuals who live in a nursing home.

Method
The study was conducted in Çanakkale Çakader Daniş Nursing Home between November-December 2010. The sample of the study was
composed of 66 elderly. The data were collected by observation and interview in order to determine socio-demographic characteristics (age,
sex, marital status, education, income status, health insurance and so on) and problems of elderly individuals. 2 days each week from all seniors
detailed data were collected for eight weeks. Data were collected by Introductory Information Form, Short-Mental State Examination and
NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) Nursing Diagnosis List (3). Problems in the senior citizens grouped in the Functional
Health Patterns Model (Health promotion, Nutrition, Elimination, Activity - Rest, Cognitive - Perceptual, Self perception, Role Relations, Sexual
- Reproductive, Coping - Stres toleration, Value - Faith, Security - Protection, Comfort and Growth - Development) are determined by NANDA
Nursing Diagnosis. In the assessment of the data; number and percent distribution were used.

Results
The mean age of elderly was 76,35 (SD=9.94). 56.1% of elderly people was female, %93.9 of them was widow. Education level of 27.3% of them
was literate, 48.5% of them was primary school, 10.6% of them was at elementary school level. 37.9% of senior citizens indicated perceptions on
the status of income “low”, 59.1% of them was “medium”, 3% of them was “high”. 74.2% of them have health security. 80.3% of elderly live in the
nursing home willingly, 59.1% of them have visitors, 31.8% of them can go for visiting. The mean score of mini mental evaluation of the elderly
was detected as 23.38 (SD=5.47). According to the nursing diagnosis, the most common problems in the elderly were sleep pattern disturbance
(60.6%), impairment in social interaction (60.6%), fatigue (54.5%), the risk of loneliness (53%), pain (50%), self-care deficiency syndrome (50%),
anxiety (%40.9), ineffective individual coping (%36.4), activity intolerance / the risk of activity tolerance (%33.3), memory impairment (30.3%),
risk of injury (33.3%), hopelessness (28.8%), imbalance in nutrition: less than requirement (28.8%), reduction in self-esteem (25.8%), grief
(25.8%), impairment of sensory perception (25.8%), constipation / risk of constipation (24.2%), infection risk (15.2%), verbal communication
impairment (10.6%), urinary disturbance (10.6%), fluid volume deficit (9.1%), skin integrity impairment (9.1%).

Conclusion
Functional health patterns is an appropriate and useful model to evaluate the elders in a holistic approach. According to the functional health
patterns, the most common problem areas in the elderly respectively were Activity - Rest, Coping - Stress tolerance, Cognitive - Perceptual,
Security - Protection, Self perception. Nursing services for elderly living instutions should be planned and carried out accordance with the
identified problems by holistic approach.

Keywords: Functional health patterns, the elders
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Amaç
Üniversite dönemi, gençlerin fiziksel, duygusal, davranışsal ve sosyal olarak birçok değişim ve gelişimi bir arada yaşadıkları bir dönemdir.
Bu dönemde karşılaşılan güçlüklerle baş etmede öğrencilerin ruhsal özellikleri; kişilik – benlik özellikleri, yaşama bakış açıları ve gelecek
kaygıları etkili olmaktadır. Bu özelliklerden benlik kavramı, bireyin kendisiyle ilgili algı, tutum, inançlarını içermekte ve bireyin kendisini
tanımasıyla daha da gelişmektedir. Hemşirelik öğrencileri açısından bakıldığında ise; öğrencilerin olumlu bir benlik kavramına, hayata
ve geleceğe yönelik pozitif tutumlara sahip olmaları, gerek mesleki uygulamalarında daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmelerinde,
gerekse kişisel gelişimi ve yaşam doyumu açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinin umutsuzluk
düzeylerini etkileyen faktörler ile benlik kavramları arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Bu araştırma tanımlayıcı ve kesitsel olarak yürütülmüştür. Çalışma Çankırı Karatekin Üniversitesi’nde, Mayıs-Haziran 2010 tarihinde
165 hemşirelik bölümü öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, öğrencilerin sosyo-demografik özelliklerini içeren 20
soruluk anket formu, umutsuzluk düzeylerini belirlemeye yönelik Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) ve benlik kavramlarına ilişkin algılarını,
kendini tanıma ve çevresindeki kişilerle ilişkilerin belirlenmesinde etkili bir kişilik testi olan Giessen Testi “Ben Formu” Ölçeği (GTBFÖ)
kullanılmıştır. Verilerin değerlendirmesinde, T-testi, ANAVO ve Pearson’s korelasyon analizi testleri kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmada öğrencilerin 143’ü kız (% 86.7), 22’si erkek (%13.3), 97’si (%58.8) 17-21 yaş aralığında ve 68’i (%41.2) 22 yaş ve üzerindedir.
Araştırmada öğrencilerin çoğunluğunun; Çankırı’da şehir merkezinde arkadaşları ile evde yaşadıkları (%48.5, n:80) belirlenmiştir.
Öğrencilerin algıladıkları sosyo-ekonomik durumları orta düzey (% 65.5, n: 108) ve genel sağlık algıları ise iyi düzeydedir (%52.1, n:86).
Öğrencilerin BUÖ puan ortalamaları 5.64±3.84’dir. Erkek, parçalanmış aileden gelen, 3 ve üzerinde kardeşi olan, babalarının eğitim
düzeyi daha düşük, sosyo-ekonomik durumunu yetersiz olarak algılayan, devlet yurdunda barınan, spor yapma olanağı olmayan,
kronik bir hastalığı olan, bir ruhsal hastalığı olan, sürekli ilaç kullanmak durumunda olan, genel sağlık durumunu kötü olarak algılayan
öğrencilerin BUÖ’den daha yüksek puan aldıkları saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin GTBFÖ alt ölçeklerinden aldıkları puan ortalamaları
incelendiğinde; öğrencilerin olumlu sosyal uyum yapabilen, çekici, sevimli, güzel görünmeye dikkat eden, açık, özverili ve paylaşımcı,
karşı cinsle ilişki kurabilen ve başkaları ile beraber olmaktan hoşlanan kişilik özelliklerinin yanı sıra dominant, kontrollü ve bağımlı olmayı
tercih eden depresif kişilik özelliklerine de sahip oldukları belirlenmiştir. Kız, spor yapma olanağı bulunmayan, kronik hastalığı olan, ruhsal
hastalığı olan, anne eğitim düzeyi daha düşük, öğrencilerin GTBFÖ’nün çeşitli alt ölçeklerinde puan ortalamalarının erkek öğrencilere
göre daha yüksek olduğu (p<0.05), benlik algılarının olumsuzlaştığı belirlenmiştir. Ayrıca çalışmada; öğrencilerin BUÖ ile GTBFÖ’nin alt
ölçekleri puan ortalamaları arasındaki korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönde zayıf ilişkiler olduğu görülmüştür.
GTBFÖ nin “Olumlu sosyal uyum” (r:0.379 p<0.05), ve “Dominant-bağımlı olma” (r:0.173 p<0.05), alt ölçeği puan ortalamaları arttıkça,
“BUÖ” puanlarının azaldığı belirlenmiştir.

Sonuç
Çalışmanın sonuçları, öğrencilerin olumlu benlik kavramına sahip oldukça umutsuzluk düzeylerinin azaldığını göstermiştir. Bu nedenle
hemşirelik eğitim müfredat programlarının öğrencilerinin benlik kavramlarının gelişimini olumlu yönde destekleyecek biçimde organize
edilmesi, bununla birlikte psikiyatri hemşireliği dersleri ve uygulamalarında da bu becerilerini harekete geçirecek, kendini tanıma ve
farkındalık geliştirmeye yönelik uygulamalara yer verilmesinin önemi büyüktür.

Anahtar kelimeler: Umutsuzluk, benlik kavramı ve hemşirelik öğrencileri
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DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN SELF CONCEPT AND FACTORS AFFECTING LEVELS OF NURSING
STUDENTS’ HOPELESSNESS
Aim
Period of university is a very important in terms of youths living together many physical, emotional, behavioral, and social change and
development. In this period, students’ psychological features, personality - self-characteristics, life perspectives and anxieties of future are
effective dealing with difficulties encountered. One of these features is a self-concept which includes his or her individual perception, attitudes,
beliefs. Furthermore it develops more and more with self-knowledge. From the perspective of nursing students, they can be provide more
effective and quality service both professional practices, life satisfaction and individual development with positive self-concept, positive
attitudes towards their future life. For this reason, this research was conducted to determine of the relationship between self concept and factors
affecting levels of nursing students’hopelessness.

Method
This research was conducted as a descriptive and cross-sectional with 165 students in a Nursing Department at Çankırı Karatekin University
School of Health in May to June 2010. A-20 item Questionnare including socio-demographic charecteristics of students, the “Beck Hopelessness
Scale (BHS)” and the “Giessen test (Self Form) (GTSF)” were used as data collection tools. The data were evaluated using percentages, t-test, oneway ANOVA, and Pearson’s correlation analysis.

Results
The study included 143 girl students (86.7%) and 22 men students (13.3%), 97 students (58.8%) in 17-21 years range and 68 students (41.2%) in
22 years and over. We found that most of the students were living in city center live at home with his friends in the city center in Çankırı (48.5%,
n = 80). The students’ socio-economic status was middle (65.5%, n = 108) and general health perception was good level (52.1%, n = 86). It was
found that the mean scores of the BHS were 5.64 ± 3.84. The mean scores of BHS of the students which are male, belonged divorced parents,
with 3 and above having siblings, getting lower income, getting lower education levels in parents, sheltering in the state residence, without
the opportunity to play sports, having a chronic disease and a mental illness, using drug continuously were found significantly higher than
the others (p <0.05). According to results of the mean scores of GTSF’ subscales, it was determined that nursing students can make a positive
social cohesion, attractive, cute, care to look good, open, self-sacrificing and sharing, capable of establish relationships with the opposite
sex, like to be dominant as well as getting personality traits, controlled and dependent and depressive features. The mean scores of GTSF’
subscales of the students which are girls, without the opportunity to play sports, having a chronic disease and a mental illness, getting lower
education levels in mother were found significantly higher than the others (p <0.05) and having negative self-perceptions. In addition, results
of the research indicated that there was significant negatively relationship between subscales’ mean scores of BHS and GTSF in the correlation
analysis (p<0.05). Also, while the mean scores of the “Positive Social Cohesion” (r = 0,379 p <0.05) and “Becoming the Dominant-Dependent”(r
= 0,173 p <0.05) subscale of GTSF were increasing, the mean scores of the BHS increased.

Conclusion
The results of the study showed that while students having positive self-concept, levels of hopelessness of students decreased quite. In this
context, it is important to appropriately organize of nursing education curricula to support for strengthening the students’ self concept.
Therefore, psychiatric nursing course in the curriculum of nursing education and practices has great importance applications to stimulate
students’ these skills, self-knowledge and developing awareness

Keywords: Nursing students, hopelessness, self-concept
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Amaç
Hemşirelik programlarında öğrenim gören öğrenciler, uygulama alanlarında oldukça yoğun kişilerarası ilişkiler ve çeşitli çatışmalar
yaşayabilmektedirler. Öğrencilerin çatışmaları yönetirken seçtikleri stratejiler, yaşadıkları çatışmaların sonuçları yönünden çok
önemlidir. Her çatışma özünde duygusal özellikler içerdiğinden; duygusal özellikler ve bağlanma stili arasında önemli ilişkili olabileceği
düşünülmüştür. Bu araştırma hemşirelik öğrencilerinde çatışma yönetim stratejileri, bağlanma stili ve bazı sosyo-demografik özellikler
arasındaki ilişkilerin saptanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.

Yöntem
Bu araştırma Ekim-Kasım 2011 tarihinde tanımlayıcı ve kesitsel bir araştırma olarak Çankırı Karatekin Üniversitesinde öğrenim görmekte
olan 271 hemşirelik öğrencisi ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak öğrencileri sosyo-demografik özelliklerini içeren 20 soruluk
İlişki Ölçekleri Anketi (İÖA) ve Çatışma Yönetimi Stratejileri Ölçeği (ÇYSÖ) kullanılmıştır. Veriler yüzde, t-testi, tek yönlü varyans analizi ve
Pearson’s korelasyon analizi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Bulgular
Araştırmada öğrencilerin 227’si kız (% 83.3) ve 44’ü erkek (% 16.2 ) ve yaş ortalaması 21 yaş ve üzeridir. Öğrencilerin çoğunluğunun çatışma
yönetimi stratejileri hakkında kurs/seminer almadıkları (% 95.6, n:259) ve akran ilişkileri (80% 29.5, n), olumsuz bireysel tutumlar(% 22.1,
n: 60), yetersiz iletişim (% 12.5, n: 54) ve ortak karar vermede görüş farklılıkları nedeniyle çatışma yaşadıkları belirlenmiştir (%11.8, n: 32).
Öğrencilerin ÇYSÖ’nün “Kaçınma” (X=40.09±6.94) ve İÖA’nin Kayıtsız Bağlanma” (X= 22.83±4.86) alt ölçeği puan ortalaması diğerlerinden
daha yüksek düzeydedir. Kız öğrencilerin İÖA’nin “Korkulu Bağlanma” stili ile (t:2.148, p<0.05), ÇYSÖ’nin “İşbirliği ve Uzlaşma” alt ölçekleri
puan ortalamaları erkek öğrencilere göre daha yüksektir. (t:2.966, p<0.05; t:2.646 p<0.05). Bu sonuç kız öğrencilerin erkeklere göre
kendilerine daha az güvendiklerini ve olumsuz bireysel algılamalara sahip olduklarını, ancak çatışma çözümünde daha etkili yöntemler
kullandıklarını düşündürmüştür. Ayrıca “il merkezinden” gelen öğrencilerin ÇYSÖ’nin “Hükmetme” alt ölçeği puan ortalamalarının
diğerlerine göre daha yüksek düzeyde olduğu (F:5.106, p<0.05), sosyo-ekonomik düzey yükseldikçe ÇYSÖ’nin “Bütünleştirme” ve
“Uzlaşma” alt ölçeği puan ortalamalarının azaldığı (F:5.606, p<0.05; F:2.920 p<0.05), genel sağlık algısı iyileştikçe “Korkulu Bağlanma”
alt ölçeği puan ortalamalarının azaldığı belirlenmiştir (F: 3.469, p< 0.05). Çalışmada; öğrencilerin ÇYSÖ ile İÖA’nin alt ölçekleri puan
ortalamaları arasındaki korelasyon analizinde istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. İÖA’nin “Kayıtsız Bağlanma” alt
ölçeği puan ortalamaları arttıkça, ÇYSÖ’nin “Bütünleştirme (r:0.144, p<0.05), Uzlaşma (r:0.137, p<0.05) ve Hükmetme (r:0.234, p<0.05)”
puan ortalamalarının arttığı ve İÖA’nin “Güvenli Bağlanma” alt ölçeği puan ortalamaları arttıkça ÇYSÖ’nin “Bütünleştirme’’alt ölçeği
puan ortalamalarının arttığı (r:0.140 p<0.05) saptanmıştır. Ayrıca “Saplantılı Bağlanma” alt ölçeği puan ortalamaları arttıkça ÇYSÖ’nün
“Kaçınma” puanlarının arttığı (r:0.129, p<0.05) ve “Hükmetme” alt ölçeği puan ortalamalarının azaldığı (r:0.136, p<0.05) belirlenmiştir.

Sonuç
Bulgular öğrencilerin güvenli bağlanma durumları arttıkça bütünleştirici ve uzlaştırıcı olma özelliklerinin arttığını, saplantılı ve
kayıtsız bağlanma durumları arttıkça ise kaçınma ve hükmetme özelliklerinin arttığını göstermiştir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde
öğrencilerin bireysel özelliklerinin bilinmesi ve karşılaştıkları çatışma durumlarıyla daha etkili baş etme becerilerini kazanabilmesini
sağlayabilecek, uygun öğretim etkinliklerinin ve yenilikçi stratejilerin eğitime entegrasyonu önemlidir. Bunun için hemşirelik eğitim
müfredat programında yer alan iletişim becerileri ve psikiyatri hemşireliği derslerinde ve uygulamalarında öğrencilerin bu becerilerini
harekete geçirecek, kendini tanıma ve farkındalık geliştirmeye yönelik uygulamaların önemi büyüktür.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencileri, çatışma yönetim stratejisi, bağlanma stili

DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN CONFLICT MANAGMENT STRATEGIES AND ATTACHMENT STYLE
AMONG NURSING STUDENTS
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Aim
The students who are educate in the nursing programs can face quite intense interpersonal relationships and various conflicts in clinical practice
areas. Conflict management strategies were selected by this students. The students’ strategies for managing conflicts is very important in terms

of their conflicts’ results. It was thought that there can be important relationship between some emotionally characteristics and attachment
style,because of that every conflicts contain these characteristics. This research was conducted to determine that the relationships between
conflict management strategies, attachment style and some socio-demographic characteristics among nursing students.

Methods
This research was conducted in 0ctober-Nowember 2011 as a descriptive and cross-sectional research with 271 students in a Nursing
Department at Çankırı Karatekin University school of health. A-20 item Questionnare including socio-demographic charecteristics of students,
the “Scale of Conflict Managment Strategies (SCMS)” and the “Relationship Scales Questionnare (RSQ)” were used as data collaction tools. The
data were evaluated using percentages, t-test, one-way ANOVA, and Pearson’s correlation analysis.

Results
The study included 227 females(% 83.3) and 44 males students(%16.2), The mean age of students was 21 years and over. It was determined
that most of the students didn’t have course/seminar about conflict managment strategies(%95.6, n:259), the students were in conflict about
peer relation(%29.5,n:80), negative individual attitudes (%22.1,n:60), inadequate communication (%12.5,n:54) and differences of opinions in
joint decision making(%11.8,n:32). The mean score of the avoidance subscale of SCMS (40.09±6.94) were higher than the others. Also the
mean score of the “Dismissing”subscale of RSQ was higher level than the others (22.83± 4.86). The results indicated that there are statistically
significant differences between the mean scores of the RSQ, SCMS and students’gender. Accordingly, the mean scores of the Fearful subscale of
RSQ(t:2.148, p<0.05) and Integrating (t:2.966, p<0.05) and Compromising (t: 2.646, p<0.05) subscales of SCMS of female students were higher
than male students. These results was suggested that female students used more effective methods for conflict resoluations despite they had
less confidence and individual negative perceptions. Also the mean scores of “Domination” subscale of SCMS of students who came from city
center were higher than the others. It was determined that while the student’s socio-economic level higher, the mean scores of the “Integration”
and “Compromising” subscale of SCMS reduced. In addition to It was found that while the student’s perception of general health status were
improving, the mean scores of the “Fearful” subscale of RSQ decreased. Our results indicated that there is statistically significant relation
between subscales’ total means of SCMS and RSQ in the correlation analysis (p<0.05) While the mean scores of the “Dismissing” subscale of
RSQ were increasing, the mean scores of the “Compromising, Dominating and Integration” subscale of SCMS increased. While the mean scores
of the Secure subscales of RSQ were increasing, the mean scores of “Compromising” subscale of SCMS increased. Besides, while the mean
scores of the “Preoccupied” subscale of RSQ were increasing, the mean scores of “Avoiding” subscale of SCMS increased and the mean scores of
“Dominating” subscale of SCMS increased.

Conclusion
The results of the study showed that while students having secure attachment status, levels of Integration” and Compromising of students
increased. Also while students having Dismissing and Preoccupied, levels of Avoiding and Dominating of students increased. In this context, it
is important to organize appropriate instructional activities and integrate innovative strategies to education for strengthening the students’
individual charasteristics and to acquire more effective coping skills in conflict situation for nursing students. Therefore, psychiatric nursing
course in the curriculum of nursing education and practices has great importance applications to stimulate students’ these skills, self-knowledge
and developing awareness.

Keywords: Nursing students, conflict management strategies, attachment styles.
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Amaç
Bu araştırma, bağımlı hastalarda yaşam doyumu ve etkileyen faktörleri incelemek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Tanımlayıcı araştırma, Temmuz- Ekim 2010 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Bağımlılık
Servisi’ nde yatarak ve ayaktan alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hastayla
yapılmıştır. Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ)” ile toplanmıştır (1,2).Verilerin analizinde ANOVA ve
t-testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan bağımlı hastaların %46’sının 20-29 yaş grubunda, %76’sının erkek, %72’sinin bekar, %61’inin ortaokul/ lise
mezunu olduğu, %69’unun bir işte çalıştığı, %83’ünün sosyal güvencesinin olduğu, %52’sinin gelir durumunu orta düzeyde algıladığı
bulunmuştur. Hastaların %77’sinin alkol yada maddeye 15-25 yaşları arasında başladığı, %79’unun alkol kullandığı, %52’sinin alkol
yada madde kullanımına bir aydan fazla ara verdiği, %47’sinin hastaneye tedavi olmak amacıyla hiç yatmadığı ve % 38’inin ise 1-3 kez
hastaneye yattığı belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan bağımlı hastaların YDÖ puan ortalaması 9.47±2.12’ dir (YDÖ puan aralığı 0-20). Hastaların YDÖ puan ortalamasını
yaş ve hastaneye yatış durumlarının etkilediği saptanmıştır (p<0.05). Diğer taraftan hastaların cinsiyetinin, medeni durumunun, sosyoekonomik durumun, eğitim durumunun, çalışma durumunun, sosyal güvencelerinin, alkol ya da maddeye başlama yaşının, kullanılan
madde türünün ve alkol ya da maddeye bir aydan uzun süre ara verme durumunun YDÖ puan ortalamasını etkilemediği bulunmuştur
(p>0.05).

Sonuç
Araştırmada bağımlı hastaların yaşam doyumlarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Hastaların yaşam doyumlarının yaşlarından ve
hastaneye yatış durumlarından etkilendiği, 30-39 yaş grubunda olanlar ile bağımlılık nedeniyle hastaneye yatmayan hastaların yaşam
doyumlarının daha yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Literatürde yaşam doyumu ve bağımlılık arasındaki ilişkiyle ilgili net bir bilgi
yoktur. Bağımlı hastaların yaşam doyumlarıyla ilgili yapılacak kapsamlı çalışmalar bu konunun netlik kazanmasına yardımcı olacaktır
ve bu konuda erken önlemlerin alınmasını sağlaması açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca bağımlı hastaların yaşam doyumlarını
arttırmak için tedavilerinin daha çok ayaktan tedavi birimlerinde sürdürülmesi gerektiği önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Bağımlı hasta, yaşam doyumu

DETERMINATION OF RELATIONSHIP BETWEEN CONFLICT MANAGMENT STRATEGIES AND ATTACHMENT STYLE
AMONG NURSING STUDENTS
Purpose
This study has been conducted in order to examine the life satisfaction of dependent patients and effective factors.
Methods: Descriptive research was carried out between July and October in Ege University Medical Faculty Hospital, Psychiatry Clinic Addiction
Unit, together with 100 patients who were receiving inpatient and outpatient treatment due to alcohol and drug addiction and accepted to
take part in this research. Research data were collected with “Introductory Information Form” and “Life Satisfaction Inventory (LSI)” (1, 2). In the
analysis of data ANOVA and t-test have been used.

Findings
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It was founded out that among dependent patients who participated in the research, 46% are 20-29 years old, 76% are male, 72% are single,
61% graduated from elementary school/ high school graduate, 69% work in somewhere, 83% have social security, 52% were perceived
middle- incomed. 77% of patients begins between the ages of 15-25, 79% used alcohol, 52% of the alcohol or drug use had suspended more
than a month, 47% never stayed in hospital to be treated and 38% of stayed in hospital between 1-3 times was determined.
The average LSI score of the dependent patients participating in the research is 9:47± 2.12 (LSI score range 0-20). It was founded that the

average LSI score of patients was effected age and conditions of stay in hospital (p <0.05). On the other hand, the average LSI score of patients
wasn’t effected gender, marital status, socio-economic status, educational status, working status, social insurance, age at onset of alcohol or
substance, alcohol or substance used in the type of item, and break a month according to the state for a long time (p> 0.05).

Results
It was seen that life satisfaction of dependent patients were medium levels on the research. It was concluded that life satisfaction of patients
affected by age and situation of hospitalization, 30-39 age group, and never stayed in hospital to be treated are more satisfied. In the literature on
the information with relationship between life satisfaction and dependency isn’t clear. A comprehensive study of life satisfaction of dependent
patients will help you gain clarity in this issue and this issue is of great importance in order to provide an early measures are taken. In addition,
it is suggested that treatment of dependent patients should mostly be continued in outpatient treatment units for increase life satisfaction.

Keywords: Dependent patients, life satisfaction
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Tüm insanlar gibi psikiyatri servis ortamlarında bulunan bireyler de çevreleriyle etkileşim halindedir; ortamı etkilerler ve ortamdan
etkilenirler (1). Farklı uygulamalar nedeniyle hastaların ve hemşirelerin, ortam algıları servislere göre değişse de aynı ortamda bulunan
hasta ve hemşirelerin de ortam algılarında farklıklar olabilmektedir (2). Bu algılar çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (3).
Tanımlayıcı olan bu çalışma Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde yatarak tedavi gören hastaların ve çalışan hemşirelerin
psikiyatri servis ortamı algılarının ve etmenlerin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır.
Çalışmanın evrenini, 30 Haziran- 30 Eylül 2010 tarihleri arasında hastanede yatarak tedavi gören hastalar ve yataklı birimlerde çalışan
hemşireler, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden bireyler oluşturmuştur. Çalışma için hastaları sağlık ekibi seçmiştir. Hasta
ve hemşire tanıcı formları ve Servis Ortamı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçek, Moss (1974) tarafından geliştirilmiş, Türkçe uyarlaması Bozkurt
(1998) tarafından yapılmıştır. Ölçek, 3 alt boyuttan ve 10 alt ölçek içermektedir (1). Verilerin analizinde Mann-Whitney U, Kruskal Wallis,
Korelasyon analiz yöntemleri kullanılmıştır.
Çalışmaya katılan hastaların yaş ortalamasının 33.85 ± 13.60; hemşirelerin yaş ortalamasının 35.34 ± 6.74 olduğu saptanmıştır. Ayrıca,
hastaların %50’sinin psikotik bozukluk tanısı ile yattığı saptanmıştır. Çalışmanın sonucu olarak hastaların ve hemşireler servis ortamı
algılarında anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Hastaların servis ortamı algılarında yaş, yatış sayısı, cinsiyet, medeni durum ve eğitim durumu
değişkenlerinin; hemşirelerin servis ortamı algılarında ise yaş, medeni durum, personel ve malzeme sıkıntısı yaşama durumu, çalıştıkları
ortamdan memnuniyet durumu ve mesleğin toplumdaki itibarından memnuniyet durumu değişkenlerinin etkili olduğu belirlenmiştir.
Sonuçlar doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Hasta, hemşire, ortam algısı

COMPARİSON OF PATİENTS AND STAFF NURSES PSYCHİATRİC WARD ATMOSPHERE PERCEPTİONS AND
EFFECTİVE FACTORS
Individuals in psychiatric wards interact with the environment, affect and are affected by environment as all people (1). Ward atmosphere
perceptions of patients and staff nurses change according to different wards because of different applications and also there are differences
between patients’ ward atmosphere perceptions and staff nurses’ in the same wards (2). These perceptions are affeted by various factors (3).
This descriptive research was studied in order to compare ward atmosphere perceptions and affective factors of inpatients and staff nurses in
Manisa Mental Health and Psychiatric Hospital.
Patients who were inpatients in Manisa Mental Health and Psychiatric Hospital at between 30 July and 30 September and nurses who worked
in inpatient units in this hospital at between 30 July and 30 September created the population of the study and people that accepted the
study created the sample. The health team members choosed the patients for the study. Patients were included whose hospitalization were
before minimum a week. Patient and Nurse Identifying Information Forms and Ward Atmosphere Scale were used. The scale was developed
by Moss (1974) and Turkish adaptation was made by Bozkurt (1998). It has 3 sizes and 10 sub-scales (1). Mann- Whitney U, Kruskal Wallis and
Correlation were used in analyses of data.
The mean age of patients in the study was 33.85 ± 13.60; and the nurses’ was 35.34 ± 6.74. Also it was found that 50 % of the patients were
diagnosed with psychotic disorder. As a result of this study significant differences were found between perceptions of patients and nurses. Age,
the number of hospitalizations, gender, marital status, income status and education level was effective factors of patients perceptions while
age, marital status, living shortage of personel and material, pleasent about work environment, satisfaction of the profession’s credit status
were found effective factors of nurses’ ward atmosphere perceptions. In accordance with these results some suggestions were given.

Keywords: Patient, nurse, atmosphere perceptions
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KARACİĞER NAKLİ YAPILAN HASTALARIN YAKINLARININ DEPRESYON DÜZEYLERİNİN YAŞAM
KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ
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Giriş-Amaç
Transplantasyon genel olarak doku ya da organların aktarılması işlemi olarak tanımlanabilmektedir. Organ nakli sonrası hasta bakımı
yaşam boyu sürmektedir. Hasta sürekli fiziksel, psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır. Hastaneye yatış, özellikle de ani ve kritik
hastalık durumları, hastaların en büyük destekçileri olan ailelerinin de stres yaşamasına neden olmaktadır (1,3).
Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşam kalitesi, kişilerin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, kişisel yeterliliği, sosyal ilişkileri ve çevresi ile olan
etkileşimleri kapsayan bir kavramdır (2).
Bu çalışma; karaciğer nakil ameliyatı olmuş hastaların bakımından sorumlu hasta yakınlarının depresyon düzeyinin yaşam kalitesi üzerine
etkisini belirlemek amacıyla uygulanmıştır.

Yöntem
Araştırmamız nakil sonrası dönemde hasta yakınlarının yaşam kalitesi ve depresyon durumu arasındaki ilişkiyi araştıran tanımlayıcı
ve kesitsel bir çalışmadır. Araştırmanın evrenini, bir Üniversite hastanesinde 2009-2010 yılları arasında karaciğer nakli olan hastaların
yakınlarından, araştırma kriterlerine uyan (gönüllülük, 14 yaş üzerinde olmak, okur-yazar olmak, hastasının 2009-2010 yılları arasında
çalışma yapılan birimde karaciğer nakli olması) 18 kişi oluşturmuştur.
Araştırmanın verileri, araştırmacılar tarafından literatür doğrultusunda hazırlanan Kişisel Bilgi Formu, Beck Depresyon Ölçeği, SF-36
Yaşam Kalitesi Ölçeği kullanılarak, birebir görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
Analiz ve değerlendirmelerde sıklık tabloları, merkezi ve yaygınlık ölçütleri ile Spearman Korelasyon analizi kullanılmıştır. İstatistiksel
anlamlılık düzeyi p<0.05 alınmıştır.

Bulgular
Elde edilen veriler doğrultusunda; araştırmaya katılan hasta yakınlarının %61.1’inin kadın, %83.3’ünün evli, %38.9’unun ilkokul mezunu,
%61.1’inin çalışmadığı, %66.7’sinin orta gelir düzeyin sahip olduğu bulunmuştur. Yaş ortalamaları ise 37.17+7.27’dir. Nakil için beklenilen
sürenin ortalaması 264.83 gündür. Katılımcıların %38.9’u eş ve %27.8’i karaciğer vericisidir. %55,6’sı hastalığın aile içinde konum
değişikliğine sebep olduğunu ifade etmiştir.
Hasta yakınlarının Beck Depresyon Ölçeğinden aldıkları puanlara bakıldığında %38.9’unda orta düzeyde depresyon, %61.1’inde ise ciddi
düzeyde depresyon varlığı bulunmuştur.
Depresyon puanı ile yaşam kalitesi alt boyutları arasında yapılan karşılaştırmada; yaşam kalitesi alt boyutlarında fiziksel rol güçlüğü
(r=0.560, p=0.016), canlılık (r=0.577, p=0.012) ve ruhsal sağlık (r=0.492, p=0.038) ile depresyon arasında negatif yönde orta düzeyde
anlamlı bir ilişki saptanmıştır.
Ayrıca, nakil için bekleme süresi ile yaşam kalitesi alt boyutlarından fiziksel rol güçlüğü alt boyutunda (r=0.502, p=0.034) pozitif yönde
orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.

Sonuç
Nakil sonrası dönemde hasta yakınlarında, depresyon düzeyi ile yaşam kalitesi arasında ilişki olduğu saptanmıştır. Buna yönelik olarak
nakil sonrasında hasta yakınlarının da içinde yer alacağı destek grupları oluşturmanın ve ruhsal durum ile yaşam kalitesini iyileştirmeye
odaklanan programlar geliştirmenin gerekli olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Depresyon, hasta yakını, yaşam kalitesi
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THE DEPRESSION STATUS OF LIVER TRANSPLANT PATIENT’S RELATIVES ON THE EFFECT OF QUALITY OF LIFE
Background-Objectıve
In general meaning transplantation can be defined as the transfer process of tissue or organs. After organ transplantation patient care continues
throughout life. Patient will continuously need physical, psychological and social support. Hospitalization causes stress to the families who are
the greatest supporters of the patients, especially in cases of sudden and critical illnesses (1, 3).
According to the World Health Organization (WHO), quality of life is a concept that covers people physical health, psychological state, personal
competence, social relationships and interactions with its surroundings (2).
The aim of this study is to determine the effects on the quality of life with the depression status of the relatives who are responsible for the care
of liver transplanted patient.

Method
This is a descriptive and a cross-sectional study and search about quality of life in post-transplant period and the relationship between the level
of depression. The universe of the research consists of 18 people who are liver transplant patient’s relatives in a University hospital, are also
suitable for research criteria (voluntary, over 14 years, literate, 2009-2010 period to transplantation in this study unit).
The data is collected by the researcher who used a Personal Information Form which is prepared in accordance to the literature; Beck Depression
Inventory and the SF-36 Quality of Life Scale.
Frequency tables, the prevalence of central dimensions and Spearman Correlation technique were used for data analysis and evaluation.
Statistical significance level is taken as p <0.05

Result
With the data obtained it was found that 61.1% of the patients were female, 83.3% of the patients married, 38.9% were primary school
graduates, 61.1% doesn’t work, 66.7% has modarete-income. The average age is 37.17+7.27 years. The average waiting time for transplant
patients is 264.83 days. The participants are 38.9% spouses and 27.8% of liver receiver. The patients reported that diseases caused change of
position in the family (55.6%).
According the the data obtained from Beck Depression Scale scores of the patient relatives, 38.9% of the patient group were found to be
moderately depressed. The other 61.1% of the patients were found severely depressed.
When depression score compared with the quality of life subscales; a moderate negative relationship found between the relatives of the
patients depression score and physical role difficulties (r=0.560, p=0.016) sub-dimension, vitality (r=0.577, p=0.012) and mental health subdimension (r=0.492, p=0.038).
Also a moderately positive relationship found between the waiting time for transplant and physicial role difficulties sub-dimension (r=0.502,
p=0.034).

Conclusions
As a result it is found that depression is related with the quality of life at the relatives who are effected as the patients from the post transplant
period. This reveals the importance of the establishing the therapeutic groups which also includes the patient relatives at the post transplant
period and developing programs which are focused on mental situtation and improving the quality of life.

Keywords: Depression, patient’s relative, quality of life
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ŞİDDET PSİKİYATRİNİN NERESİNDE?
Serap Yıldırım
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Ar.Gör.Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği AD/ PhD, Ege University School of Nursing, Psychiatric Nursing Department, Izmir.

Şiddet; kendine ya da bir başkasına, grup ya da topluluğa yönelik olarak ölüm, yaralama, ruhsal zedeleme, gelişimsel bozukluğa yol
açabilecek fiziksel zorlama, güç kullanımı ya da tehdidin amaçlı olarak uygulanmasıdır (1). Psikiyatride şiddetten bahsedildiğinde ise ilk
aklımıza gelen hiç kuşkusuz psikiyatrik hastanın içinde bulunduğu ruhsal durum gereği kendine ya da başkalarına yönelik gösterdiği
şiddet eylemi gelir. Bu eylemin biçimi veya derecesi, hastanın düşünce bozukluğunun derecesine, madde kullanımı olup olmadığına ya
da tedavi amaçlı kullanılan ilaçların yarattığı yan etkiler gibi durumlara bağlı olarak değişebildiği gibi, yine hastanın içinde bulunduğu
sosyo-ekonomik ve kültürel şartlardan, ayrıca psikiyatrik bakım veren kurumun şartlarından da etkilenir (2). Bu konuda yapılan çalışmalar
bu gerçeği göstermektedir (3,4,5). Ancak psikiyatrinin içinde barındırdığı şiddet, sadece hasta düşüncesinin ya da davranışının bir
ürününden ibaret değildir. Sırf diğerlerinden daha farklı düşünüp, daha farklı konuşuyor veya davranıyor diye hastayı dışlarken ve
damgalarken toplum; kendine kurduğu özel dünyadan zorla koparıp tedavi olması için hastaneye götüren hasta yakını; tedaviye direndiği
için suçlu olmadığı halde kelepçeleyerek zorla hastaneye götüren jandarma ya da polis memuru; hastalığının seyrinde gelişen herhangi
bir kriz durumunda hastayı zorla tespit eden hasta bakıcı; tedavisini zorla yapan hemşire ve tedaviyi uygulatan hekimden her biri ayrı
ayrı hastaya bir çeşit şiddet uygulamış olmuyor mu? Ancak hemen hepsinin son derece masum, ortak bir gerekçesi var: “hastanın tedavi
olmasını sağlayarak kendine ve çevresine zarar vermesini önlemek”. Olayın bu tarafından bakınca da “şiddet psikiyatrinin neresinde?”
sorusu kaçınılmaz oluyor.
Psikiyatrik hasta, toplum tarafından tehdit edilme, sözel, cinsel ve fizik tacize uğrama, darp edilme ve hatta öldürülme gibi diğer ciddi
şiddet olaylarına da maruz kalabilmektedir (6). Walsh ve arkadaşları tarafından psikiyatri hastalarının toplumda şiddete maruz kalma
oranlarını saptamak amacıyla yapılan çalışmada, hastaların %16’sının bir yıl içinde şiddete maruz kaldıkları ve ciddi psikopatolojik
semptomlar gösteren, komorbid bir kişilik bozukluğu olan, evsiz ve madde kullanımı olan hastaların şiddete maruz kaldığı saptanmıştır
(6). Buna ek olarak, yatarak tedavi gören hastalarda sağlık ekibi ya da diğer hastalar tarafında şiddete maruz kalabilmektedirler. Yapılan
araştırmalarda, hastaların %8-10’unun tedavi gördükleri kliniklerde personel ya da diğer hastalar tarafından cinsel, %31’inin fiziksel
saldırıya maruz kaldığı, %63’ünün saldırıya tanık olduğu, %54’ünün kendini tehdit altında hissettiği, %29’nun tespit ve tecrit edilme
sırasında tartaklandığı saptanmıştır (7). Tespit ve tecrit edilme hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesini önlemek, yani hastayı
korumak amaçlı olmasına rağmen, bu tür yaklaşımlar hasta tarafından cezalandırma olarak algılanabilir ve aşağılandığı ve zarar gördüğü
hissini uyandırabilir. Sheline ve Nelson tarafından yapılan bir çalışmada, psikiyatri hastalarının tespit, tecrit gibi yaklaşımları utandırıcı,
rahatsız edici ve insanlık dışı olarak nitelendirdiği bulunmuş olup, hastalarının %64’nün ilaç tedavisini, tespit ve tecrite tercih ettikleri
saptanmıştır (8).
Sonuç olarak, bir toplumun, hayata verdiği değerin en açık ve belirgin ifadesi, sağlığa gösterilen özendir ki, bunun önemli bir parçasını
ruh sağlığı oluşturmaktadır. Bu nedenle psikiyatrik tedavi ortamlarında görev alan sağlık elemanlarının, öncelikle hastayla arasındaki
ilişki ve bakım konuları üzerinde etkili olan temel ilkenin insana saygı olduğunu bilmesi, bu doğrultuda çalışması ve özel eğitimden
geçmiş olmalarının sağlanması çok önemlidir. Ayrıca, toplumda psikiyatri hastalarına yönelik ön yargının ve damgalamanın ortadan
kaldırılması içinde çaba gösterilmesi gerekmektedir. Suçlu ve suçsuz diye nitelendirmeden önce, psikiyatrideki şiddet olgusunun tüm
yönleriyle ele alınarak değerlendirilmesi de oldukça önemlidir.

Anahtar kelimeler: Şiddet, psikiyatri

WHERE IS VIOLENCE IN PSYCHIATRY?
Violence is imposing of physical strain, use of force or treat intentionally intended for oneself or someone else, group or community, which can
cause death, physical injury, mental damnification, developmental disorders (1). When we talk about violence in psychiatry, without doubt the
first thing that comes to mind is act of violence that is pointed to others due to the state of mind of patient. The way and degree of this act of
violence can vary according to the patient’s thought disorder degree, existence of substance use or side effects of medicines used for medical
purpose and also affected by socio-economic and cultural conditions of patient and conditions of institute which gives the psychiatric care (2).
Researches in this regard, indicate this fact (3, 4, 5). However, violence within the psychiatry not only consists of the product of patient’s thought
and behaviors. The society by casting out and stigmatizing the patient just because he/she thinks, speaks or acts different from others; Patient
relative who takes him/his to the hospital for treatment by taking away by forcefully from his/her special world; Gendarme or police officer
who take the patient to the hospital by force with handcuffs although he/she is not guilty just because he/she refuse being treated; Nurse who
appoint patient by force in any critic situation which is seen in the course of disease; Nurse who makes the treatment by force and doctor who
enforce treatment by force; Are not they doing violence to the patient, though each in a different way? However, all of them have common
innocent reason ; “They want to prevent patient to hurt himself and his environment by ensuring that he is treated.” The question “Where is
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violence in psychiatry?” becomes inevitable, when we look from this perspective.
Psychiatric patient can be subjected to other serious violence types like being threatened, verbal, sexual and physical harassment, being
pounded up and even being killed by the society (6). In the research made by Walsh et al in order to determine the ratio of psychiatric patients’
being subjected to violence, it has been found out that %16 of patients are subjected to violence within a year. It has been detected that hose
patients who are subjected to violence, are homeless people that are using substances and having comorbid personality disorders which show
serious psychopathologic symptoms (6). In addition to this, patients who receive in-patient treatment can be subjected to violence by other
patients or health care team. It has been founded out in the researches that %8-10 of the patients are subjected to sexual harassment by
medical staff or other patients in the clinics where they are treated by, %31 are subjected to physical violence, %63 witness violence, %54 feel
under treat and %29 are assaulted during identification and isolation (7). Although identification and isolation are being done in order to
prevent him to harm himself and environment in other words protect patient, such kind of attitudes are perceived as punishment by patient
which may arouse the abasement and impairment feeling. In the research carried out by Sheline and Nelson, it has been found out that
psychiatric patients describe attitudes like identification and isolation as embarrassing, irritating and in human and %64 of the patients prefer
medical treatment to identification and isolation (8).
As a result; elaboration to health of society is the clearest and most significant indication for the given importance to human life which is mostly
consists of mental health. That is why, it is important that medical staff who are assigned in treatment should be aware of showing respect to
human which is the fundamental principle effecting relationship with patient and care issues and should have special education in this respect.
In addition to this there should be some efforts in order to eliminate prejudice and stigmatization directed to psychiatric patients within society.
It is also really important that violence phenomenon in psychiatry should be evaluated by discussing its’ all aspects before identifying persons
guilty or innocent.

Keywords: Violence, psychiatry
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PSİKİYATRİ TANISI ALAN ERGEN VE EBEVEYNLERİNİN ÖFKE İFADE BİÇİMLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Demet Taşçı Eser, Besti Üstün

P-054

Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı

Amaç
Öfke ifade etmede sorunların en önemli noktalarından biri de kuşaktan kuşağa aktarılma özelliğidir (1). Uygunsuz öfke ifadesi ile ciddi
psikiyatrik bozukluklar ve şiddet suçları arasında bağlantılar tanımlanmaktadır (3). Bu çalışmanın amacı, psikiyatri tanısı alan ergen ve
ebeveynlerin öfkeyi ifade etme biçimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gençlik Ruh Sağlığı Danışma ve Tedavi Birimine başvuran 15-18 yaş
arasındaki ergen ve ebeveynleri oluşturmaktadır. Çalışmanın verilerini toplamak için, Demografik Bilgi Formu ve Spielberger tarafından
geliştirilen ve Özer tarafından Türkçeye uyarlanan Sürekli Öfke/Öfke İfade Tarzı Ölçeği (SÖÖTÖ) kullanılmıştır (2). Araştırmada, tek yönlü
varyans analizi ve varyans analizinin anlamlı olduğu durumlarda Tukey’s honestly significant difference (HSD) testi uygulanmıştır.

Bulgular
Öfke düzeyleri açısından incelendiğinde, psikiyatri tanısı alan ergenler ile ebeveyn anneler ve ebeveyn babaların sürekli öfke ve öfkeyi
içe yansıtma durumları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Psikiyatri tanısı alan ergenler ile ebeveyn babaların
öfkeyi dışarı yansıtma durumları bakımından istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken; ergenlerin ebeveyn annelere göre öfkeyi
dışarı yansıtma düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Öfkeyi kontrol etme durumu bakımından psikiyatri tanısı alan ergenler ile ebeveyn
anneler arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark görülmezken; ebeveyn babaların öfke kontrollerinin ergenlere göre daha iyi olduğu
görülmektedir.

Sonuç
Bu araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak, ergen ve ebeveynlerin birlikte katıldığı öfke yönetimi programları düzenlenmesi önerilir.

Anahtar kelimeler: Öfke, Öfke İfade Tarzları, Psikiyatri Hastası Ergen, Ebeveyn

EXAMINE THE RELATIONSHIP OF EXPRESSING ANGER BETWEEN ADOLESCENTS DIAGNOSED WITH
PSYCHIATRIC AND THEIR PARENTS
Objectives
One of the most important points to express anger at the problems property is transferred from generation to generation (1). Inappropriate
expression of anger and violent crimes are defined links with serious psychiatric disorders (3). The purpose of this study is to examine the
relationship of expressing anger between adolescents diagnosed with psychiatric and their parents.

Methods
The test group consits of adolescents between the ages of 15-18 and their families registered at the Ege University Medical Faculty Hospital
Adolescent Mental Health Consultation and Treatment Unit. A Demographic Questionnaire and an Anger Expression Scale, which was
developed by Spielberger and adapted to Turkish by Özer, have been used for collecting data (2). In the study, the one-way analysis of variance
were applied. Additionally, Tukey-HSD test was conducted when the results of Anova were significant.

Results
The research results were examined in terms of different levels of anger, adolescents diagnosed with psychiatric did not demonstrate statistical
differences their mothers and fathers concerning trait anger and anger inward reflection. In terms of out of anger, adolescents diagnosed with
psychiatric did not demonstrate statistical differences in comparison to their fathers but they did reflect more out of anger than their mothers.
In terms of anger control, adolescents diagnosed with psychiatric did not demonstrate statistical differences to their mothers but, their fathers
were better in controling anger than adolescents diagnosed with psychiatric.

Conclusion
In terms of study results, adolescents and their parents recommend regulation of anger management programs.

Keywrds: Anger, Anger Expression, Adolescent Psychiatric Patients, Parent
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Giriş
Farklı inanç sistemleri, kültürler, alt kültürler, mental ve tarihsel sebepler ile sosyo-demografik değişkenler, hastalık konusunda bilgi,
psikiyatrik hastalarla kişisel deneyimin olması, ruhsal hastalık etiketi, hastalığın psikopatolojisi, hastanın özellikleri, ruh hastalarına ve
hastalıklara yönelik tutum, davranış ve inançları etkilemektedir (1,2,3).

Amaç
Bu çalışmanın amacı İstanbul ilinde bir sağlık ocağına başvuran bireylerin ruhsal bozukluklara ilişkin görüş ve tutumlarını belirlemektir.

Yöntem
Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı türdedir. Çalışmanın örneklemini 2009 yılı aralık ayı içinde herhangi bir nedenle sağlık ocağına başvuran,
18-65 yaş arası, araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler (n:126) oluşturmuştur. Araştırmanın verileri bireysel özellikleri belirlemek
amacıyla literatüre dayalı olarak hazırlanan 20 sorudan oluşan bilgi formu ve Taylor & Dear (1979) tarafından geliştirilen, Bağ & Ekinci
(2003) tarafından geçerlilik güvenirliği yapılan 21 soruluk “Ruhsal Sorunları Olan Bireylere Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği (RSTTÖ)” ile
toplanmıştır. Ölçeğin Türkçe formu Toplum Ruh Sağlığı İdeolojisi, İyi Niyet ve Korku/Dışlama olarak toplam üç alt ölçekten oluşmaktadır.
Her bir soru 1 ile 5 puan arasında değerlendirilmektedir. Türkçe formunun cronbach alpha değeri: 0,72, madde toplam korelasyonu:
r=0.21 ile 0.42 arasında bulunmuştur (1). Verilerin analizinde sayı, yüzde ve independent simple T, kruskal wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılanların yaş ortalamaları 31.40±11.3 (min 18, max 60) olup, %69’u kadın ve %34.9’u ilkokul mezunudur. Araştırmaya
katılan bireylerin %14.3’ü daha önce bir ruhsal hastalık geçirmiş ve %18.3’ünün ailesinde ruhsal hastalığı olan birey bulunmaktadır.
Araştırmaya katılan bireylerin %35.7’si ruhsal hastalıkların tehlikeli olduğunu düşünmekte, bu ruhsal hastalıkların %18.3’ünü şizofreni
oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanların %50’si çocuklukta yaşanan olayların ruhsal hastalıklara yol açtığına inanmakta, %27’si
ruhsal bozukluğu olan bireylerden korkmakta ve %28.6’sı ruhsal hastalığı olan bireylerin tedavi olsalar dahi bazı hukuki haklarının
sınırlandırılması gerektiğini düşünmektedir.
Araştırmaya katılanların RSTTÖ ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları 50.07±8.2 (min 27, max 71) dır. Bireylerin cinsiyetlerine
ve gelir düzeylerine göre toplam ölçek puanı ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p≥ 0.05).
Bireylerin eğitim durumlarına göre korku/dışlama alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p≤0.05).

Sonuç
Araştırmaya katılan bireylerin ruhsal bozukluklara yönelik tutumlarının istendik düzeyde olmadığı fakat toplumun bu konudaki olumlu
tutumlarının artmakta olduğu görülmüştür. Ruh hastaları ve hastalıklarına karşı tutumların daha olumlu hale getirilmesi için eğitim
programlarının yaygınlaştırılması ve ruhsal hastalıklara yönelik yasal koruma olanaklarını arttıracak kamu politika ve yasaların çıkarılması
önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Birinci basamak, ruhsal hastalık, görüş ve tutum
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VIEWS AND ATTITUDES TOWARD MENTAL DİSORDERS OF INDIVIDUALS ADMITTED TO THE PRIMARY SERVICES
Introduction
Different belief systems, cultures, subcultures, mental and historical reasons and socio-demographic variables, information about the disease,
experience with a psychiatric patient, labelling of mental ilness, psychopathology of the disease, patient characteristics have influence on
attitudes, behaviours and beliefs towards mental illness and mental patients (1,2,3).

Aim
The aim of this study is determine the views and attitudes toward mental disorders of individuals admitted to a primary service in İstanbul.

Method
This research is descriptive and cross-sectional type. The research was made with individuals agreed to participate in research (n:126) who were
18-65 years old, admitted to a primary services for any reason in December 2009. The data of research was collected by using questionnaire
form (20 questions) which was developed by the researcher and RSTTÖ scale (The Community Attitudes Towards The Mentally Ill) which was
developed by Taylor & Dear (1979), reliability and validity was made by Bağ & Ekinci (2003). The Turkish inventory has 21questions and each
question is evaluated between 1 and 5 points, and have three components were called fear/exclusion, goodwill and community mental health
ideology. Cronbach alpha:0.72 and item total correlation showed change between r=0.21 and 0.42 (1). The data was evaluated by frequency,
percentage, independent simple T, kruskal wallis.

Findings
The average age of the individuals attending the reseach was 31.40±11.3 (min 18, max 60) and 69% of attendants were women, 34.9% of
attendants were elementary school graduates. Individuals who participated in the study 14.3% had a mental illness before and there were
members with mental ilness in the family of 18.3% of individuals. 35.7% of individuals who participated in the study thought that mental
ilness is dangerous, and Schizophrenia has inclued 18.3% of this dangerous mental ilness. Acording to this research 50% of individuals who
participated in the study believed that events in childhood lead to mental disorders, 27% of them afread of individuals with mental disorders,
28.6 % of them thougth that some of the legal rights of people with mental illness must be limited even if they are treated.
The average RSTTÖ total point of the individuals attending the reseach was 50.07±8.2 (min 27, max 71). According to gender and income level
of individuals, there was not statistically significant difference between total scale point and subscale points (p≥ 0.05). According to education
of individuals, there was statistically significant different between fear/ exclusion subscale point (p≤0.05).

Result
It was determined that attitudes towards mental disorders of individuals was not desirable level but the positive attitude of the community on
this issue is increasing. It is proposed that education programs could be spreaded for making more positive attitudes towards mental patients
and mental disease and public policy and legislation should be removed for increasing the possibilities of legal protection towards mental
disease.

Keywords: Prımary servıces, mental disorders, vıews and attıtudes
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Giriş
Şizofreni, bireyin düşünce, duygu ve davranışlarını önemli ölçüde etkiler, kendisinin ve çevresindekilerin yaşantısında değişikliklere yol
açar (1,2). Günümüzde şizofreni tek bir hastalık olarak görülmemekte birçok değişik etiyolojiler, klinik türler, gidiş ve sonlanış gösteren
değişik sağaltım yolları olabilen bir bozukluklar kümesi olarak kabul edilmektedir (4). Genetik etkenler hastalığın etiyolojisinde önemli
role sahip olmakla birlikte, çevresel etkenler belirtilerin ortaya çıkışını etkilemektedir (3).
Bu olgu sunumunda şizofreni tanılı bir hastaya verilen hemşirelik bakımı ve etkinliği anlatılacaktır.

Olgu
10 yıldır şizofreni tanısı olan 30 yaşındaki S.B. etraftan şüphelenme, halüsinasyonlar, saldırganlık, uykusuzluk, kendi kendine konuşma,
yemek yememe, ilaç kullanmama şikayetleriyle ailesi tarafından acil servise getiriliyor. Gergin, sinirli bir yüz ifadesi olan S.B., hızlı ve
aceleci bir yürüyüşe sahip, kişisel hijyeni yetersiz, dağınık, kirli ve uzun saçları, uzun tırnakları mevcut. Uyku düzeninde bozukluk mevcut
olup geceleri uyuyamama ve gündüzleri devamlı uyku hali bulunmaktadır. Hastayla yapılan 7 ayrı görüşme sırasında davranış, düşünce,
konuşma, algılama ve dikkatte bozukluklar belirlenmiş olup bunlar; psikomotor aktivitelerde artış, düşünce akışı ve çağrışımlarda
dağınıklık, perseküsyon ve referans hezeyanları, işitsel halüsinasyonlar, konuşmanın hızlı ve içeriğin zamana ve amaca uygun olmadığı
belirlenmiştir. Elde edilen veriler etkileşim süreç formuna kayıt edilmiş ve hastanın gereksinimlerine yönelik özbakım yetersizliği,
ilaçları kullanmama ve tedaviyi aksatmaya bağlı tedavi rejimi hakkında bilgi eksikliği, hezeyanların varlığına bağlı düşünce sürecinde
değişim, halüsinasyonlara bağlı olarak duyusal algısal bozukluk, gece uyuyamama ve uykuda bölünmeye bağlı olarak uyku düzeninde
bozulma, yemeklerine zehir konulduğu düşüncesiyle yemek yememeğe bağlı beden gereksiniminden az beslenme hemşirelik tanıları
konulmuştur.
Hemşirelik tanılarına yönelik yapılan girişimler sonucunda hastanın özbakımında artma, düzenli ilaç kullanma, tedavi rejimine
uyum sağlama, uyku hijyeninde artış, yemek yemede artış, yapılan etkinliklere katılımda artış ve dikkati toplamada düzelme olduğu
gözlemlenmiştir.

Sonuç
Hastayla terapötik iletişim teknikleri kullanılarak güven ilişkisinin kurulduğu, hastalık ve tedavi süreci hakkında gerekli bilgilendirmenin
yapılmasıyla, tedavi rejimine uyumun arttığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, hemşirelik bakımı, olgu sunumu

NURSING CARE FOR INDIVIDUAL DIAGNOSED WITH SCHIZOPHRENIA: CASE REPORT
Introduction
Schizophrenia affects significantly an individual’s thoughts, feelings and behaviors, leads to changes in his life and his circle (1,2). Today,
schizophrenia can not be seen as a single disease, it can be accepted as a set of disorders which have many different etiologies, clinical types,
treatment course and outcome, different ways of treatment (4). Although genetic factors have an important role in the etiology of the disease,
environmental factors affect the expression of symptoms (3).
In this case, it will be explained an effectiveness of the nursing care of patients with schizophrenia.

Case
With schizophrenia for 10 years, the 30-years-old SB is brought to the emergency department with complaints as a suspicion surroundings,
hallucinations, aggression, insomnia, self-talk, not eating food, not using drugs by the family. He had a facial expression with tense, angry,
walking fast with a hasty, inadequate personal hygiene, dirty long and messy hairs and long nails. He had a sleep disorders such as insomnia at
nights, and continuously sleepiness at daytime. During the 7 interviews with the patient; behavior, thought, speech, perception and attentional
disorders such as increasing psychomotor activity, disorganization of thought and connotation, persecution and reference delusions, auditory
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hallucinations, talking fast and the content not appropriate time and purpose have been identified. The data was recorded into the interaction
process form and nursing diagnoses were determined on the needs of the patient. The nursing diagnoses were self-care disability, lack of
information about treatment regimen due to delay the treatment and not using drugs, change of thought in the process due to the presence of
delusions, sensory perceptual disorder depending on hallucinations, disturbance in the process of sleep doe to insomnia and division of sleep at
nights, nutrition less than body requirements due to thinking could be put poison into the foods. As a result of the nursing interventions, some
improvements such as increasing self care, using drugs regularly, adaptation to the treatment regimen, increasing in sleep hygiene, increasing
in eating, increasing participation in the activities, increasing in attention were determined.

Result
It was found that relationship of trust was established by using therapeutic communication techniques with patient and when giving the
necessary information about the treatment process, adaptation on treatment regimen increased.

Keywords: Schizophrenia, nursing care, case report

KAYNAKLAR / REFERENCES

238

1.

Arslantaş H, Sevinçok L, Uygur B, Balcı V, Adana F. (2009). Şizofreni Hastalarının Bakım Vericilerine Yapılan Psikoeğitimin Hastalardaki Klinik Gidişe ve
Bakım Vericilerin Duygu Dışavurumu Düzeylerine Olan Etkisi, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 10:2, 3-10

2.

Deveci A, Danacı AE, Yurtsever F, Deniz F, Yüksel EG. (2008). Şizofrenide Psikososyal Beceri Eğitiminin Belirti Örüntüsü, İçgörü, Yaşam Kalitesi Ve İntihar
Olasılığı Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi;19(3):266-73.

3.

Ertuğrul A. (2005), Şizofreni Etyolojisi, Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, 1(12):6-14

4.

Öztürk O. (2008), Ruh Sağlığı ve Bozuklukları 1-2 Cilt, Nobel Tıp Kitapevi.

BİPOLAR DUYGUDURUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYE ROPER LOGAN TİERNEY YAŞAM MODELİ
DOĞRULTUSUNDA HEMŞİRELİK BAKIMI VERİLMESİ: OLGU SUNUMU
Fatma Nevin Şişman*, Yasemin Kutlu**

P-057

* Arş. Gör, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü / Research Assistant, Marmara University Faculty of Health Sciences, Nursing
Department
** Yrd. Doç. Dr, İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği AD / Assistant Professor, Istanbul University Nursing Faculty, Psychiatric Nursing
Department

Giriş
Hemşirelik modelleri hemşirelik bakımının kuramsal bir temele dayandırılmasını ve bakımın sistematik bir biçimde verilmesini sağlar. İlk
defa Roper (1976) tarafından tasarlanan, daha sonra Roper, Logan ve Tierney’in incelemeleri ile son şekli verilen “Yaşam Modeli” hemşirelik
modellerinden biri olup 5 bileşenden oluşmaktadır (1,2,3). Modelin genel hemşirelik alanında kullanılması daha yaygın olmasına rağmen
psikiyatri hemşireliğinde kullanımı ile ilgili sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır (4).
Bu olgu sunumunda hemşirelik eğitimi ve uygulama alanlarında en çok kullanılan modellerden biri olan Yaşam Modeli’nin Bipolar
Duygudurum Bozukluğu olan bir hastada kullanımı tartışılmıştır.

Olgu
14 yıldır Bipolar Duygudurum Bozukluğu olan 35 yaşındaki M.Y. 15 km yol yürüdüğünden dolayı ayaklarının altı yara olmuş bir şekilde
ağabeyi tarafından acil servise getirilmiştir. Hasta çok hızlı konuşmakta, aşırı hareketli olması nedeniyle oturup yemek yiyememekte ve
uyuyamamaktadır. Abartılı giyimi, uzun, dağınık saç ve sakalı mevcut olan hasta çok neşeli ve aşırı hareketlidir. Hastanın tanılaması Roper,
Logan Tierney Yaşam Modeli Hemşirelik Süreci Formu kullanılarak yapılmıştır. Hastada öz bakımda yetersizlik, hiperaktiviteye bağlı uyku
sürecinde bozulma, ayak tabanlarında var olan yaralara yönelik enfeksiyon riski, konuşmasının hızlanması ve hiperaktiviteye bağlı sözel
iletişimde bozulma, hiperaktivite bağlı öğün atlama ve oturup yemek yiyememeye bağlı beden gereksiniminden az beslenme hemşirelik
tanıları belirlenmiştir. Hemşirelik tanılarına yönelik yapılan girişimler sonucunda hastanın özbakımında artış, beslenmede düzelme, ayak
yarası bakımı sonrası yaralarında iyileşme olduğu gözlemlenmiştir. Psikiyatrik bir bozukluğu olan olguda kullanılan Yaşam Modeli, elde
edilen veriler doğrultusunda tartışılmıştır.

Sonuç
Bu olgu çalışması sonucunda Roper, Logan, Tierney Yaşam Modeli’nin psikiyatrik bozukluklarda kullanımının sınırlı olduğu görülmüş ve
modelin psikiyatrik bozukluklarda kullanılabilmesi için geliştirilmesi gerektiği düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Bipolar Duygudurum Bozukluğu, hemşirelik bakımı, olgu sunumu

GIVING NURSING CARE TO INDIVIDUAL WITH BIPOLAR AFFECTIVE DISORDER ACCORDING TO ROPER LOGAN
TIERNEY LIFE MODEL: CASE REPORT
Introduction
Nursing care is based on a theoretical basis by nursing models which allow to give nursing care as a systematic manner. Life model is one of
the nursing models which is designed by Roper in 1976 and Roper, Logan and Tierney had given the last form after making investigations. The
model has five components (1,2,3). Although Life Model is used more widely in the field of general nursing there are limited studies on the use
of psychiatric nursing (4).
In this case report it will be discussed that giving nursing care to a patient with bipolar affective disorder according to Roper Logan Tierney Life
Model which is the most widely used in the areas of nursing education and practice,

Case
With Bipolar Affective Disorder for 14 years, the 35-year-old M.Y. is brought to the emergency department by his brother with wound under his
food because of walking 15 km. He was talking too fast, not eating meals and not sleeping because of hyperactivity. He was very cheerful and
had exaggerated clothing, long, messy hair and beard. Data was collected by using Nursing Process Form of Roper Logan Tierney Life Model.
The nursing diagnoses were self care disability, risk of infection due to wounds under his food because of walking 15 km, communication verbal
impaired due to talking too fast and hyperactivity, nutrition imbalanced less than body requirements due to skipping meals. As a result of the
nursing interventions, some improvements such as increasing self care, eating regularly, healing wounds after the food care were determined.
Life Model, which was used in the case of a psychiatric disorder, had been discussed according to the data that was obtained.
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Result
As a result of this case study it was found that Roper Logan Tierney Life Model has a limited use at psychiatric disorders. It is thought that, the
model must be developed for using at psychiatric disorders.

Keywords: Bipolar affective disorder, nursing care, case report
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Aile; üyeleri arasında etkileşim ve ilişki ağı bulunan, üyelerin birbirlerine kan ve duygusal bağ ile bağlı olduğu yapıdır. Ruhsal rahatsızlığı
olan bireylerin yaklaşık % 65’i aileleri ile birlikte yaşamaktadır ve bu nedenle de aile ruhsal hastalığı olan bireyler için önemli bir destek
kaynağıdır. Bu durum psikiyatri hemşirelerinin bir toplum ruh sağlığı hizmeti olarak aile ruh sağlığı değerlendirmesi yapmalarının
gerekliliğini doğrular (Body 2008, Stuart 2005).
Psikiyatri hemşireleri aile üyelerini tedavi sürecinin bir parçası olarak görmelidir. Pek çok ruhsal hastalığın kronik ve kişilerarası
doğası nedeniyle psikiyatri hemşireleri ailelerle sıkı ilişkiler halindedir. Benzersiz bir grup olan bu aile sistemi bir hemşire olmadan da
fonksiyonelliğini sürdürebilir. Fonksiyonel bir aile; ailedeki çatışmaları tolere edilecek kapasiteye sahip, duygusal iletişimi var olan, aşırı
yakınlık ve bağımlılığı önleyen ve gelişim ve yaratıcılığın arttırılması için aile üyesini destekler özelliktedir. Ancak bir aile disfonksiyonel
hale geldiğinde ise etkileşimler, görüşmeler ve davranışlar birey ve ailenin olumlu gelişmesine engel olacak şekilde gelişir ve ilerler. Bu
noktada kapsamlı aile değerlendirmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Stuart 2005, Norbeck 1991).
Kapsamlı aile değerlendirmesi ailenin sağlığı ile ilgili tüm bilgilerin toplanması ile olur. Ruhsal anlamda iyi olma, sosyal fonksiyon ve
problemlerin tanımlanması ibi konularda bilgi toplanması ile hemşirelik tanıları oluşturulabilir. Değerlendirmeler aile üyeleri ile yüz
yüze görüşme şeklinde yapılmalı ve birkaç oturum şeklinde devam etmelidir. Psikiyatri hemşireleri uzun süre hasta ve ailesine bakım
vereceği zaman mutlaka kapsamlı bir aile değerlendirmesi yapmalıdır. Böylece psikiyatri hemşiresi, komplex ruh sağlığı sorunu yaşayan
hastalarda optimal bakım için gerekli olan aile desteğini kullanabilir hale gelecektir (Body 2008).
Aile ruh sağlığı değerlendirme alanlarına baktığımızda;
Mevcut aile üyeleri ( Ad – Soyad, Yaş, Yakınlık Derecesi, Rolleri ve Tüm Demografik Diğer Verileri TOPLA)
Üyelerin sağlık durumları ( Ad – Soyad, Hastalık ve Şu An Aldığı Tedavileri TANIMLA)
Üyelerin ruh sağlığı durumları ( Ad – Soyad, Hastalık ve Şu An Aldığı Tedavileri TANIMLA)
Ruh sağlığının aile fonksiyonuna etkisi ( Aile üyesinin hastalığı sonucunda ailede meydana gelen değişiklikleri TANIMLA)
Ailenin yaşam döngüsü ( Ailenin yaşam döngüsü evresini ve meydana gelen her hangi bir geçişi TANIMLA)
İletişim örüntüleri (Genel iletişim zamanlarında-yemekler gibi ailenin iletişim örüntülerini tanımla aile iletişim kuralları, her üyenin
birbiri ile iletişim kurup kurmadığı, ana mesajlar gibi noktaları BELİRLE)
Stres ve başa çıkma ( Ailede var olan stresli olayları ve ailenin başa çıkma mekanizmalarını TANIMLA)
Problem Çözme Becerileri ( Ailede sorunları çözeni tanımla ve ailenin prolem çözme becerileri problemi yönetebiliyor mu?
DEĞERLENDİR)
Aile sistemi(genogram) ( Aile Kompozisyonu, Sağlık Ve Hastalık Örüntüleri, İletişim Örüntüleri, Sosyal Fonksiyon Örüntüleri, Finansal Ve
Yasal Durumları, Formal Ve İnformal Ağları/Bağlantılarını BELİRLE/DEĞERLENDİR)
İnanç ve değerleri ( BELİRLE)
Karar verme biçimleri ( Kararlar nasıl verilir? Kararı en son veren kişi kimdir? BELİRLE)
Çevresel faktörler ( TANIMLA) (Body 2008, Stuart 2005).
Psikiyatri hemşireleri aile üyelerine kaynak, bakım verici ve işbirlikçi gözüyle bakmalıdır. Maalesef çoğunlukla aile değerlendirilmemekte
ve ruhsal hastalıkla ilgili bilgilendirilmemektedir. Bu durum hastanın iyileşme sürecine ailenin dahil olmamasına ve dolayısıyla ailenin
hastaya yardımcı olamamasına neden olmaktadır. Psikiyatri hemşireleri yaptıkları değerlendirmelerle aileleri destek alabilecekleri
toplumsal kaynaklara yönlendirmeli ya da ilenin var olan kendi destek kaynaklarını kullanabilmesi için aile üyelerini cesaretlendirmelidir
(Stuart 2005, Norbeck 1991).

Anahtar kelimeler: Psikiyatri hemşiresi, ruh sağlığı, aile
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PSYCHIATRIC NURSE : “ EVALUATION OF MENTAL HEALTH OF THE FAMILY ?”
Family is a construction in which there is a relationship and interaction between the members with blood and emotional ties .Approximately
65% of mentally ill individuals live with their families and, therefore, the family is an important source of support for individuals with mental
illness. This case psychiatric nurses in a community mental health service, family mental health evaluation confirms this need. This case
confirms the necessity of evaluation of mental health of the family as a social health service of psychiatric nurses (Body 2008, Stuart 2005).
Psychiatric nurses should be part of the family members of the treatment process. Psychiatric nurses should be in close contact with families
because of the nature of chronic and interpersonal relationships of many mental illness.This family is a group of unique functionality of
the system sustainable without a nurse. A functional family, the family conflicts have the capacity to be tolerated, that there is emotional
communication, intimacy and dependency that prevents over-development and creativity to improve and support family members of the
feature. However, when a family becomes dysfunctional, interactions, discussions and individual and family behavior develop a positive
way and that prevents the development progresses. At this point the need for a comprehensive assessment of the family arises (Stuart 2005,
Norbeck 1991).
Comprehensive family is assessed after collecting all information related to the health of the family. Nursing diagnoses can be created
collecting information issues such as spiritual sense of well-being, social functioning. Evaluations should be done face to face with family
members and should continue in the form of a few session. When psychiatric nurses give care to the patient and his family for a long time
there should be a comprehensive family assessment. Thus, psychiatric nurses with patients who have complex mental health problem will be
able to use the family support (Body 2008).
When we look at areas of family mental health evaluation;
Current members of the family (Name - Last Name, Age, Relationship, Roles, and all other demographic data COLLECTION)
Health status of members (Name - Last Name, Disease and Treatment received by user DESCRIBE)
Mental health status of members (Name - Last Name, Disease and Treatment received by user DESCRIBE)
Mental health effects of family function (Family member’s disease as a result of the changes in the family DESCRIBE)
Family life cycle ( family life cycle stage and occurring any transition DESCRIBE)
Contact pattern (Public communication times such as dinner, breakfast of family communication patterns, contact protocols, whethwr if
each member can communicate with each other, specific main messages DESCRIBE)
Dealing with stress (Family’s stressful events and the family’s coping mechanisms DESCRIBE)
Problem solving skills (Identify the person who solve problems in the family, family’s problem is simply to manage the problem-solving skills?
RATING)
Family system (genogram) (Family Composition, Health and Disease Patterns, Communication Patterns, Patterns of Social Function,
Financial And Legal Status, Formal and Informal Networks / Links EVALUATE)
Faith And Values (DETERMİNE)
Decision-making styles (How are decisions? Who gives the final decision? DESCRIBE)
Environmental factors (DEFINE) (Body 2008, Stuart 2005).
Psychiatric nurses care should look through the eyes of the source, caregiver and co-operative to family members. Unfortunately, most families
pay no attention to information about mental illness. This is not included in the patient’s family during the healing process and thus the patient
of the family.could serve no help to the cause. Psychiatric nurses should orient families receive social support for resources, who have family or
family members should be encouraged to use their own sources of support (Stuart 2005, Norbeck 1991).

Keywords: Psychiatric nurses, mental health, families
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HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER
AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç
Empatik eğilim danışanın duygularını anlama ve duygusal yaşantılarından etkilenme yeteneği, yardım etme isteği olarak belirtilmektedir
(1). Empatik eğilim ile yardım etme davranışı arasında olumlu bir ilişki olduğu ve empatik eğilimi yüksek insanların yardım davranışını
daha fazla gösterdikleri bilinmektedir. Hemşirelerin danışana yardımcı olabilmelerinin, empatik eğilime sahip olmaları ve empatik
becerilerini yeterli düzeyde geliştirmeleri ile mümkün olacağı vurgulamaktadır. Empatik eğilimi yüksek olan kişilerin hemşirelik mesleğini
seçme eğilimlerinin daha fazla olduğu belirtilmektedir (2,3). Çalışma Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf
öğrencilerinin empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evren ve örneklemini, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 1. sınıf öğrencilerinden
henüz iletişim dersi almayan 54 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında sosyodemografik özellikleri ve mesleği seçme ile
ilgili 14 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve bireylerin gündelik yaşamdaki empati kurma potansiyellerini ölçmek amacıyla geliştirilen
Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılmıştır. Geçerlilik güvenilirliği Dökmen tarafından 1988 yapılan EEÖ 20 sorudan oluşan likert tipi bir
ölçektir. Toplam puan bireylerin empatik eğilim puanlarını ifade eder. Verilerin değerlendirilmesinde frekans ve Independent-samples T
test, One-Way Anova kullanılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin %76.4’ü kız,%23.6’sı erkektir. Öğrencilerin %69.1’inin annesi, %43.6’sının babası ilkokul mezunu, %49.1’inin ailesinin 10001999 TL. aylık gelire sahip olduğu ve %41.8’inin yaşamları boyu büyük şehirde yaşadıkları bulunmuştur. Anne-baba tutumları açısından
incelendiğinde öğrencilerin %60.0’ının annesi, %56.4’ünün babası demokratik tutum sergilemektedir. Öğrencilerin %65.0’ının Düz Lise
mezunu olduğu, %47.3’ünün ilk tercih olarak hemşireliği seçtiği, %60.0’ının klinikte çalışmak istediği, %38.2’sinin mesleğini sevdiği,
%36.4’ünün ise rastlantılar sonucu mesleği seçtiği bulunmuştur. Öğrencilerin empatik eğilim puan ortalaması (orta düzey) 69.03 ±8.84
olarak bulunmuştur. Empatik eğilim ortalamaları ile sosyodemografik özellikler ve mesleği seçme tercih sırası, çalışmak istediği alan,
mesleği sevmesi arasında istatistiksel olarak anlamı bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Sonuç
Öğrencilerin empatik eğilim ortalaması orta düzeyde bulunmuştur. Empatik eğilim ile incelenen değişkenler arasında fark bulunmamıştır.
Daha büyük gruplar ve farklı değişkenlerle ve her öğretim yılı sonunda öğrencilerin empatik eğilim gelişimini değerlendiren çalışmalar
planlanması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Empatik eğilim, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik

THE EVALUATION OF NURSING DEPARTMENT FIRST GRADE STUDENTS’ EMPATHIC TENDENCY FOR SOME
VARIABLES
The Purpose
Empathic tendency is stated as understanding the client’s feelings and the ability to be influenced by the emotional lives and the desire to help
(1). It is known that there is a positive relationship between empathic tendency and the behaviour of helping and the humans who have high
empathic tendency reveal more helping behaviour. It is emphasized that it is only possible for nurses to help a client if they have empathic
tendency and if they improve their empathic skills in an efficient level. It is stated that people who have high empathic tendency tend to choose
the nursing profession more (2,3). The study is done in order to evaluate the empathic tendency of first grade students in the Department of
Nursing in Duzce University for some variables.

The Method
The population and the sampling of the research are formed by 54 students who are at the first grade in 2010-2011 academic year and who
have not taken communication courses yet. Personal information form which includes 14 questions about sociodemographic characteristics
and choosing the profession and Empathic Tendency Scale (EEÖ) which is designed to measure the individuals’ potential of developing
empathy in daily lives are used in data collection. EEÖ is a likert type scale consisting of 20 questions and the reliability of validity was done by
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Dökmen in1988. The total score expresses the individuals’ empathic tendency scores. Frequency Independent-Samples t test and and One-Way
Anova are used in data evaluation.

Findings
76.4% of students are female and 23.6% of the students are male. It is found that 69.1% of the students’mothers, 43.6% of the students’ fathers
graduated from primary school and 49.1% of the students’ family have 1000-1999 income and 41.8% of the students’ family have lived in a big
city so far. 60.0% of students’ mothers 56.4% of students’ fathers exhibit democratic stance when it is examined in terms of parental attitudes.
It is found that 65.0% of the students graduated from high school, 47.3% of the students chose the nursing profession as a first choice, 60.0%
of the students want to work in a clinic, 38.2% of the students like their profession and 36.4% of the students chose their profession randomly.
Empathic tendency of students score (moderate) is found to be 69.03 ± 8.84. It wasn’t found any statistically significant difference between the
averages of empathic tendency and sociodemographic features and the order of choosing the profession, the field in which they want to work
and enjoying the profession (p>0.05).

The Result
The students’ empathic tendency average is found moderate. It isn’t found any difference between the empathic tendency and the examined
variables. Studies evaluating the students’ empathic tendency at the end of every education year with larger groups and different variables
are suggested.

Keywords: Empathic tendency, nursing students, nursing
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EĞİTİM İLE EMPATİK BECERİ GELİŞİR Mİ? BİR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
Aysel Karaca, Ferhan Açıkgöz, Dilek Akkuş
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Amaç
Empati bir insanın kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlamasıdır (1).
Hemşirenin bir insanı doğru anlamasını ve böylece o insanın sağlığının gelişmesine katkıda bulunmasını sağlayan gücü, empati
becerisinden kaynaklanmaktadır ve bu da hemşire-danışan ilişkisinin temelini oluşturmaktadır (2). Empati iletişimin önemli bir bileşenidir
ve uygun eğitimle geliştirilebilir (3). Bu nedenle hemşirelik eğitimde hemşirelik adaylarının eğitimleri süresince iletişim becerileri ile
empatik becerilerini geliştirilmesi önemlidir. Çalışma Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik bölümü öğrencilerinin empatik
becerilerini geliştirmede verilen empati eğitiminin etkinliğini saptamak amacıyla yarı deneysel (tek grupta öntest-sontest düzeni)
araştırma olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evren ve örneklemini, 2010–2011 eğitim-öğretim yılında Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü birinci sınıf öğrencilerinden
hemşirelik ve iletişim dersi alan 55 öğrenci oluşturmaktadır. Toplam 13 hafta boyunca empatik becerileri geliştirme için hazırlanan bir
eğitim programı 3 ayrı sınıfta 20şer kişilik gruplarla öğrencilere uygulanmıştır. Eğitim ilk 4 haftasını kuramsal bilgi, diğer haftalarını
empatik yanıtları içeren sosyal yaşam ve klinik örnekler bulunan uygulamalar oluşturmaktadır. Eğitim öncesinde ve sonrasında Empati
Beceri Ölçeği B Formu (EBÖ-B) uygulanmıştır. EBÖ-B Formu günlük yaşamla ilgili kısa paragraflarla tanımlanmış 6 ayrı psikolojik sorun
içermektedir. Değerlendirmede ölçekte verilen 12 tepkiden bir tanesi rastgele cevapları belirlemek amacıyla konulmuş olan sorunla
ilgisiz bir tepkidir ve sıfır puan sayılmakta ve ölçek geçersiz sayılmaktadır. Öğrencilerin empatik becerileri eğitimin başında ve sonunda
EBÖ-B ile saptanan ortalama empatik puanları paired samples t testi ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin %76.4’ü kız,%23.6’sı erkektir. Eğitim başlangıcında katılan 55 öğrenci ve eğitim bitiminde son uygulamaya katılan 55
öğrenciye EBÖ-B uygulanmıştır. Eğitim başlangıcındaki ölçeklerden 45’i, eğitim sonrasındaki ölçeklerden 40’ı geçerli bulunmuştur.
Eğitim sonrası empati puan ortalamasının (190.2±13.9) eğitim öncesine (163.6±29.03) göre istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı
olduğu saptanmıştır (p<0.001).

Sonuç
Empatik becerileri geliştirmek için verilen eğitim öğrencilerin empatik yanıt verme becerisini geliştirmede etkili olduğu bulunmuştur.

Anahtar kelimeler: Empatik beceri, hemşirelik öğrencileri, hemşirelik eğitimi

DOES THE EMPATHY SKILL DEVELOP BY TRAINING? AN EXAMPLE OF A NURSING FACULTY
The purpose
Empathy is putting himself into another one’s shoes and understanding his/her feelings and opinions correctly by this way (1). Nurse’s power,
which helps understanding a person correctly and so contributing to the development of human health, comes from the empathy skill and this
constructs the basis of nurse-client relationship (2). Empathy is an important component of communication and can be improved appropriate
training (3). The development of communication skills and empathic skills is important during the tarining of nursing candidates. The study is
done as a semi-experimental (one group pretest-posttest design) research in order to determine the effectiveness of empathy training which is
given to the students in nursing faculty in Duzce University to develop their empathic skills.

The method
The population and sampling of the research are formed by 55 students who are at the first grade in 2010-2011 academic year and take
nursing and communication courses in the Nursing Faculty of Duzce University. A training program which is designed in order to develop
the empathic skills is applied in 3 different classes that are formed by 20 students in a total of 13 weeks. The first 4 weeks of the training are
formed by the notional information and the other weeks are formed by the applications which consist of social life including the empathic
answers and clinical samples. Both before and after the training the form of Empathy Skill Scale B (EBÖ-B) is applied. This form includes 6
differnt psycological problems which are about daily life and defined in short paragraphs. In the evaluation of scale one of the 12 reactions
is put in order to determine the random responses and this reaction is irrelevant to the problem and it is considered zero point and the scale is
considered invalid. Empathic skills of students are identified by EBÖ-B at the beginning and end of trainig and their average empathic scores
were compared with paired samples t test.
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Findings
76.4% of students are female and 23.6% of students are male. EBÖ-B is applied to the 55 students participating in training at the beginning and
participating the last application at the end of the training. 45 scales at the beginning of te training and 40 scales at the end of the training are
considered valid. Post-training average empathy scores (190.2 ± 13.9) are found to be statistically significant at an advanced level (p <0.001)
when it is compared with before training (163.6 ± 29.3).

The result
The training that is given to students in order to improve their empathic skills is found to be effective in improving students’ empathic
responsiveness.

Keywords: Empathic skill, nursing students, nursing training
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Amaç
Yaşam kalitesi bireyin fiziksel işlevlerini, ruhsal durumunu, aile içinde ve dışındaki toplumsal ilişkilerini, çevreden etkilenmişlik düzeylerini
kapsar ve bu durumun, bireyin işlevselliğini ne derece etkilediğini gösterir (1,2). Bu çalışma, hemşirelerin yaşam kaliteleri ve etkileyen
faktörleri belirlemek amacıyla yapılan kesitsel/analitik bir çalışmadır.

Yöntem
Çalışmanın evrenini bir kamu hastanesinin genel kliniklerinde çalışan toplam 95 hemşire oluşturmuştur. Çalışmada örneklem seçimine
gidilmemiş, evrenin tamamına ulaşmak hedeflenmiştir. Kurum izinleri ve katılımcılardan onam alınmıştır. Anketler araştırmaya katılmayı
kabul eden 83 hemşireye Mart 2011’de uygulanmış ancak 81 anket istatistiksel değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin toplanmasında
Çalışanların Yaşam Kalitesi Ölçeği(3) ve demografik özelliklerin ve yaşam kalitesi ile ilişkili olabilecek değişkenlerin yer aldığı “Kişisel
Bilgi Formu” kullanılmıştır. Çalışanların Yaşam Kalitesi ölçeği “Tükenmişlik”, “Mesleki Tatmin” ve “Eşduyum Yorgunluğu” alt ölçeklerinden
oluşmakta ve bağımsız değişkenler ile bu alt ölçekler karşılaştırılmıştır. Katılımcılar formları yaklaşık 15-20 dakikada doldurmuştur. Veriler
SPSS 15.0 programında bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Verilerin İstatistiksel olarak değerlendirilmesi sırasında; tanımlayıcı
istatistik analizler, student t-testi, Mann withney U, Kruskal Wallis testleri ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Çalışmaya katılan hemşirelerin yaş ortalamaları 35.16±6.13’tür. Katılımcıların 67(%82,7)’si kadın, 14(%17,3)’ü erkektir. Hemşirelerin
69(%85,2)’u çalıştığı birimden memnun olduğunu, 57(%70,4)’si kendisini çalıştığı kuruma ait hissettiğini ifade etmiştir. Gereksinim
duyduğunda sorumlu hemşiresinden destek alanlar ise 55(%67,9) kişidir. Katılımcıların 45(%55.6)’i şans verilse bile iş yerini
değiştirmeyeceğini ifade etmiştir. Hemşirelerin 72(%88.9)’si bir hastalık nedeniyle sürekli olarak ilaç kullanmadıklarını, 48(% 59.3)’i de
sağlık durumunu iyi olarak belirtmiştir. Sürekli ilaç kullanan, sağlık durumunu kötü olarak algılayan, çalıştığı birimden memnun olmayan
ve sigara içen hemşirelerin tükenmişlik alt ölçeği puan ortalamaları, ilaç kullanmayan ve sağlık durumunu iyi olarak algılayan, çalıştığı
birimden memnun olan ve sigara içmeyen hemşirelerden farklıdır. Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.02, p=0.05) . Sürekli ilaç
kullanan ve iş yerini değiştirmek isteyen hemşirelerin “eşduyum yorgunluğu” alt ölçek puan ortalamaları, sürekli ilaç kullanmayan ve
iş yerini değiştirmek isteyenlere göre daha yüksektir. Fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p=0.05). İşyeri değiştirme isteği ve iş yerinden
memnuniyetsizlik ile “Eşduyum Yorgunluğu” ve “Mesleki Tatmin” alt ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur (p=0.05).

Sonuç
Hemşirelerin, sürekli olarak bir ilaç kullanma, sağlık durumlarını algılama, iş yerinden ayrılmak istemeleri, çalışılan birimden
memnuniyetleri ve sigara kullanma alışkanlıkları Hemşirelerin Yaşam Kalitelerini etkilemektedir. Çalışma koşullarını ve çalışanların
memnuniyetlerini arttırıcı düzenlemeler, tükenmişlikle mücadele için profosyonel anti-burnout grupları ve sosyal destek programlarının
oluşturulması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, yaşam kalitesi.

QUALITY OF LIFE OF NURSES AND FACTORS EFFECTING
Objective
Quality of life includes the functions of the physical, mental status, social relations within and outside of family, levels of what individual been
effected from environment and shows what extent this situation affects the functionality of the individual. This study was aimed to invastigate
the factors effecting quality of life of nurses and conducted as the cross-sectional / analytical study.

Method
This study was carried out in a district hospital. The population of the study 95 nurses working in general clinics of public hospital. Offical
Permission and the consent had been obtained from the Authority and the participants. No sampling was made in the research and
Questionnaires were applied 83 nurses, who were at the institution between the dates of the research and volunteered to participate in the
researc on March in 2011. Totaly 81 questionnaires were evaluated statistically. During data collection Turkish version of the “Professional
Quality of Life Scale” (ProQOL R-IV) (3) and “Personal Information Form” was used. “Professional Quality of Life Scale” (ProQOL R-IV) has
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three subscales called Burnout, compassion satisfaction and compassion fatigue and the independent variables were compared with these
subscales. Participants filled the forms in approximately 15-20 minutes. The data were evaluated using SPSS 15.0 computer program. During
the evaluation of the data as a statistical, descriptive statistical analysis, Student’s t-test, Mann Withney U, Kruskal-Wallis test and correlation
analysis were used.

Results
The mean age of nurses was 35.16 ± 6.13. of the participants 67 (82.7%) women, 14 (17.3%) were male. Of the Nurses 69(85.2 %) was satisfied
with the work units, 57( 70.4%) stated that felt for the institution. Those getting support from head nurse when needed were 55(67.9%)
ratio. 45(55.6%) of the participants stated that they would not to chance the job environment even if they had a chance for changing job
environment. Of the nurses 72 (88.9 %) have been not using drug due to systemic diseases and of the participants 48(59.3%) stated their health
status of the “good”. The means of subscales burnout of the nurses who were continuing to use drugs due to systemic diseases, percepting their
health as “bad”, workplace dissatisfaction and smoking cigarette were higher than the others. (p<0.05). Those who did not want to change
job environment and not continuing to use drugs due to systemic diseases had lower compassion fatigue. This diffrences were statistical
significance (p=0.05). There vere significant correlations between willingness to change job environment and workplace-unit dissatisfaction
with subscales called the compassion fatigue and compassion satisfaction (p=0.05)

Conclusion
Continuing to use drugs, the perceived health status, willingness to change job environment, workplace satisfaction, smoking habits Quality
of Life of nurses. Regulations which increase employee satisfaction and Working conditions and to combat to burnout and programs like anti
burnout and -social support groups are recomended

Keywords: Nurse, quality of life.
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LİSE ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN İSTİSMARI
Özge Sukut, Makbule Batmaz, Necmiye Sabuncu

P-062

Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu / Halic University School of Nursing

Giriş
Akran istismarı medyada ya da okulda ölüm gibi bir sebebe neden olduğunda ciddi bir problem haline gelir1. Son yüz yılda şiddet
davranışının giderek arttığına dair kanıtlar vardır2.

Metod
Araştırma; lise öğrencilerinin akran istismarında bulunma ve akran istismarına uğrama şekillerinin bazı değişkenlerle olan ilişkisini
incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirildi. İstanbul il sınırları içinde Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir devlet
okulunda okuyan 1557 öğrenciden; 1 Aralık 2008 – 31 Ocak 2009 tarihleri arasında okulda devamsızlık yapmayan, araştırmaya katılmayı
kabul eden, soruları doğru ve eksiksiz dolduran 1231 öğrenci ile gerçekleştirildi. Araştırmanın verileri literatür taranarak oluşturulan 28
soruluk sosyo-demografik anket formu ve akran istismarı davranışı içeren anket formu ile toplandı. 208 anket formu eksik doldurulduğu
için çıkartıldı. Veri sonuçları, yüzdelik ve ki kare testleri ile analiz edildi.

Bulgular
Akran istismarında bulunma davranışlarına bakıldığında; öğrencilerin en çok yaptığı fiziksel istismar davranışın %24,6 (n=303) ile
“itme” ve en çok yaptığı sözel istismar davranışın ise %27,2 (n=335) ile “lakap takma” olduğu görülmektedir. Akran istismarına uğrayan
öğrencilerin, akran istismarına uğrama durumlarına bakıldığında; %26,7’sinin (n=329) akranları tarafından alay edilip/lakap takılması
olduğu görülmektedir. Araştırmada; sınıf düzeylerinin akran istismarında bulunmada bir fark yaratmadığı, her sınıftaki öğrencilerin akran
istismarında bulanabildiği görüldü. Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla istismarda bulunduğu saptandı (p<0,01). Her türlü
gelir durumuna ve her türlü anne/baba eğitim seviyesine sahip olan öğrencinin akranlarını istismar ettiği görüldü. Aileleri ve kardeşleri
ile kavga eden öğrencilerin akran istismarında bulunduğu saptandı. Başarı durumunu kötü ya da orta düzeyde tanımlayan öğrencilerin
akran istismarında bulunduğu görüldü. Sıklıkla ve ara sıra devamsızlık yapan öğrencilerin de akran istismarında bulunduğu saptandı.

Sonuç
Akran istismarında bulunan öğrenciler ile sınıf düzeyleri, cinsiyet, gelir durumu, ebeveyn eğitim durumu, ebeveyn/kardeş kavga etme
durumu, okulda devamsızlık yapma ve tanımladığı okul başarı durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler saptandı. Akran
istismarına uğrayan öğrencilerde; sınıf düzeyleri ile anne/baba eğitim durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görüldü.

Anahtar kelimeler: Akran istismarı, lise öğrencileri, sosyo-demografik özellik, akademik özellik

PEER ABUSE IN HIGH SCHOOL STUDENT
Background
Peer abuse is a problem for media or school when it cause serious problem like death1. There is growing evidence that violence behaviour has
become more prevalent in peer during the past decade2.

Method
The study has been carried out descriptive in a state high school in Istanbul between December 1st 2008 and January 31st 2009 with
written permission of Directorate of National Education to determine peer abuse in high school students and it’s relation with some sociodemographic characteristics. The target population of the study is 1557 students. The sample included 1231 students who were at school in the
data collecting process, accepted to participate to the study and filled the questionnaire completely. The questionnaire includes 28 items about
socio-demographic characteristics and peer abuse behaviors. Two hundred and eight data was cancelled because of missing data. The results
were evaluated statistically by Frequency Test and Chi Square Test.

Findings
It was found that pushing was the most seen physical abuse behavior with 24.6% (n=303) and nicknaming was the most common verbal
abuse behavior with 27.2% (n=335). 26.7% (n=329) of victims were nicknamed and teased. The students in the upper classes abuse the others
more commonly. There was no significance in the class levels of victims. It was found that boys abuse their peers and were abused by their peers
more than girls do (p<0.01). It was found that students with all kinds of different socio-economic backgrounds abuse their peers and were
abused by their peers. There wasn’t statistically significant relationship between parental education levels and peer abuse (p>0.05). It was seen
that students who quarrel with their parents and siblings abuse their peers and were abused by their peers. The students who defined their level
of success as low or intermediate and who have frequent or some time irregular attendance at school abuse their peers and were abused by
their peers.
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Results
It was found that there was a significant relationship between students who abuse their peers and studying in upper class, sex, socioeconomics
background, quarreling with parents/siblings, definition of school success, and irregular attendance at school statistically. However there’s no
significant relationship between students who were abused and class level, parents’ education status.

Keywords: Peer abuse, high school students, social demographic features, academic features.
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BİR GRUP ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN RUHSAL HASTALIKLARA YÖNELİK İNANÇLARI

P-063

Ayşegül Bilge, Zehra Baykal Akmeşe, Yeliz Çakır Koçak, Emine Serap Sarıcan
Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Bornova, İzmir, Türkiye / Izmir Atatürk School of Health, Ege University, Bornova, Izmir, Turkey

Amaç
Bu araştırmada; Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dersini alan ve almayan üniversite öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının
belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Kesitsel olarak uygulanan çalışmanın örneklemini araştırmaya katılmayı kabul eden Ege Üniversitesi İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Ebelik Bölümü Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Dersi (RSHD) almayan, 62 üçüncü sınıf ve RSHD alan 67 dördüncü sınıf öğrencisi oluşturmuştur.
Veri toplama araçları olarak Sosyodemografik Anket Formu ve Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği (RHİÖ) kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma bulgularına göre; son sınıf öğrencilerin RSHD almadan önce ruh hastalarına yönelik kısmen olumlu inanca (%53.7) sahip
olduğu, dersle birlikte ise aynı grubun ruh hastalığına yönelik olumlu inancının arttığı (%79.1) bulunmuştur. Öğrencilerin çoğunluğu
(%94.6) RSHD’nin gerekli bir ders olduğunu düşünmektedir. Araştırma bulgularına göre; öğrencilerin RSHD’ni alma durumu ile Ruhsal
Hastalığa Yönelik İnançlar Ölçeği’nin tehlikeli alt ölçeği (t=-0.032,p=0.028) ve utanma alt ölçeği (t=-3.31, p=0.000) arasında fark istatistiksel
olarak anlamlı bulunmuştur.

Sonuç
Araştırma sonucunda; öğrencilerin RSHD’ni aldıktan sonra ruhsal hastalığa yönelik olumlu inançlarında artış olmuştur.

Anahtar kelimeler: Damgalama, inanç, öğrenci, ruhsal hastalık.

A GROUP OF UNIVERSITY STUDENT BELIEFS TOWARD MENTAL ILLNESSES
Aim
To determine the beliefs toward mental illness of the university students who attended and the ones who did not attend Mental Health and
Illnesses class.

Methods
The study was carried out as cross-sectional and the research sample consisted of the students studying at Department of Midwifery who
agreed to take part in the research, that is, 62 third grade students not having attended MH/I lesson and 67 fourth grade student having
attended MH/I lesson.

Findings
According to the Findings of the research, it has been found that before attending MH/I lesson, the fourth grade students had partly positive
beliefs (53.7%) about the mentally ill and the positive beliefs of the same group towards mental illnesses went up to 79.1% along with the
lesson. The majority of the students (94.6%) thought that MH/I lesson was necessary. The difference between the students’ status of attending
MH/I lesson and dangerousness subscale (t=-0.032, p=0.028) and shame subscale (t=-3.31, p=0.000) of the Beliefs toward Mental Illness Scale
was found statistically significant.

Conclusion
There has been increase in the positive beliefs of the students about mental illnesses after having attended MH/I class.

Keywords: Belief, Mental illness, Stigmatization, Student,
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ALKOL VE MADDE BAĞIMLISI BİREYLERİN TEDAVİ MOTİVASYONLARI İLE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİ
Serap Yıldırım*, Tuğba Kurt**, Kadriye Özaydın***, Hakan Çoşkunol****
*
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Amaç
Bu araştırma, alkol ve madde bağımlısı bireylerin tedavi motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla
yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu araştırma, Ocak 2010-Temmuz 2010 tarihleri arasında, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim
Dalı, Bağımlılık Servisi’ nde yatarak ve ayaktan alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden
71 hastayla yapılmıştır. Veriler, “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Tedavi Motivasyon Anketi (TMA) (1)” ve “Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE) (2, 3)” ile
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesi sayı, yüzde dağılımı ve analizinde korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan alkol ve madde bağımlısı bireylerin yaş ortalaması 37.28±1.13 olup, %91.5’inin erkek, %66.2’sinin bekar, %40.8’inin
lise mezunu, %63.4’ünün bir işte çalıştığı belirlenmiştir. Bağımlı bireylerin %71.8’inin alkol nedeniyle hastaneye yattığı, %83.1’inin alkol ya
da maddeye 13-22 yaşları arası başladığı, %84.5’inin hastaneye 1- 4 kez yattığı, %26.8’inin alkol ya da madde kullanımından dolayı trafik
cezası aldığı bulunmuştur.
Bağımlı bireylerin TMÖ alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; İçsel Motivasyon (İM) puan ortalaması 44.99± 7.79, Dışsal Motivasyon
(DM) puan ortalaması 11.70± 2.44, Kişilerarası Yardım Arama (KYA) puan ortalaması 22.38± 4.82, Tedaviye Güven (TG) puan ortalaması
17.72± 3.98 olarak saptanmıştır.
Bağımlı bireylerin kişilik özelliklerinin Mizaç Boyutunda, Yenilik Arayışı (YA) puan ortalaması 21.14±5.08, Zarardan Kaçınma (ZK) puan
ortalaması 17.77±6.68, Ödül Bağımlılığı (ÖB) puan ortalaması 13.19±2.77, Sebat Etme (SE) puan ortalaması ise 5.03±2.30 olarak
saptanmıştır. Karakter boyutunda ise Kendini Yönetme (KY) puan ortalaması 23.91±5.92, İş Birliği Yapma (İBY) puan ortalaması 26.04±6.28
ve Kendini Aşma (KA) puan ortalaması da 19.97±5.42 olarak saptanmıştır.
Bağımlı bireylerin tedavi motivasyonları ile kişilik özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan korelasyon analizinde; İM ile ÖB
(r=.307, p<0.05) mizaç özelliği ve İBY (r=.334, p<0.05) karakter özelliği arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır. DM boyutuyla
ise SE (r=-.267, p<0.05) mizaç özelliği arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur. KYA ile ÖB (r=.277, p<0.05) mizaç özelliği ve KA
(r=.237, p<0.05) karakter özelliği arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır. TG boyutuyla ise ÖB (r=.249, p<0.05) mizaç özelliği ve
KY (r=.238, p<0.05) ile İBY (r=.390, p<0.01) karakter özellikleri arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç
Bağımlı bireylerin tedaviye yönelik motivasyonlarının, özellikle ödül bağımlılığı ve sebat etme mizaç özelliği ile kendini yönetme, iş birliği
yapma ve kendini aşma karakter özelliğiyle ilişkili olduğu sonucuna varılmıştır. Alkol ve madde bağımlılarında kişilik özelliklerinin ve
tedavi motivasyonuyla ilişkisinin belirlenmesi, farklı tedavi yaklaşımlarının uygulanması ve tedavi sonuçlarının değerlendirilmesinde
yararlı olacaktır. Bu nedenle araştırmanın alkol ve madde bağımlılarının ayrı ayrı çalışıldığı daha geniş bir örneklem grubuyla yapılması
önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Bağımlı birey, tedavi motivasyonu, kişilik özellikleri

THE RELATIONSHIP BETWEEN TREATMENT MOTIVATIONS AND PERSONALITY TRAITS OF INDIVIDUALS WITH
ALCOHOL AND SUBSTANCE DEPENDENCE
Purpose
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This study was conducted to evaluate the relationship between treatment motivations and personality traits of individuals with alcohol and
substance dependence.

Method

The research was conducted between January and July 2010 with 71 hospitalized and outpatients with alcohol and substance dependence at
the Psychiatry Department of Ege University Medical School. These patients agreed to join in the study voluntarily. Data were collected with
“Identifying Information”, “Treatment Motivation Questionnaire (TMQ) (1)” and “Temperament and Character Inventory (TCI) (2, 3) ”. In the
evaluation of data, numbers and percentages and in the analysis of data correlation analysis have been used.

Results
In the research, the average age of the sample was 37.28± 1.13 and that 91.5% were male, 66.2% were single, %40.8 were high school graduates,
%63.4 were worked. %71.8 of the dependent patients were hospitalized owing to alcohol, %83.1 of them began to use substance and alcohol
between the age of 13 and 22, %84.5 were hospitalized at least once and at most four times, %26.8 took traffic fines due to alcohol or substance
use.
The average score of the Internalized Motivation (IM) was 44.99±7.79, of the External Motivation (EM) was 11.70±2.44, of the Interpersonelhelp-seeking (IHS) was 22.38±4.82, of the Confidence-in-treatment (CT) was 17.72±3.98 when the average of the Treatment Motivation
Questionnaire (TMQ) subscale of dependent patients was analysed.
Concerning personality traits of dependent patients on temperament dimensions, the average score of Novelty Seeking (NS) was 21.14±5.08,
of Harm Avoidance (HA) was 17.77±6.68, of Reward Dependence (RD) was 13.19±2.77, of Persistance (P) was 5.03±2.30. On character
dimensions, the average score of Self-directedness (SD) was 23.91±5.92, of Cooperativeness (C) was 26.04±6.28 and of Self-transcendence (ST)
was 19.97±5.42.
In the correlation analysis which aimed to find out the relationship between the treatment motivation of dependent patients and their
personality traits, it was found out that there was a weak correlation in a positive way between IM and the temparement feature of RD (r=.307,
p<0.05) and the character feature of C (r=.334, p<0.05); a weak correlation in a negative way between EM and the temparement feature of
P (r=-.267, p<0.05); a weak correlation in a positive way between IHS and the temparement feature of RD (r=.277, p<0.05) and the character
feature of ST (r=.237, p<0.05); a weak correlation in a positive way between CT and the temparement feature of RD (r=.249, p<0.05); a weak
correlation in a positive way between SD (r=.238, p<0.05) and the character feature of C (r=.390, p<0.01).

Conclusion
It was concluded that treatment motivations of dependent patients were especially related with the personality traits of reward dependence
and persistence temperament traits and also with self-directedness, cooperativeness and self-transcendenc charactere traits. With respect to
alcohol and substance dependent persons, the determination of personality traits and their relationships in the treatment process will be useful
in the implementation of different therapeutic approaches and the evaluation of treatment outcomes. Therefore the research is suggested to
be applied in a larger sample in which alcohol and substance dependent persons are studied separately.

Keywords: Dependent patients, treatment motivations, personality traits
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Giriş ve amaç
Dünyada ve Ülkemizde madde ve alkol bağımlılığı giderek artan bir olgudur. Özellikle ergenlerde bağımlılık seviyesi hızla artmaktadır
(Gökler ve Koçak 2008, Weinber et al 1998). Bu araştırma Burdur ili’nde lise düzeyinde eğitim alan öğrencilerin sigara, alkol ve madde
kullanım düzeylerini ve kullanım düzeylerinin çeşitli değişkenlerle ilişkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Burdur İli’nde lisede eğitim gören tüm öğrenciler, örneklemi ise, Basit Örnekleme Yöntemi ile seçilen 714 öğrenci
oluşturmuştur. Araştırmaya katılmada gönüllülük ilkesi dikkate alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan anket formu
aracılığı ile toplanmıştır ve SPSS-15 paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Yüzdelik, Frekans ve Ki-kare
testi kullanılmıştır.

Bulgular ve sonuç
Katılımcıların %50.1’i (n=358) kız, %49.9 (n=356) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. Öğrencilerin %50’si (n=357) 17-19, %46.1’i ise (n=329)
14-16 yaş grubu arasındadır. Öğrencilerin %55.5’i (n=396) ailesiyle yaşarken, %25.8’i (n=184) yurt ve pansiyonda, %17.4’ü (n=124) ise
evde yaşamaktadır.
Katılımcıların %50.8’inin (n=363) annesi okuryazar/ilkokul mezunu, %30.4’ü (n=217) ortaokul/lise, %15.7’si ise üniversite ve daha
üzeri eğitim almıştır. Babalarının eğitim durumlarına bakıldığında ise; %36.6’sının (n=261) ortaokul/lise mezunu, %34.2’sinin (n=244)
okuryazar/ilkokul mezunu ve %28.3’ünün (n=202) babası üniversite ve daha üzeri eğitim almıştır.
Öğrencilerde sigara kullanım oranı %26.6 (n=190), alkol kullanım oranı %31.5 (n=225) ve diğer uyuşturucu maddeleri kullanım oranı
%4.2 (n=30) olarak belirlenmiştir.
Sigara kullananların %60.5’inin (n=98) aile üyeleri sigara içerken, %22.2’sinin (n=36) aile üyelerinde sigara kullanan yoktur.
Alkol kullananların %39.6’sı (n=84) özel günlerde, %32.5’i (n=69) çok nadir alkol içtiklerini belirtmişlerdir.
Madde kullanan bireylerin %57.1’i (n=16) çok nadir, %25’i (n=7) her gün madde kullandığını ifade etmiştir.
Alkol kullanan bireylerin %33.4’ü (n=66) arkadaş ortamından etkilenerek, %21.7’si (n=43) merak nedeniyle alkol almaya başladıklarını
belirtmişlerdir. Katılımcılardan alkol kullananların %48.2’si (n=108), sigara kullananların %45.2’si (n=85) ve madde kullananların %37.5’i
(n=10) 14-16 yaş arasında kullanmaya başladıkları saptanmıştır.
Sigara kullanan katılımcıların %76.3’ü (n=145) sigaranın zararlı bir madde olduğunu, alkol kullanan bireylerin %49.8’i (n=111) alkolün
zararlı olduğunu ve madde kullananların %51.7’si (n=15) maddelerin zararlı olduğunu ifade etmişlerdir. Taşçı ve arkadaşlarının kız meslek
lisesi öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada da benzer sonuçlar bulunmuştur.
Sonuç olarak; Burdur İli’nde liselerde eğitimini sürdüren öğrencilerde madde kullanım düzeyinin çok düşük olduğu, sigara kullanım
oranının yüksek olduğu ve alkol kullanımının bağımlılık düzeyinde olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Madde bağımlılığı, lise öğrencileri, sosyodemografik özellikler
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THE DETERMINATION OF SMOKING, DRINKING ALCOHOL, SUBSTANCE USE AND RELATIONSHIP BETWEEN
THESE FACTORS AND SOME VARIABLES AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN BURDUR
Introduction and aim
Substance and alcohol dependency is a growing phenomenon. Especially level of dependency increases rapidly in adolescents. (Gökler ve
Koçak 2008, Weinber et al 1998). This aim of this study was to determine rate of smoking, drinking alcohol, substance use and relationship
between and some variables among high school students in Burdur.

Method
Population of the study consisted of all high school students in Burdur. The sample was 714 students and was choosed with simple sample
method. The sample paticipated the research as a volunteer. Data were collected with a questionnaire which was developed by researchers.
Evaluation was done with frequancy, ki-kare test and percentage evaluation in SPSS 15 package programme.

Results and Conclusion
50.1 % (n=358) of sample were female and 49.9% (n=356) was male. Students’ 50% (n=357) were 17-19 years and 46.1% (n=329) were 14-16
years. 55.5% (n=396) of students lived with family, 25.8% ( n=184) stayed at dormitory and pension and 17.4% (n=124) lived at home.
50.8%(n=363) of samples’ mothers were primary school education,30.4%(n=217) were secondary school/ high school education and 15.7%
graduated from university. 36.6% (n=261) of students’ fathers were secondary school / high school education, 34.2% (n=244) were primary
school and 28.3% (n=202) were university education.
Smoking rate of students was 26.6% (n=190), drinking alcohol rate was 31.5% (n=225) and 4.2% (n=30) of sample used substance.
60.5% (n=98) of students who smoking had smokers among family members, 22.2% (n=36) had not smokers in their family.
36.9 % (n=84) of alcohol users drank only special days, 32% (n=69) used alcohol rarely.
Substance user students’ 25% (n=7) answered that using substance rarely but 57.1% (n=16) used everyday.
33.4% of students who smoke answered that start to alcohol because of friends and 21.7% started due to curiosity.
48.2% (n=108) of drinking alcohol, 45.2% (n=85) of smokers and 37.5% (n=10) of substance users started to use these substances between
14-16 years.
Smokers’ 76.3%(n=145) , 49.8% (n=111) of alcohol users and 51.7% of substance users indicated that substances that they use were harmful.
Taşçı et al. (2005) also found similar results in a study that they study on Girls Trade High School.
As a result of; rate of substance use was low, rate of cigarette use was high, and rate of alcohol use was not at the level of dependency among
students of attending high school in Burdur.

Keywords: Substance dependence, high school students, sociodemographic characteristics
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Amaç
Çalışan insanların beden ve ruh sağlığını sürdürebilmesi, bireyin çalışma yaşamının fizyolojik ve toplumsal kaynaklı zararlı etkilerden
korunması, çağdaş bilimin temel amaçlarından biri olmuştur (1, 2). Özellikle ruh sağlığı bozuk bireylerle çalışan hemşirelerin kaliteli bir
hizmet verilebilmeleri için ruhsal durumlarının değerlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu gerekçeden hareketle bu araştırma, ruh sağlığı
ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin ruhsal durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipteki araştırma, Nisan- Mayıs 2011 tarihleri arasında, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde gerekli izinler
alındıktan sonra, kurumda çalışan 79 hemşireyle yapılmıştır. Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Kısa Semptom Envanteri (KSE)”
ile toplanmıştır (3).

Bulgular
Hemşirelerin %43.0’ının 30-39 yaş grubunda, %77.2’sinin bayan, %55.7’sinin önlisans mezunu, %67.1’inin evli olduğu, %63.3’ünün sosyoekonomik durumunu orta düzeyde algıladığı bulunmuştur. Hemşirelerin %79.7’sinin mesleği isteyerek seçtiği, %36.7’sinin meslekte 15
yıl ve üstü yıldır çalıştığı, %39.2’sinin kurumda 1-5 yıl arası çalıştığı, %77.2’sinin gündüz+nöbet şeklinde çalıştığı, %53.2’sinin bu meslekte
çalışmaktan “memnun” olduğu, %50.6’sının kurumdaki ilişkilerden ve %53.2’sinin kurumdaki ortamdan “kısmen memnun” olduğu
belirlenmiştir.
KSE alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; en yüksek alt ölçek puan ortalamalarının sırasıyla obsesif-kompulsif bozukluk (4.65±4.12),
paranoid düşünceler (3.65±3.50), depresyon (3.48±3.40) ve anksiyete bozukluğu (3.48±3.47) olduğu, rahatsızlık ciddiyeti indeksi (RCI)
puan ortalamasının ise 0.56±0.51 olduğu saptanmıştır.
Hemşirelerin RCI puanlarının dağılımında, çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık görülmesine karşın (p<0.05), diğer değişkenlere göre
anlamlı bir farklılık görülmediği saptanmıştır (p>0.05).
Eğitim durumlarına göre KSE alt ölçekleri incelendiğinde, lisans ve lisansüstü mezunu olanların obsesif-kompulsif bozukluk ve ek
maddeler alt ölçek puan ortalamaları diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Toplam çalışma yılına göre KSE alt ölçekleri incelendiğinde, toplam 6-10 yıl çalışanların depresyon, hostilite, paranoid düşünceler ve
psikotisizm alt ölçek puan ortalamaları diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).
Çalışma sistemine göre KSE alt ölçekleri incelendiğinde, gece çalışan hemşirelerin anksiyete bozukluğu ve fobik anksiyete alt ölçek puan
ortalamaları diğer gruplardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0.05).

Sonuç
Araştırmada, eğitim durumu, toplam çalışma yılı ve çalışma sisteminin hemşirelerin ruhsal durumlarını etkilediği, 6- 10 yıldır ve gece
çalışan hemşirelerin ruhsal açıdan riskli gruplar olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuçlar, özellikle risk grubundaki hemşirelerin
sağlığının korunması ve yükseltilmesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Hemşirelerin kaliteli bir hizmet verilebilmeleri için ruhsal
durumlarının sürekli ve belli aralıklarla değerlendirilmesi gerektiği önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Ruhsal durum, hemşire

EVALUATION OF NURSES’ MENTAL STATUS WHO ARE WORKING IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC
HOSPITAL
Purpose
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Maintain physical and mental health of working people, the individual’s working life from the harmful effects of physiological and social
protection, has been one of the main objectives of modern science (1, 2). Especially, mental status evaluation of nurses working in individuals
with mental disorders is very important for a high-quality services. On the basis of these reasons, this study was conducted to determine mental

health of the nurses working in mental health and psychiatric hospital.

Method
Descriptive study was carried out 79 nurses who are working in Manisa Mental Health and Psychiatric Hospital between April and May 2011.
Research data collected by “Characteristics Knowledge Form” and “Brief Symptom Inventory (BSI)” (3).

Findings
It was found out that nurses 43.0% were 30-39 age group, 77,2% were female, 55.7% were, 67.1% were married, 63.3% were evalatuated the
socioeconomic status as middle level. It was determined that nurses 79.7% were selected the ocupation voluntarily, 36.7% were working more
than 15 years, 77.2% were working day and night shifts, 53.2% were satisfied working in this occupation, 50.6% were partially satisfied with
facility relations and 53.2% facility enviroment.
When the BSI subscale evaluated, it was found that the highest subscale socore means respectively were obsessive-compulsive disorder
(4.65±4.12), paranoid thoughts (3.65±3.50), depression (3.48±3.40) and anxiety disorder (3.48±3.47) and the RCI score mean were 0.56±0.51.
It is found that there was a significiant relation between RCI score and working years (p<0.05) but there is not significiant reletion between other
variables (p<0.05).
When the BSI subscales examinated according to education status, the undergraduated and post-graduated were statically significantly higher
than other groups in obsessive-compulsive disorder and additional items (p<0.05).
When the BSI subscales examinated according to total working year, who are working total 6-10 years, the subscale score means were statically
significantly higher than other groups in depression, hostality, paranoid thoughts and psychotics (p<0.05).
When the BSI subscales examinated according to working system, the nighth shift working nurses anxiety disorder subscale and fobic anxiety
subscale mean scores were statically significantly higher than other groups (p<0.05).

Conclusion
In the research, education status, total working year and working sttle were effected the nurses mental health status and it is concluded that
nurses who are working 6-10 years and night shift were risky group. This results should evaluated a chance for nurses’ health protection and
promotion especilly in risky group. It is suggested that nurses’ mental health must evaluate in continuously in certain periods.
Keywords: Mental health status, nurses
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Amaç
Sağlık çalışanlarının, özellikle de ruh sağlığı çalışanlarının hastaları ya da hasta yakınları tarafından tehdite, tacize ya da ölümle de
sonuçlanabilen fizik saldırıya uğramaları, günümüzde gittikçe önem kazanan problemlerden biri haline gelmiştir (1, 2, 3, 4). Şiddet
olaylarının tanımlanması yönündeki araştırmalara son yıllarda ülkemizde de önem verilmekle birlikte, iş ortamındaki şiddet olaylarının
önlenmesine yönelik pilot çalışmalara gereksinim bulunmaktadır. Bu çalışma, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan sağlık
personelinin şiddete uğrama sıklığı ile şiddete uğramayı etkileyen etmenleri incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı araştırma, Mart- Mayıs 2011 tarihleri arasında, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde çalışan, araştırmaya katılmayı
kabul eden sağlık çalışanlarıyla yürütülmüştür. 178 sağlık çalışanı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında
araştırmacılar tarafından geliştirilen anket formu kullanılmıştır. Formun ilk üç sorusu sağlık çalışanlarının tanıtıcı özellikleri, üç sorusu
mesleki özellikleri ve son dokuz sorusu ise sağlık çalışanlarının şiddete uğramalarıyla ilgili soruları içermekte olup, form toplam 15
sorudan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirmesinde sayı-yüzde kullanılırken, analizinde ki kare kullanılmıştır.

Bulgular
Sağlık çalışanlarının yaş ortalaması 35.45± 6.93 olup, %69.1’inin kadın, %54.5’inin hemşire olduğu; %27.5’inin toplam 13- 18 yıldır,
%80.9’unun kurumda 1-6 yıldır, %64.0’ının ise kapalı birimde çalıştığı bulunmuştur.
Sağlık çalışanlarının %73.0’ının çalıştığı ortamda şiddete uğradığı, %68.8’inin son bir yıl içinde en az bir kez şiddet gördüğü, %80.3’ünün
1 ila 4 kez arası şiddete uğradığı, %51.1’inin fiziksel, %51.1’inin sözel şiddete uğradığı, %87.2’sinin hasta, %7.0’ının hasta yakını tarafından
şiddete uğradığı, %85.4’ünün şiddete serviste uğradığı, %39.1’inin şiddete uğradığında üzüntü ve şaşkınlık hissettiği, %39.8’inin şiddete
uğradıktan sonra hiçbir şey yapmadığı, %32.0’ının ise tıbbi müdahale yaptırdığı bulunmuştur.
Araştırmada 31-38 yaş grubunda, kadın, toplam 13-18 yıldır çalışan sağlık çalışanlarının şiddete uğrama oranları diğer gruplardan daha
yüksek bulunmuştur. Ancak yapılan istatistiksel analizde puan ortalamaları arasındaki fark yaş gruplarına, cinsiyetlerine ve toplam
çalışma yılına göre anlamlı bulunmamıştır (p>0.05).
Araştırmada hemşire, serviste çalışan ve hafif obez olan sağlık çalışanlarının şiddete maruz kalma oranları diğer gruplardan daha yüksek
bulunmuş olup, puan ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.01).

Sonuç
Sağlık çalışanlarının çalıştığı ortamda şiddete uğrama oranı yüksek olup, şiddete uğradıktan sonra sağlık çalışanlarının kendince bir
takım uygulamalar yaptığı, bildirimde bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Psikiyatri hastalarıyla çalışan sağlık çalışanlarının gerek hasta
gerekse hasta yakını tarafından uğradığı şiddet oranının azaltılması yönündeki girişimlerin arttırılması ve güvenli bir çalışma ortamının
oluşturulması gerekmektedir. Psikiyatrik çalışma ortamında şiddetle ilgili risklerin belirlenmesi, güvenlik sisteminin etkin ve sistemli
çalışması, personelin şiddet konusunda eğitimi, şiddet olaylarının kayıt altına alınması için daha fazla düzenleme yapılması ve yazılı bir
politikanın geliştirilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Ruh sağlığı, sağlık personeli, şiddete uğrama
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Purpose
It is now one of the most widely recognized issues in health institutions that health professionals, especially those serving in mental institutions,

have had to deal with threats, nuisance or violence that may even lead to death by their patients or their caregivers (1, 2, 3, 4). Although
descriptive studies on violence against health professionals have recently been a major field of research in Turkey, further pilot studies on
preventing violence in workplaces remain to be needed. This particular study was conducted in order to investigate the prevalence of violence
against health professionals in mental health and psychiatric hospitals and contributing causes that generate violence.

Methods
This descriptive study was carried out in Manisa Mental Health and Psychiatric Hospitals between March-May 2011 with the health professionals.
178 health professionals who consented to participate comprised the study sample. The study data were collected with a questionnaire form
designed by the researchers. The form consists of 15 items in total: the first three items were related to the personal information, the subsequent
three items were about the nature of their profession, and the last nine items were inquiring about their experience of being a victim of violence.
The data were evaluated with numeric and percentage analysis and the data analysis was conducted with the chi-square test.

Findings
It was noted that the average age of the participants was 35.45± 6.9, and that 69.1% were female, 54.5% were nurse; 27.5% were working in
medical institutions for 13-18 years, 80.9% were working in the same institution for 1-6 years, 64.0% were serving in psychiatric secure units.
The study results illustrated that 73.0% of the health professionals were exposed to violence in their workplace and 68.8% became a victim
of a violent act at least once within the last year. The results also affirmed that 80.3% of the participants had an experience of violence in
their workplace 1 to 4 times so far. It was further reported that 51.1% of the participants were exposed to physical violence while 51.1% had
an experience of verbal abuse. The participants additionally stated that 87.2% of them were attacked by their patients; 7.0% of them were
attacked by their patient’s relative; 85.4% were attacked in the clinic; 39.1% felt upset and shocked after the incident. Furthermore, 39.8% stated
that they did nothing following the violence act while 32.0% needed medical intervention afterwards.
The study results suggested that participants aged between 31-38 years old who were female and served for 13-18 years in health institutions
had a higher risk of being a violence victim in comparison to other groups. Nevertheless, statistical analysis of the study data disproved a
meaningful difference between study groups in terms of age, sex and total years in the profession (p>0.05).
Moreover, the results also maintained that nurses, clinic teams and slightly obese medical personnel were exposed to violence of any kind
comparatively much more often and the difference between mean scores was found to be statistically meaningful (p<0.01).

Results
The study data confirmed that medical professionals had a higher risk of being a victim of violence in workplaces although they commonly
preferred to deal with the incident on their own instead of reporting to the management. It proves to be elemental in psychiatric institutions
that the initiatives be encouraged for reducing violence against medical personnel by patients or their caregivers, and that a secure workplace
be ensured. Consequently, it is highly recommended to develop further institutional arrangements and a policy in writing so as to investigate
the risks of violence in psychiatry units, maintain an efficient and systematic security system, educate the medical personnel to deal with the
incidents of violence and record and classify the reports of violence.

Keywords: Mental health, health professionals, violence
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Giriş
Çoğu ruhsal hastalık ergenlik döneminde başlayarak, ilk yetişkinlik döneminde ortaya çıkar. Ergenlik döneminde damgalanma endişesi
nedeniyle psikiyatrik yardım almama, hastalıkların kronikleşmesine ve prognozun olumsuz seyrine neden olmaktadır.1 Halkın ruhsal
hastalıklarla ilgili tutumunun değişmesinde toplum ruh sağlığı hemşirelerine önemli görev düşmektedir.2 Eğitimlerin, halkın ruhsal
hastalıklar hakkında daha bilgili olmasını sağlayarak ruhsal hastalıkların daha iyi anlaşılmasını ve stigma ve ayrımcılığın azalmasını
sağladığı ve olumlu tutumların oluşumu üzerine etkili olduğu görülmüştür.3

Amaç
Bu araştırma lise öğrencilerinde şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitiminin sosyal mesafe ve tutuma etkisini belirlemek amacıyla
planlandı.

Gereç ve yöntem
Araştırma örneklemini, İstanbul İli Şişli İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde okuyan, 14-19 yaş
grubunda olan onuncu sınıf öğrencileri oluşturdu (deney:30, kontrol:30). Veriler araştırmacı tarafından literatür bilgisi doğrultusunda
oluşturulan Bilgi Formu, Sosyal Mesafe Ölçeği ve Ruhsal Hastalığa Yönelik Tutum ve İnanç Ölçeği kullanılarak Nisan- Mayıs 2010 tarihleri
arasında toplandı. Deney ve kontrol gruplarına eğitim öncesi ön test uygulandıktan sonra, deney grubuna şizofreni ile ilgili bir film olan
‘Akıl Oyunları’ filmi izletildi ve araştırmacı tarafından hazırlanan şizofreniye yönelik bilgilendirme eğitimi verildi. Eğitim programından bir
hafta sonra her iki gruba son test uygulandı. Verilerin analizinde, tanımlayıcı istatistikler (yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma,
min-max) ve karşılaştırma istatistik (t testi) yöntemleri kullanıldı.

Bulgular
Araştırma sonucunda kontrol grubunda ilk ve ikinci uygulamalar Sosyal Mesafe Ölçeği, Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği toplam
puan ve alt boyutları (tehlikeli, çaresizlik ve kişilerarası iletişimde bozulma ve utanma) (p> ,05) puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark
olmazken, deney grubunda eğitim öncesine göre Sosyal Mesafe Ölçeği (p=,000), Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnançlar Ölçeği toplam
puan (p< ,05) ve tehlikeli alt boyutu (p=,001) puan ortalamalarının anlamlı olarak düştüğü, eğitim öncesi ve eğitim sonrası Çaresizlik
ve Kişilerarası İlişkilerde Bozulma (p> ,05) ve utanma (p> ,05) alt boyutlarının puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir fark olmadığı
saptandı.

Tartışma
Bu sonuçlarla, ergenlere yönelik okul ruh sağlığı programlarında damgalamaya yönelik eğitimlerinin etkili olduğu söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Lise öğrencisi, şizofreni, bilgilendirme, tutum, mesafe

PREVALENCE OF VIOLENCE AGAINST HEALTH PROFESSIONALS IN MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC
HOSPITALS
Introduction
Many cases of mental disorders remain unresolved during adolescence and continue or reoccur in early adulthood. One important barrier
to mental health treatment for adolescents is stigma. Stigma makes mental disorders choric and negative prognoses.1 In changing society’s
attitude regarding mental disorders, nurses of public mental health have an important role to play.2 Education programs ensure community
more erudite about mental disorders. Experimental studies of anti-stigma interventions among adolescents show that education programs
decrease stigma.3

Aim
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The purpose of this study was examine the effect of the education program which consists of education and viewing a film that depicts an
individual with schizophrenia, can change social distance and attitudes towards people with schizophrenia among high school students.

Material and methods
The study sample was carried out with high school students (age range: 14-19) in Nisantasi Nuri Akin Anatolian High School which is affiliated
to National Education Ministry in Sisli, Istanbul. The experimental (n=30) and control group (n=30) students’ social distance and attitudes
towards people with schizophrenia were assessed before and after film and education. Assessment was repeated after a week. Data analysis
was performed using descriptive statistics (percentage, mean, standard deviation, min-max) and comparative statistics (t test).

Results
As a result, no significant change was observed to Social Distance Scale and Beliefs Toward Mental Illness Scale total and sub dimensions scores
(p> ,05) before and after in the control group. Favorable social distance to people with schizophrenia and attitudinal changes were observed
in experimental group to Social Distance Scale (p= ,000), Beliefs Toward Mental Illness Scale (p= ,05) and its sub dimension dangerous (p= ,001)
scores. There is no significant changes other sub dimensions (embarrassment and desperation and breakdown interpersonal communication)
scores in both two groups.

Discussion
These results suggest that social distance and attitudes towards schizophrenia can be changed favorably with this school mental health
program which is inclued program education adolescents.

Keywords: High school students, schizophrenia, informing, social distance, attitudes
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Amaç
Hemşirelikte iletişim; hasta bakımı uygulamalarında bozulan yaşam dengesinin yeniden sağlanması amacıyla kurulan tüm süreçlerin
temelidir (Terakye, 1994; McCabe, 2004). Hemşireler mesleki ve kişisel yaşamlarında başarılı olabilmek için; iletişim bilgi ve becerisine
sahip olmalı, kendilerinin, diğerlerinin, kültürel farklılıkların ve hastane ortamının iletişimdeki etkisinin önemini kavramalıdırlar (Pektekin
ve Geylan, 1991; Mullan ve ark., 2010). Bu araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerilerini etkileyen bazı değişkenlere
göre algıladıkları iletişim becerileri konusunun ne oranda farklılık gösterdiğinin belirlenmesidir.

Yöntem
Araştırma 11 Nisan – 22 Nisan 2011 tarihleri arasında Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri
Bölümünde öğrenim gören 174 öğrenci öğrenci üzerinde yapılmıştır. Evrenin % 96.13’üne ulaşılmıştır. Bu çalışma tanımlayıcı nitelikte bir
araştırmadır. Veri toplama araçları olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyo demografik veri toplama formu ve İletişim Becerilerini
Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ) kullanılmıştır. Veri, toplama formlarından elde edilen veriler, Statistical Package For Social Science ( SPSS
15.0 for Windows ) kullanılarak analiz edilmiştir. İstatistiksel analizde yüzdelik, ki kare, ANOVA, korelasyon ve t testleri kullanılmıştır. Ölçek
madde toplam puan ortalaması ile diğer değişkenler arasındaki fark bakılmıştır.

Bulgular
Araştırma için Başkent Üniversitesi Araştırma Kurulundan onay alınmıştır. Öğrenciler, İletişim Becerileri Değerlendirme Ölçeği (İBDÖ)’nden
en düşük 61 ve en yüksek 125 puan almışlardır. Öğrencilerin madde toplamlarının puan ortalaması 100.03, standart sapması 10.4946’dır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21,55 standart sapması 1.421’dir. Öğrencilerin % 95,4’ü kadın, %4,6’sı erkek olup, %25,3’ü 1.
sınıf, %29,3’ü 2. sınıf, %24,7’si 3.sınıf, %20,7’si 4. Sınıftadır. Öğrencilerin büyüdükleri yer incelendiğinde, %72,1’i il merkezinde, yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Öğrencilerin %50’si aile ile birlikte yaşamaktadırlar. Bu çalışmada sosyal faaliyetlere en fazla katılanlar %76.7 (n=33) 3.
sınıflar olarak belirlenmiştir. Sosyal faaliyetlere katılıp bu faaliyetleri en fazla yeterli bulanlar %55.6 (n=20) 4. sınıflar olarak saptanmıştır.
Kişilerarası ilişkilerde en fazla güçlük yaşayanlar %19.4 (n=7) 4. sınıflar olarak belirlenmiştir. Arkadaş ilişkilerinde en fazla sorun yaşadığını
belirtenler %21.6 (n=11) 2. sınıflar olarak belirlenmiştir. İletişimle ilgili dersleri en fazla yeterli bulanlar %58.1 (n=25) ve bu eğitimin klinikte
yeterli olduğunu belirtenler %67.4 ile (n=29) 3.sınıflar olarak belirlenmiştir. Öğrenciler iletişim becerilerini değerlendirme konusundaki
ölçek maddelerine ağırlıklı olarak “sıklıkla” ifadesini tercih etmişlerdir. Öğrencilerin ekonomik durumu, sosyal faaliyet olma durumu,
kişiler arası ilişkilerde güçlük yaşama durumu, iletişim ile ilgili dersleri yeterli bulma durumuna göre İletişim Becerileri Değerlendirme
Ölçeği (İBDÖ) Madde Toplam Puan ortalamalarının Test Sonuçları incelediğinde; İBDÖ madde toplam puan ortalamaları arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir (p< 0.05).

Sonuç
Araştırmanın bulguları hemşirelik öğrencilerinin iletişim becerisi algılarının yüksek olduğunu, sınıf ilerledikçe İBDÖ toplam puanlarında
değişiklik olmadığını, öğrencilerin aldıkları eğitimi yeterli bulduklarını, sosyal faaliyeti olan ve sosyal faaliyetlere katılma durumunu
yeterli bulan öğrencilerin, kişiler arası ilişkilerde sorun yaşamadığını belirten öğrencilerin, arkadaş ilişkilerinde sorun yaşamadığı, iletişim
ile ilgili verilen dersleri yeterli bulan öğrencilerin iletişim becerilerinin daha yüksek olduğunu, klinik uygulamalarına alınan bu eğitimin
yansıdığını göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Hemşire öğrenci, iletişim becerisi

EVALUATION OF THE COMMUNICATION SKILLS OF THE NURSING STUDENTS AT A UNIVERSITY
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Communication in nursing is the basis of all processes established to recreate the balance of life that has been compromised during patient
care procedures (Terakye, 1994; McCabe, 2004). Nurses should have the skills and knowledge to communicate and understand the importance
of themselves, others, cultural differences and the hospital environment for communication to have a successful personal and occupational
life (Pektekin ve Geylan, 1991; Mullan ve ark., 2010). The aim of this study was to determine how the perceived communication skills of nursing
students changed some factors that influence communication skills.

Method
The study was performed on 174 nursing students of the Başkent University Health Sciences Faculty, Department of Nursing and Health Services
between April 11 and 22, 2011. It was possible to reach 96.13% of the universe. This study was a descriptive study. The data collections tools
were the Communication Skills Evaluation Scale (CSES) and the sociodemographic data collection form prepared by the investigators. The data
obtained from the data collection tools were analyzed using the Statistical Package For Social Science (SPSS) 15.0 for Windows. Percentages, chi
square, ANOVA, correlation and the t-test were used for statistical analysis.

Results
Permission was obtained from the Research Committee of Başkent University for the study. Students whose communication skills were
evaluated with the Communication Skills Evaluation Scale (CSES) received total scale scores between 61 and 125. The mean total item score
of the students was 100.03, sd. 10.4946. The mean age of the participating students was 21.55, sd. 1.421. The female/male distribution was
95.4% to 4.6% while the year distribution was 25.3%, 29.3%, 24.7% and 4.6% for year 1, 2, 3 and 4 respectively. The student had grown up in
a city center in 72.1% of the cases. The students stayed with their family at a rate of 50%. The ones that participated most in social activities
(76.7%, n=33) were 3rd year students. The students that participated in social activities and found them to be adequate were most commonly
in the 4th grade (55.6%, n=20). The students finding interpersonal relationships most difficult were 4th year students (19.4%, n=7). Second
year students stated the most problems with relationship with friends (21.6%, n=11). Third year students had the highest percentage of finding
lectures related to communication adequate (58.1%, n=25) and stating that this training was adequate for clinical work (67.5%, n=29). The
students generally preferred to use “often” for the scale items of skill evaluation. Evaluation of the Communication Skills Evaluation Scale (CSES)
mean Total Score test results according to the financial status, social activity status, interpersonal relationship difficulty status, and finding
the communication-related lectures adequate status showed a statistically significant difference between the CSES item mean total scores
(p<0.05).

Result
Study Findings showed that the communication skills perception of nursing students was high, there was no difference in CSES total scores
with increasing years of training, the students found their training adequate, the communication skills of students who participated in social
activities and found them to be adequate were higher, students who stated no problems with interpersonal relationships showed higher
degrees of communication skills and had no problems with their friends, and students who found communication-related lectures adequate
thought they had better communication skills and reflected the training in clinical applications.

Keywords: Nursıng students, communıcatıon skılls
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Amaç
Bu araştırma, Türkiye ve Amerika’da psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin rol ve işlevlerini nasıl algıladıklarını ve rol/sorumluluklarını
etkileyen faktörleri karşılaştırmalı olarak incelemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Ankara’daki 3 büyük hastanenin psikiyatri servislerinde çalışan hemşireler ile Houston/ABD’deki bir büyük
hastanenin psikiyatri kliniğinde çalışan hemşireler oluşturmuştur. Hemşirelere araştırma hakkında bilgi verildikten sonra katılmaya
gönüllü olanlar örnekleme alınmıştır. Böylece Türkiye’den 19 hemşire, ABD’den 10 hemşire araştırmaya katılmışlardır. Çalışma tanımlayıcı
bir araştırmadır. Çalışmanın verileri araştırıcılar tarafından ilgili literatür taranarak geliştirilen hemşirelerin sosyo-demografik veri formu,
rol ve işlevlerini algılama durumlarını sorgulayan yarı yapılandırılmış anket formu ile toplanmıştır.

Bulgular
Türkiye’deki psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin (toplam 19) %89.5’i (17 hemşire) ön lisans mezunudur. ABD’deki psikiyatri kliniğinde
çalışan 10 hemşirenin %80’ı (n:8) lisans mezunudur. Bunlardan biri yüksek lisans mezunu ve vaka yönetici hemşiresi olarak çalışmaktadır.
Her iki ülkedeki psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin rol ve işlevleri şunlardır; hastanın ihtiyaçlarını ve bakımı değerlendirmek,
hemşirelik bakım planı hazırlamak, direk hasta bakımı, hasta ile terapötik iletişim kurmak, ilaç ve tedaviyi uygulamak (EKT hazırlığı vs),
eğitim (hasta ve öğrencilerin), hasta gözlemi, kayıt işlemleri, hasta için meslektaşları ve diğer ekip üyelerinin koordinasyonu ve onlarla
birlikte çalışma, taburculuk işlemleri, hasta ailesiyle işbirliği ve onların desteklenmesi, hastaları aktivitelere yönlendirmek, yönetim/
organizasyon, ve vaka yönetimi.
Türk hemşireler psikiyatri kliniğinde çalışırken en çok klinik prosedür (%24.6), diğer mesleklerle işbirliği (%23.0) rollerini gerçekleştirdiklerini,
bununla birlikte direkt hasta bakımı (%18.5) ve eğitim (%18.5) gibi rollerini daha az yerine getirdiklerini belirtmişlerdir. ABD’deki
hemşireler psikiyatri kliniğinde sıklıkla direkt hasta bakımı (%36.4) ve eğitim (%31.8) rollerini yerine getirdiklerini bununla birlikte bakım
planı yapmak (%27.3) ve yönetim (%4.5) rollerini daha az yerine getirdiklerini ifade etmişlerdir.
Türkiye’deki katılımcılar psikiyatri hemşireliği rolünü etkileyen faktörleri tamamen olumsuz faktörler olarak sıralamışlardır. Bu faktörler
arasında; psikiyatri hastalarının hastalık özellikleri nedeniyle iş birliğine yatkın olmamaları, kliniğin olumsuz fiziksel koşulları, psikiyatri
hemşiresinin sorumlulukları dışındaki işlerle çok fazla zaman kaybetmeleri, psikiyatri hemşiresinin rolünün belirsizliği, statüsünün
eksikliği ve eğitiminin yetersizliği yer almaktadır. ABD’deki katılımcılar psikiyatri hemşireliğini etkileyen olumlu ve olumsuz faktörlerden
bahsetmişlerdir. Verilen yanıtlarda sıklıkla vurgulanan olumsuz faktör zaman yetersizliğidir. Hemşireler yapmak durumunda oldukları
diğer işlerden, yeterli personelin olmamasından ve akut gelişen durumlar nedeniyle psikiyatri hemşireliği rolünü yerine getirecek yeterli
zamanı bulamadıklarından bahsetmişlerdir. Katılımcılar psikiyatri hemşireliği rolünü olumlu etkileyen faktörleri ise alanla ilgili eğitim ve
klinik deneyim olarak belirtmişlerdir.
Türkiye’deki katılımcıların tamamı psikiyatri kliniğinde çalışırken dikkat etmeleri gereken en önemli şeyin güvenlik olduğunu ifade
etmişlerdir. ABD’deki katılımcıların çoğunluğu psikiyatri hemşireliği hizmeti sunarken öncelikle hesap verilebilirlik, hasta haklarına,
hastanın güvenliğine dikkat etmek gerektiğini, iyi bir dinleyici olmanın ve ulaşılabilir olmanın önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

Sonuç
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Örneklemde yer alan Türkiye’deki hemşirelerin eğitim düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Amerika’daki psikiyatri kliniğinde
vaka yöneticisi olarak görev yapan hemşire bulunmasına rağmen Türkiye’deki kliniklerde böyle bir pozisyon görülmemektedir. Her iki
ülkedeki psikiyatri hemşirelerin kendi rol ve işlevlerine ilişkin verdikleri yanıtlardaki benzerlik dikkat çekicidir. Şöyle ki, hemşirelerin
önemli bir kısmı, birçok farklı işlere sahip olmaları nedeniyle direkt hasta bakımı gibi öncelikli olan rollerinin sıklıkla geri planda kaldığını
ifade etmektedirler.

Anahtar kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, roller, fonksiyonlar

A CROSS-CULTURAL COMPARATIVE STUDY OF THE SELF-PERCEIVED ROLES AND FUNCTIONS OF PSYCHIATRIC
NURSES IN USA AND TURKEY
Aim
The aim of study was to determine and compare to the self-perceived roles and functions of American and Turkish psychiatric nurses.

Method
The study population consisted of the nurses working at the psychiatric unit of three major hospitals in Ankara/Turkey and of a major hospital
hospital in Houston/USA. The sample included 29 nurses who volunteered to participate to the study after given information about the
research. Thus, 19 nurses from Turkey and 10 nurses from USA participated in the research. The data were collected by using a semi-structured
questionnaire form which included the self-perceived roles and functions of psychiatric nurses and socio-demographic characteristics by
researchers.

Findings
% 89.5 of the total nurses working at the psychiatric units in Turkey have graduated from 2-year associate-degree programs. %90 of the total
nurses working at the psychiatric units in USA have graduated from undergraduate degree.
All nurses have described their roles in psychiatric department such as assessing patient needs and evaluating care, preparing nursing care plan,
direct patient care, therapeutic relationships with patient, pharmaceutical interventions, education, documenting information, the procedures
of the discharged, co-ordinating the services of nurses and other professionals for patients, communication with other professionals and other
grades of staff, and administration/organization.
In the study, Turkish nurses have reported they spend their working time in activities which the procedures of the discharged and routine clinical
procedures (%24.6), collaboration with other professions (%23.0), however they spend less time on direct patient care (%18.5) and education
(%18.5). American nurses have stated they fulfill the most frequent direct patient care (%36.4) and education (%31.8), however they perform
less roles such as the roles of nursing care plan (27.3) and management (%4.5).
Turkish nurses emphasized negative factors affecting their role. Among these factors, psychiatric diseases characteristics, adverse physical
conditions in the clinic, spending a lot of time in the other activities than the priority roles of the psychiatric nurse, the ambiguity of the
psychiatric nurses’s roles, lack of status and insufficient education. The participants in USA reported about both positive and negative factors
affecting the quality or amount of psychiatric nursing roles. The negative factor which most frequently repeated at the responses of american
nurses was lack of time. On the other hand, participants in USA indicated positive factors affecting the role of psychiatric nurses which are
education and clinical experiences.
Almost all participants in Turkey stated that they should pay attention to their and patients’ safety that is the most important thing while
working the psychiatric unit. Most of the psychiatric nurses in USA reported that they should consider the most important things such as
responsibility, accountability, answerability, the patient rights, patient’s safety, being a good listener and accessible while fulfilling their roles.

Conclutions
It is noteworthy that both Turkish and American psychiatric nurses’ perceptions regarding their own roles and functions are similar to the
majority of features. Because of having many different tasks, most nurses have stated they couldn’t fulfill satisfactory direct patient care which
is the most important role.

Keywords: Psychiatric nursing, rols, functions
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Giriş
Damgalama bazı hasta gruplarına karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar bütünüdür. Bütün
ruhsal hastalıklar arasında damgalanmadan en fazla etkilenen grup şizofreni hastalarıdır. Şizofreni hastalığının kendisi ve kullanılan bazı
ilaçların yan etkileri hastalarda toplumdaki diğer insanların dikkatini çeken görünüme ve farklı davranışlara yol açmaktadır(2).
Bu olgu sunumunda, Kamu Personeli Seçme Sınavını(KPSS) kazanarak bir okulda hizmetli görevli olarak işe başlayan şizofreni tanılı
A.Bey’in yaşadığı damgalanma ve etik açıdan değerlendirilmesi tartışılmıştır.

Olgu
A.Bey 28 yaşında, lise mezunu, 12 yıldır şizofreni tanısı altında izlenmektedir. A.Bey, doktor kontrollerine düzenli gelmekte, ilaçlarını
kullanmakta ve işlevselliği iyi durumdadır. Hasta ayaktan izlendiği dönemde psikiyatri polikliniğinde yürütülen sosyal beceri eğitim
gruplarına katılmış ve grupta katılımı ve etkinliklere ilişkin performansı iyi durumdadır.
A.Bey KPSS’nı kazanarak bir kamu ilköğretim okulunda hizmetli personel olarak çalışmaya başlamıştır. İşe gittiği ilk gün, okul müdürü
A.Bey’in şizofreni tanısı olduğunu öğrenince tedirgin olmuş, okulda çalışması için uygun olmadığını başka bir görevde çalışmasının daha
uygun olacağını belirtmiştir.

Tartışma
Bu olgudaki sorunlar;
•
•

Müdür A.Bey’i gözlemlemeden tanısını öğrendiği anda atandığı görevi yapamayacağına karar vermiştir.
A.Bey’in bir ilköğretim okulunda çalışması onun hastalığının gidişatı ve çevresi için uygun bir görev mi?

Etik, seçeneklerin olduğu yerde başlayan bir değersel sorgulama sistemidir. Etik sorun, etik değerlerle ilgili ilişkilerde ya da konularda
çelişkiler, belirsizlikler, ikilemler ve etik dışı durumlar olarak ele alınır(3). Müdürün tedirgin olması şizofreni hastasının zararlı olabileceği
düşüncesinden kaynaklanabilir ve A.Bey’in bu durumdan nasıl etkileneceğinin farkında olmayabilir. Bu olgudaki etik sorun‘Damgalama’dır.
Toplumda var olan damgalama eğilimi; şizofreni hastalığının yeterince tanınmaması şizofreniyle ilgili önyargılarla ilişkilidir. Önyargı ve
onun getirdiği damgalama ayırımcılığa yol açmakta, hastaların özgüvenlerini zedelemekte ve hastalarının iyileşmesi olumsuz yönde
etkilenmektedir(2).
Ruhsal hastalara yönelik yaygın bir düşünce “tehlikeli olma’dır. Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin şiddet uygulama riskinin özellikle
ilaç tedavisine uyumsuzluk varsa, biraz arttığı belirtilmektedir. Bununla birlikte şiddetle ilişkilendirme, başta şizofreni olmak üzere birçok
ruh sağlığı sorununa genellenmektedir(3).
Şizofreni hastalarının bir işte çalışma oranının %15-40 arasında olduğu gösterilmiştir. Bu hastaların ilaç tedavisinin yanında bir işte
çalışması bozukluğun prognozunu olumlu yönde etkilediği gibi sorumluluğu kendilerinin almasını ve bireysel etkinlik kazanmalarını
da sağlamaktadır(1). Etik ilkelerden yarar sağlama ve zarar vermeme ilkesini göz önünde bulundurulduğunda, bu hastaların çalışması
hastalığın gidişatı açısından yararlıdır. Ruhsal hastalığı olan bireylerin çalışması düzenlenirken; tedaviye uyumsuzluk durumlarında
bu hastaların şiddet uygulama riski bir miktarda olsa artacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Zarar vermeme ilkesi hem hasta hem
de çevresi açısından göz önünde bulundurulduğunda bir ilköğretim okulu bu hastalar için stres yaratan bir durum oluşturabilir. Bu
hastaların iş düzenlenmesi yapılırken çalıştıkları ortamdan nasıl etkilenecekleri dikkate alınmalıdır.
Damgalamayı önlemek için toplum eğitilirken hastalarda tedavileri sırasında bu damga ile baş etmeye yönelik bilgilendirilmelidir(2).
Sonuç olarak damgalama, ruhsal hastalığı olan kişilerle birebir ilgilenen sağlık personeli ve sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmaları,
halkın bilinçlendirilmesi ve akıl hastalarına yönelik koruyucu yasal düzenlemelerin arttırılması yoluyla azaltılabilir.

Anahtar sözcükler: Damgalama, şizofreni, etik

266

SCHIZOPHRENIA AND STIGMATIZATION: ETHICAL EVALUATION (CASE REPORT)
Introduction
Stigmatization is the development of an attitude towards certain patient groups by society and a set of behaviours that results in ostracising
them from the society. Of all the people with mental disorders, the ones who are most affected by stigmatization are schizophrenic patients.
Schizophrenia itself and the side effects of some drugs cause patients to have a striking appearance and to display different behaviours, which
attracts the attention of the other members of a society(2).
In this case report, we discussed the stigmatization experienced by Mr. A, a patient with a diagnosis of schizophrenia who started to work as
a janitor in a school after passing Public Personnel Selection Examination(KPSS), and the ethical evaluation of stigmatization he experienced.

Case
Mr.A. is a 28-year-old high school graduate and has been observed under the diagnosis of schizophrenia for 12 years. Mr. A. has regular checkups, takes his medications and has a good performance. The patient has joined in the social skills training groups in psychiatry outpatient
clinic during his outpatient treatment period and had an active participation and good performance in the group with regard to the activities.
Mr.A. started to work in a state primary school as a janitor after passing KPSS. On his first day at work, the school principal felt uneasy anxious
upon learning Mr.A. was diagnosed with schizophrenia and stated that he was not suitable for a job at school and it would be better for him to
work in a different position.

Discussion
Problems with this case:
• As soon as the headmaster learns about Mr.A.’s diagnosis, without any observation he decides that Mr.A. will not be able to accomplish his
task he was assigned to.
• Is his being employed at a school appropriate when the course of his illness and his environment are considered?
Ethics is an evaluative inquiry system starting at a point where there are alternatives. An ethical problem is considered as contradictions,
uncertainties, dilemmas and nonethical situations in relations regarding ethical values or subjects(3). The headmaster’s uneasiness may have
resulted from the idea that a schizophrenic patient could pose a danger to others and he may not have noticed how Mr.A. could have been
affected from this situation. The ethical problem with this case is “stigmatization”
A society’s propensity for “stigmatization” is due to lack of knowledge about schizophrenia and prejudices related to it. Prejudice and thereof
stigmatization causes discrimination, destroys patients’ self-confidence and affects their recovery in a negative way (2).
A common idea about mental patients is “their being dangerous”. It is stated that people suffering from severe mental disorders have a little
more risk of using violence, particularly when they are non-adherent to drug therapy.What is more, in case of many mental disorders, mainly
schizophrenia, an association between mental patients and violence is established(3).
The employment rate of schizophrenic patients has been shown to range between 15 and 40%. These patients’ medical treatment, accompanied
by employment, affects the prognosis of the disorder in a positive way and helps them to acquire personal effectiveness and to undertake
responsibility(1). Considering the principle of beneficence and non-maleficence in medical ethics, the employment of these patients is good for
the course of their illness.When regulating the working conditions of such people with mental disorders, it should be noted that non-adherence
to the treatment will slightly increase the risk for these people to use violence. Considering the principle of non-maleficence both for the patient
and for his milieu, a primary school may cause a stressful situation for such patients. When regulating the working conditions of these patients,
we should take into account how they will be affected by their work environment.
While educating a society in order to prevent stigmatization, patients should also be informed about how to cope with stigmatization(2). As
a result; stigmatization can be reduced by increasing protective legal arrangements about mental patients and by informing people through
coordination of non-governmental organisations with the healthcare personnel working who deal with mental patients one-to-one.

Keywords: Stigmatization, schizophrenia, ethics
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Amaç
Bu çalışma sağlık yüksekokulu hemşirelik ve sağlık memurluğu bölümleri müfredatında 4.sınıfında yer alan Ruh Sağlığı ve Psikiyatri
Hemşireliği/Bakımı dersinin öğrencilerinin empatik eğilim ve becerileri üzerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Bu çalışma müdahale tipi bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini 2007-2008 eğitim öğretim döneminde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği/
Bakımı dersi alan Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu bölümü öğrencilerinden oluşan toplam 100 öğrencinin çalışmaya alınması planlandı.
Verilerin toplandığı tarihlerde okulda bulunmayan ve formları hatalı dolduran öğrenciler örneklem dışında bırakıldı ve 74 öğrenci
çalışma grubunu oluşturdu. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan Kişisel Bilgi Formu, Dökmen (1988) tarafından
geliştirilen Empatik Eğilim Ölçeği ve Empatik Beceri Ölçeği kullanıldı. Veriler güz döneminde eğitim öğretimin başladığı Ekim ayının
ilk haftası ve eğitim öğretimin tamamlandığı Ocak ayında öğrencilere toplu olarak uygulandı. Ön test derse ilişkin herhangi bir bilgi
verilmeden önce ilk ders saatinde; son test ise teorik derslerin ardından yapılan 10 haftalık staj sonrasında uygulandı.

Bulgular
Çalışmaya katılan öğrencilerin 61 (%82.4)’i kadın ve hemşirelik bölümü öğrencisi, 13 (%17.6)’ü erkek ve sağlık memurluğu bölümü
öğrencisidir. Çalışmaya katılan öğrencilerin tamamı 4. sınıf öğrencisi ve yaş ortalaması X ± SS: 22±1.27’dir. Öğrencilerin büyük çoğunluğu
(%93.2) çekirdek aile yapısında ve % 41.9’u 1-2 ve aynı oranda 3-4 kardeşe sahiptir. Öğrencilerin annelerinin çoğu (%78.4), babaların
ise yarıya yakını (%48.6) ilkokul mezunudur. Öğrencilerin yarıdan fazlası (%58.1) istediği bölümde öğrenim görmekte, çoğunluğu ise
(%85.1) hemşireliği sevmektedir. Öğrencilerin Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği/Bakımı dersi almadan önce derse ilişkin görüşleri
incelendiğinde cevap veren öğrencilerin %33.3’ü sağlığın bir bütün olduğunu ve dersin önemli olduğunu düşündükleri görüldü.
Öğrencilerin %16’sının dersin ilgi çekici olduğunu, %12’sinin korku ve endişe duyduğu ve %12’sinin merak ettikleri ve keyifli bir ders
olacağını düşündüğü belirlendi. Dönem sonunda derse ilişkin düşünceleri sorulduğunda cevap veren öğrencilerin % 59.1’i değiştiğini,
hem kendisini hem de diğer insanları daha iyi tanıdığını, % 28.8’i çok önemli bir ders olduğunu, %12.1’ i ise bu dersin zor olduğunu
bu alanda çalışamayacaklarını düşündükleri belirlendi. Ölçek puanları karşılaştırıldığında ise Empatik Beceri Ölçeği ön test puanları
ortalamalarının X ± SS: 141.77 ±16.10 ve son test puanlarının X ± SS:148.89 ± 15.62 olduğu ve ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel
olarak anlamlı olduğu görüldü ( t:2.890 p:0.005). Empatik eğilim ölçeği ön test puan ortalamalarının X ±SS:73.25±8.83 ve son test puan
ortalamalarının X ± SS :71.41± 78 olduğu ve ortalamalar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi.( t:1.776 p:0.080).

Sonuçlar

Çalışmanın sonuçları incelendiğinde Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği/Bakımı dersinin araştırmaya katılan öğrencilerin empati
becerilerini olumlu yönde etkilediği ancak empatik eğilimleri üzerinde etkisi olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Empatik Beceri, Empatik Eğilim, Hemşirelik, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri

THE ASSESSMENT OF EFFECTS of PSYCHIATRY AND MENTAL HEALTH NURSING COURSES ON EMPATHY SKILLS
OF STUDENTS
Objectıve
This study was conducted to determine the effect of Psychiatry and Mental Health Nursing / Care courses of the fourth year curriculum of Health
School Nursing Department on the empathy skills of Psychiatry and Mental Health Nursing department students.

Method
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This is a intervention type of study. The population of the research consists of 100 students from Nursing and Health Officer department took
Psychiatry and Mental Health Nursing courses in the 2007-2008 academic year. The students who weren’t at school in the period the data were
collected or filled the forms wrong weren’t excluded from the study and a study group of 74 student was formed. The Empathy Skills Scale and
Empatical Inclination Scale developed by Dökmen (1988) and the Personal Information Form prepared by the researchers were used in the
process of collecting data. The data was applied to the students collectively in the first week of October in the fall term of the academic year,had

recently started and in January, when the first term of the academic year ended. The pre test was conducted in the first lesson without informing
about the course where the pro test was conducted after the 10 hours of apprenticeship following the theoratical sessions.

Findings
61 (84%) of the students participated the study were female and nursing student, 13 (17.6%) male and health care providing student. All of the
students took part in the study were in the fourth grade and their age average was ± SS: 22±1.27. Most of the students (93.2%) were from
immediate family and had 3-4 siblings. The mothers of most of the students (78.4%) and nearly half the number of their fathers were graduates
of primary school. More than half the number of the students were studying in the department they wanted, and most of them liked (85.1%)
being a nurse. When the thoughts of the students before taking Psychology and Psychiatry courses were analyzed it was seen that 33.3 %of
the students participated the study thought health was a compact issue and that the course was important.Before the course 16% of students
thought the course was interesting, 12 % were worried and scared, 12 % were curious and they thought it would be enjoyable . When they
were asked about the course at the end of the term 59.1% of the students stated that their thoughts changed and they learnt more about both
themselves and other people, 28.8 % emphasized the course was a very important , 12.1% stated it was a difficult course and they wouldn’t
work in this field. When the scale scores were compared the average score of the pre Empathy Skill Scale test was X ± SS: 141.77 ±16.10 and the
post Empathy Skill Scale test was X ± SS:148.89 ± 15.62 and that the difference between the two averages was statistically significant (t:2.890
p:0.005). It was found out that the average scores of the pre Empathy Skill Scale test applied to the students were X ±SS:73.25±8.83 and the
average scores of the pro Empathy Skill Scale was X ± SS :71.41± 78 and that the difference between the groups wasn’t statistically significant
( t:1.776 p:0.080).

Results
When the results of the study examined it was determined that Psychiatry and Mental Health Nursing course had the positive effect on the
students who applied the search but it had no effect on their empatical inclinations.

Keywords: Empathy Skills, Empathy Inclination, Nursing, Psychology and Psychiatry.
KAYNAKLAR / REFERENCES
1.

Cevahir R., Çınar N., Sözeri C., Şahin S., Kuğuoğlu The Evaluation of the Empathy Skills of Tocology Students. Fırat Journal of Health Services 2008;3 (7)

2.

Mete S., Gerçek E. The Examınatıon of Empathic Tendency and Skills on Nursing Students Who are Educated with Pbl Method . C.U Nursing School
Journal 2005;9(2)

3.

Öz F.The Relations Between Empathic Tendency, Empathic Skills and Academic Performance Of Senior Students of Nursing C.U Nursing School Journal
1998 2(2), 32- 38.

269

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

KORONER ARTER HASTALARINDA UMUTSUZLUK VE SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARI
Ayşegül Savaşan*, Mine Ayten**, Oktay Ergene***
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Giriş/Amaç
Koroner Arter Hastalığı (KAH) gelişmiş ülkelerde mortalite ve morbidite nedenlerinin başında yer alır. Hastalığın oluşumunda ve gidişinde
önemli risk etmenleri sigara alışkanlığı, şişmanlık, diyabet, tedaviye uyum, fiziksel aktiviteye uyumsuzluk, kolesterol yüksekliğidir1.
Sağlıklı yaşam biçimi (SYB), bireyin sağlığını etkileyen davranışlarını kontrol etmesi, günlük aktivitelerini düzenlemede sağlık statüsüne
uygun davranışları seçmesi olarak tanımlanır. SYB davranışları ise manevi gelişim, sağlık sorumluluğu, egzersiz, beslenme, kişiler arası
ilişkiler ve stres yönetimidir2. Depresyon bedensel hastalıklarda önemli bir klinik sendromdur. KAH olan hastalarda depresyonla ilişkili
semptomların %30-65; majör depresyonun ise %10-23 arasında değişen oranlarda görüldüğü bildirilmiştir1,3. Geleceğe ilişkin olumsuz
beklentiler olarak tanımlanan umutsuzluk depresyonun belirtilerindendir. Hastaların tedaviye uyumlarını, çaba göstermelerini, baş
etmelerini etkilemesi açısından önemlidir4. Koroner arter hastalarında umutsuzluk düzeyinin SYB davranışlarına etkisini belirlemek
araştırmanın amacını oluşturmaktadır.

Yöntem
Tanımlayıcı nitelikteki araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği’nde 2009 Ekim-2010 Ocak aylarında yatarak
tedavi gören, KAH tanılı 175 birey ile yapılmıştır. Veriler Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği (SYBD), Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ)
ve Tanıtıcı Bilgi Formu ile toplanmıştır2,4. İzmir 2 No’lu Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan onay alınmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde
yüzdelik, ortalama, standart sapma ve Korelasyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular/Sonuç
Hastaların yaş ortalaması 57.16±11.08’dir. %77.1’i erkek, %22.9’u kadın; %40.6’sı ilkokul mezunu; %76.6’sı evlidir. Hastalık yıl ortalamasının
ise 2.54±5.04 olduğu bulunmuştur. %35.4’ünün sigara, %29.7’sinin ise alkol kullandığı belirlenmiştir. %44.6’sı fiziksel sağlığını, %40.0’ı
ruhsal sağlığını “iyi” olarak değerlendirmiştir.
Hastaların SYBD toplam puan ortalaması 128.26±21.72’dir. SYBD alt ölçek puan ortalamaları ise şöyledir: Sağlık sorumluluğu 20.67±5.13;
fiziksel aktivite 13.74±4.96; beslenme 22.26±4.64; manevi gelişim 26.16±4.94; stres yönetimi 18.78±4.15; kişilerarası ilişkiler puanı ise
26.62±4.73’tür.
BUÖ puan ortalaması 7.26±4.78’dir. BUÖ alt ölçek puanlarının ortalamaları ise şöyledir: Gelecekle ilgili duygular ve beklentiler 1.34±1.5;
motivasyon kaybı 4,17±2,26; umut puanı ise 1,74±1,89’dur.
SYBD puan ortalamaları ile BUÖ puanı arasındaki ilişki incelendiğinde; umutsuzluk ile toplam SYBD (r=-0.261,p=0.00), fiziksel aktivite
(r=-0.247, p=0.00), manevi gelişim (r=-0.355,p=0.00), kişilerarası ilişkiler (r=-0.154,p=0.04) ve stres yönetimi (r=-0.205,p=0.00) arasında
negatif yönde zayıf ilişki saptanmıştır. Umutsuzluk arttıkça SYBD, fiziksel aktivite, manevi gelişim, kişilerarası ilişkiler, stres yönetimi puanı
düşmektedir.
Sonuç olarak, koroner arter hastalarının sağlıklı yaşam biçimi davranışları konusunda bilinçlenmelerini, hastalık yaşantısını diğer
hastalarla paylaşmasını sağlayan eğitim ve rehabilitasyon programları oluşturularak; bu programların etkililiğini değerlendiren
çalışmaların yapılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Koroner arter hastalığı, umutsuzluk, sağlıklı yaşam biçimi

HOPELESSNESS AND HEALTHY LIFE STYLE BEHAVIORS IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISORDER
Introduction / Purpose

270

Coronary Artery Disorder (CAD) is at the head of the causes of mortality and morbidity in developed countries. Habit of smoking, obesity,
diabetes, response to treatment, no-response to physical activity, high cholesterol are among the important risk factors in the occurrence and
progression of disorder1. Healthy life style (HLS) is described as individuals’ control over health affecting behaviors and making a selection of
behaviors according to his health status when organizing daily activities. HLS behaviors on the other hand are spiritual development, health
consciousness, exercise, nutrition, relations with others and stress management2. Depression is an important clinical syndrome of physical
disorders. It has been reported that patients, who are suffering from CAD, have 30-65% depression related symptoms and 10 – 23% major
depression1, 3. Hopelessness, which is described as negative expectations towards future, is one of the signs of depression. It is important in the
aspect of having impact on patients’ responses to treatment, making of effort and coping4. Determining the affect of hopelessness on HLS
behaviors in CAD patients constitutes the object of this research.

Method
Research, which is in descriptive quality, was performed with the assistance of 175 individuals, who were diagnosed with CAD being treated
as inpatients at the İzmir Atatürk Education and Research Hospital Cardiology Clinic between the dates of October – 2009 and January 2010.
Data was collected with Healthy Living Style Behaviors Scale (HLSBS), Beck’s Hopelessness Scale (BHS) and Introductory Information Form2,
4
. Approval of 2nd Clinical Research Ethics Board of Izmir was received before the research was conducted. Percentage, average, standard
deviation and Correlation Analyses were used in evaluation of data.

Findings / Conclusion
Age average of patients is 57.16±11.08. 77.1% is formed of men and 22.9 % is formed of women; 40.6% are elementary school graduates and
76.6% are married. Year average of disorder is found to be 2.54±5.04. It has been determined that 35.4% of patients are smokers and 29.7%
consume alcohol. 44.6% of patients consider their physical health and 40.0% consider their mental health to be “good”.
Total HLSB score average of patients is 128.26±21.72. HLSB sub scale score averages on the other hand are as follow: health consciousness
20.67±5.13; physical activity 13.74±4.96; nutrition 22.26±4.64; spiritual development 26.16±4.94; stress management 18.78±4.15; relations
with others 26.62±4.73.
BHS score average is 7.26±4.78. BHS sub-scale score averages on the other hand are as follow: feeling and expectations concerning future
1.34±1.5; motivation loss 4.17±2.26 and score of hope is 1.74±1.89.
A weak relationship on the negative side has been determined between hopelessness and total HLSB (r=-0.261, p=0.00), physical activity (r=0.247, p=0.00), spiritual development (r= -0.355, p=0.00), interrelationships (r=-0.154, p=0.04) and stress management (r=-0.205, p=0.00)
upon examination of relationship between the HLSB score averages and BHS scores. Scores of HLSB, physical activity, spiritual development,
relations with others and stress management decrease as the score of hopelessness increases.
As Conclusion a suggestion of building programs that raise awareness of patients, who suffer from coronary artery disorder, on the subject of
healthy life style behaviors and enable patients to share their life with disease with the other patients and rehabilitation, is quite possible and
effectiveness of these programs can be tested by conducting studies.

Keywords: Coronary artery disorder, hopelessness, healthy life style behaviors
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ÖDEMİŞ BÖLGESİNDEKİ İNTİHAR GİRİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ
Ayfer Karadakovan, Sibel Ergün, Satı Bozkurt, Aysun Çelebioğlu, Zeynep Daşıkan,
Zuhal Emlek Sert, Tülay Sağkal
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Giriş
İntihar toplumsal bir sorundur (3). İntihar girişimi, tamamlanmış intiharlardan 10–40 kat daha sık gözlenmektedir ve sonraki olası intihar
girişimleri için en önemli risk faktörüdür (2,1). İntiharın önlenmesi ve intihar girişim oranlarının azaltılması için mesleki, toplumsal ve yasal
çalışmalar gerekmektedir (3).

Amaç
Bu çalışma Ödemiş ilçesindeki intihar girişimlerinin incelenmesi ve ilişkili faktörlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Bu araştırma, retrospektif olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Ödemiş Bölgesi’ndeki konuyla ilgili resmi kayıtların birleştirilmesiyle
elde edilen listede kayıtlı 2008–2009 döneminde intihar girişiminde bulunan 321 kişi oluşturmuştur. Bunlardan Ödemiş İlçe Merkezinde
yaşayan ve eldeki kayıtlardan ulaşılabilen, araştırmaya katılmayı kabul eden 57 kişi örneklemi oluşturmuştur. Araştırma verilerinin
toplanmasında literatür doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan 43 soruluk form kullanılmış ve veriler Temmuz–Aralık
2010 tarihleri arasında yüz yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Veriler sayı ve yüzdeleri alınarak, grupların karşılaştırılmasında kikare analizleri kullanılmıştır. Araştırmada; Ödemiş Sağlık Grup Başkanlığı’ndan ve Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yazılı izin ve
katılımcılardan da sözel izin alınmıştır.

Bulgula
İntihar girişiminde bulunan bireylerin yaklaşık %51’i 25 yaş ve üzerinde, %79’u kadın idi ve % 81’i çekirdek ailede yaşamaktaydı.
Katılımcıların %60’ının ailesinde bir kronik hastalık ve %14’ünün aile bireylerinde intihar öyküsü bildirilmiştir. Bireylerin intihar girişimine
neden olarak gösterdikleri faktörlerin başında; eş/partner sorunları, ayrılık, parçalanmış aile, kaza-kayıp yaşama ve şiddet-istismar gibi
ailevi sorunlar (%67), daha sonra ekonomik sorunlar (%28) ve okulla ilgili sorunlar (%12) bildirilmiştir. İntihar girişiminde bulunduğu
dönemde bireylerin % 23’ü yasal bir sorun, % 42’si kayıp/ayrılık yaşadığını ve %53’ü sigara içtiğini belirtmiştir. Katılımcıların intihar
girişiminin anlamına ilişkin en sık belirttikleri ifadeler sırsıyla şöyledir; ölüp kurtulma, ölüp diğerlerini kurtarma, tehdit, ilgi çekme ve yola
getirme, değersizlik, layık görmeme, öfkeyle baş edememe ve engellenmişliktir. Katılımcılar en çok ilkbahar mevsiminde (%40) intihar
girişiminde bulunmuştur. Bireylerin %79’u intiharı planlanmadan gerçekleştirmiştir ve %72’si ilk kez intihar girişiminde bulunmuştur,
%86’sı tıbbi ilaç ya da tarım ilacı içme yoluyla ve %91’i evde intihar girişimini gerçekleştirmiştir. İntihar girişiminde bulunan bireylerin
% 21’i girişim öncesi psikiyatrik tedavi aldıklarını, %42’si intihar girişim sonrası psikiyatrik tedavi aldıklarını belirtmişlerdir. Cinsiyete
göre incelendiğinde; intihar girişiminde bulunan erkeklerin tamamı, kadınların %73’ü intiharı planlamamış olduklarını söylemişlerdir
(X2=4.053, p=0.044). Kadınlarda seçilen intihar yöntemi %98 oranında ilaç içme olarak saptanmıştır ve bu fark istatistiksel olarak
anlamlıdır. İntihar eyleminin gerçekleştiği yer kadınlarda büyük oranda (%98) evdir ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır (X2=11.458,
p=0.001). İntiharı gerçekleştirme mevsimine bakıldığında erkeklerin yaz aylarında hiç intihar etmediği, buna karşın yazın intihar
edenlerin tümünün kadın olduğu görülmüştür (X2=11.076, P=0.026).

Sonuç
Bu araştırmadan elde edilen veriler Ödemiş Kaymakamlığına rapor olarak sunulmuştur. Ödemiş’teki intihar önleme amacıyla yapılacak
sosyal çalışmalar için temel veri olarak kullanılacaktır.

Anahtar kelimeler: Ödemiş bölgesi, intihar girişimleri, risk faktörleri.

EXAMINING OF SUICIDE ATTEMPTS IN ODEMIS DISTRICT
Introduction

272

Suicide is a social problem (3). Suicide attempts are observed 10-40 times more often than completed suicides and subsequent probable suicide
attempts are the most significant factor of risk (1,2). Professional, social and legal studies are required for the prevention of suicides and for the
decrease of the rate of suicide attempts (3).

Objectives
Examination of the suicide attempts in the District of Odemis and the determination of relevant factors were aimed in the study.

Method
This study is a prospective research. The scope of the study includes 321 people who were recorded to have attempted suicide in 2008-2009 in a
list obtained through the combination of formal registrations relevant to the matter. Among these, 57 people, who live in the center of Ödemiş
District and are reached by means of available records, constituted the sampling. In the collection of research data the question form including
43 questions and developed by researchers on a literary base was used and the data were collected by means of the method of face-to-face
interviews between July and December in 2010. The research data were evaluated through their percents were reckoned and the test of chisquare was used in the comparison of groups. For the implementation of the research written permission was obtained from Odemis Health
Group Presidency, Odemis Cumhuriyet attorney general’s office and verbal permission was obtained from the participants.

Findings
Of the individuals, who attempted suicide within the scope of the research, approximately 51% were 21 or over, 79% were female and 81%
lived in nuclear families. 60% of the participants indicated that they had a chronic disease in their families, while 14% of them pointed out that
there were some stories of suicide in their family members. It was indicated that among major factors that the individuals show as excuses for
their attempts of suicide were mostly family matters (67%), such as problems with partners/spouses, separation, fragmented family structure,
experiences of accidents-loss and violence-abuse, then economic problems (28%) and problems related to school (12%). It was seen that 23%
the individuals experienced a legal problem, 53% smoked and 42% experienced separation or loss in the period when they attempted suicide.
When the participants were asked the meaning of the attempt of suicide, they expressed that it meant being relieved and relieving others
by dying, threatening someone, attracting attention and persuading someone, worthlessness, not feeling worthy of living, not being able to
control anger and repression. The participants attempted suicide mostly in spring (40%). 79% of the individuals carried out the suicide without
planning and 72% attempted suicide for the first time. 86% realized suicide by taking medical or agricultural pills, while 91% did it at home. 21%
of the individuals who attempted suicide said that they took psychiatric treatment before the attempt, while 42% took psychiatric treatment
after the suicide attempt. Analyzed by gender; the total of the men who attempted suicide indicated that they did not plan the attempt, but
73% of the women said that they did not plan the attempt (X2=4.053, p=0.044). It was determined that 98% was taking pills as the method of
suicide chosen by women and this statistically difference was found significant. It was found out that the location where the attempt of suicide
was carried out by women was substantially home (98%, X2=11.458, p=0.001). When it is evaluated in terms of seasons when men and women
attempted suicide, a significant difference was determined. Men never committed suicide in summer. However, the people who attempted
suicide in summer are all female (X2=11.076, P=0.026).

Result
The data from this survey are presented as a report to Odemis Governorship. This will be used in odemis as a basic data for social studies about
the suicide prevention

Keywords: Odemis Region, Suicide Attempts, Risk Factors.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN
İNCELENMESİ
Gülay Taşdemir, Mehtap Kızılkaya
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Amaç
Bu araştırma, Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin ruhsal durumlarının bazı değişkenler açısından
incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı olan araştırmanın evrenini Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu’nun 2009-2010 Eğitim-Öğretim dönemindeki
1., 2., 3. ve 4.sınıfında okumakta olan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 270 öğrenci oluşturmuştur.
Veriler araştırmacılar tarafından 26 sorudan oluşan anket formu, Şahin ve Durak (1994) tarafından geliştirilen, 53 sorudan oluşan Kısa
Semptom Envanteri (KSE) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Yüzdelik, T Testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya alınan öğrencilerin çoğunun 1. sınıf (31.5), kız öğrenci (%71.1), normal lise mezunu (%97.0), 1 ya da 2 kardeşinin olduğu
(%48.9) ve ailesinin Ege Bölgesinde (%39.3) yaşadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %61.1’i fiziksel sağlıklarının ve %44. 4’ü ruh sağlıklarını
iyi olarak belirtirken, %56,3’ünün mesleği isteyerek seçmelerine rağmen %58.5’i okuldan memnun olmadıklarını ifade etmişlerdir.
Öğrencilerin sınıflara, babasının işine, kendisinin ailesi ile olan ilişki durumuna, öğrenciye göre aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisine,
fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını değerlendirmelerine göre KSE, Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi (RCİ), anksiyete, depresyon, olumsuz
benlik, somatizasyon, hostilite alt ölçek puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Tüm sınıfların KSE, RCİ, anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon, hostilite alt ölçek puan ortalamaları yüksek bulunmuştur.
Özellikle RCİ puanı 0.35 ve üzeri olanların psikiyatrik morbiditesi yüksek değerlendirilirken yapılan bu araştırmada sınıfların RCİ puan
ortalamaları oldukça yüksek (1. sınıf 0.99.±0.55; 2. sınıf 1.41±0.83; 3. sınıf 1.13±0.63; 4. sınıf 0.70±0.57) saptanmıştır.

Sonuç ve öneriler
Bu çalışmanın sonucunda sınıfların, babanın işi, öğrencinin ailesi ile olan ilişkisi, öğrenciye göre aile üyelerinin birbirleriyle ilişkisi, fiziksel
ve ruhsal sağlıklarını değerlendirme durumları gibi değişkenlerin öğrencilerin ruhsal sağlığını etkilediği saptanmıştır. Cinsiyet, babanın
ve annenin eğitim durumu, öğrencinin mesleği tercih etme durumları, ailede psikiyatrik tanı almış bireyin olması ve stresle baş etmede
zorlanıldığında psikolog/psikiyatriste baş vurma durumları gibi değişkenlerin ise öğrencilerin ruhsal sağlığını etkilemediği belirlenmiştir.
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal belirtiler yönünden belirli dönemlerde izlenmesi ve değerlendirilmesi, öğrenci- öğretim
elemanı arasındaki iletişimin olumlu yönde arttırılması için sağlık yüksekokulu öğrencilerine rehberlik- danışmanlık hizmetlerinin düzenli
verilmesi, tüm sınıflara kendini tanıma, atılganlık eğitimi ile problem çözme, stres ve öfke yönetimi gibi konularda yaşama dönük sürekli
eğitimlerin verilmesi önerilmiştir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, KS Envanteri, Ruhsal Durum, Üniversite Öğrencileri.

ANALYSIS OF THE MENTAL STATUS OF HEALTHCARE HIGH SCHOOL STUDENTS REGARDING SOME VARIABLES
Aim
The aim of this study was to evaluate the mental status of students at the Pamukkale University Denizli Healthcare College regarding some
variables.

Method
The sample of this descriptive study consisted of 270 1st to 4th year students from the Pamukkale University Denizli Healthcare College who
accepted to participate. The data were collected with a survey form consisting of 26 questions developed by the investigators, and the Short
Symptom Inventory (SSE) consisting of 53 questions developed by Şahin and Durak (1994). Percentages, the T-Test and Univariate Variance
Analysis were used to evaluate the data.

Results
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Most of the students in the study were in their 1st year (31.5%), female (71.1%), normal high school graduates (97.0%), with 1 or 2 siblings
(48.9%) and with their family in the Aegean region (39.3%). Of the students, 61.1% felt their physical state and 44% felt their mental state was

good, 56.3% had chosen the occupation willingly while 58.5% were unhappy with the school. There was statistically significant difference
between the students’ Short Symptom Inventory (SSI), Disorder Severity Index (DSI), anxiety, depression, negative self, somatisation, hostility
subscale scores according to the students’ grades, his/her father’s job, his relationship with the student’s family, according to the student
members of the family relationship to each other, according to assessments of physical and mental health status (p<0.05). The SSI, DSI, anxiety,
depression, negative self, somatisation, hostility subscale scores all grades were high. Especially DSI scores 0.35 and above those with high
psychiatric morbidity in evaluating the grades in this study DSI scores were quite high (first year students 0.99.±0.55; second year students
1.41±0.83; third year students 1.13±0.63; fourth year students 0.70±0.57).

Conclusion and recommendation
As a result of this study grades, his/her father’s job, relationship with the student’s family, according to the student members of the family
relationship to each other, according to assessments of physical and mental health status were found to affect students’ mental health. Gender,
father’s and mother’s educational status, the student to choose the profession of situations, individuals who have family history of psychiatric
diagnosis were found no affect studens’ mental health.
We recommend routine monitoring and evaluation of healthcare college students regarding psychological signs, providing guidance and
counselling services so that the teacher-student communication can be increased, and ensuring continuous education for all years on practical
matters such as knowing oneself, being assertive, problem solving and stress and anger management.

Keywords: Nursing, Short Symptom Inventory, Mental State, University Students.
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Amaç
Kronik hastalığı olan ergenler sağlıklı yaşıtlarına göre depresyon, anksiyete ve olumsuz benlik algısı gibi psikososyal uyum sorunlarını
daha fazla yaşamaktadırlar (Fettahoğlu, 2007; Grey, 2002; Lavigne, 2003). “Hastalık algısı” olarak da ifade edilen kişinin hastalığına
yüklediği anlam ise; hastalığa verdiği psikososyal tepkileri önemli düzeyde etkilemektedir (Kocaman, 2008). Bu araştırmanın amacı da;
kronik hastalığı olan ergenlerin hastalığı algılamaları ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir.

Yöntem
Bu tanımlayıcı araştırmanın örneklemini, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesinde yatan, 10-19 yaşları arasında, kronik hastalığı olan
(hematolojik, böbrek, kalp hastalıkları vb.) 73 ergen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak, Hastalık Algı Ölçeği (HAÖ) , Çocuklar İçin
Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ) kullanılmıştır. Araştırmada hastalık algısı ile depresyon ve anksiyete düzeyleri
arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla pearson korelasyon testi uygulanmıştır.

Bulgular
Hastalık Algı Ölçeği alt boyutları ilişkisi incelendiğinde; hastalığı anlama ile tedavi kontrol ve kişisel kontrol arasında pozitif yönde,
depresyon ve anksiyete düzeyleri ile negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ergen hastaların hastalığı anlamaları
arttıkça, hastalığı ve tedaviyi kontrol edebildiklerine olan inançları artmış, hastalık sonuçları hakkında olumsuz algıları azalmıştır. Olumsuz
hastalık algısına sahip olan ergenlerin, depresyon ve anksiyete düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Hastalığın süresi hakkındaki inançlar
ile anksiyete ve depresyon arasında ise istatistiksel açıdan pozitif yönlü ve ancak anlamlı olmayan (p>0,05) bir ilişki saptanmıştır.

Sonuç
Ergenlerin hastalığı anlamaları arttıkça anksiyete ve depresyon düzeyleri de azaltmaktadır. Araştırmanın sonuçlarına dayalı olarak, kronik
hastalığı olan ergenlerde olası psikososyal sorunların önüne geçilebilmesi için hemşireler Leventhal’in Kendini Düzenleme Modelini
kullanarak hastalık algı değerlendirmesini hastaneye yatışının ilk günlerinde yaparak durumu tanılayabilirler. Böylece hastaların olumsuz
hastalık algılamasını yeniden yapılandırabilir ve olası anksiyete ve depresyon gibi pek çok psikososyal problemlerin önüne geçebilirler .

Anahtar kelimeler: Kronik hastalık, ergen, hastalık algısı, hemşirelik, depresyon, anksiyete

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE ILLNESS PERCEPTION OF THE ADOLESCENTS WITH CHRONIC ILLNESS, AND
THE LEVEL OF ANXIETY AND DEPRESSION
Objectives
To the studies of adolescents with chronic disease carried by healthy adolescents at high risk for psychosocial adjustment and more depressive
symptoms, anxiety, emotional difficulties, such as negative self-perception, they were (Fettahoğlu, 2007; Grey, 2002; Lavigne, 2003). One of
the most important factors affecting the psychosocial reactions to chronic illness in the patient’s disease-imposed meaning , in other words,
perception of disease (Kocaman, 2008). The purpose of this study is to examine the relationship between the illness perception of the adolescents
with chronic illnesses, and the level of anxiety and depression.

Methods
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The adolescents with chronic illness (i.e. haematology, kidney, heart, etc.), who are between 10-19 years of age and staying in Ege University
Children’s Hospital constituted the sample of the study. In order to collect the data of the study, Illness Perception Scale (IPQ), Depression Scale
for Children (DSC) and Beck Anxiety Scale (BAS) were used. Pearson correlation test was applied so as to examine the relationship between the
illness perception, and depression and anxiety.

Results
According to the results of this study, the more the adolescent patients’ understanding the illness increased, the more their beliefs that they
can control the illness and treatment increased, and negative perception about the illness decreased. The depression and anxiety levels of the
adolescents having negative illness perception were found to be higher. A relationship (p>0,05) which is statistically positively oriented and is
not significant was determined between the beliefs regarding the illness period, and anxiety and depression.

Conclusion
The higher levels of anxiety and depression in understand the disease will also be lower. Based on the results of the research, the potential
psychosocial problems in adolescents with chronic disease in order to prevent nurses Leventhal’s Self-Regulation Model, the first days of his
admission to the hospital by using the assessment of the situation diagnose illness perception.

Keywords: Chronic illness, adolescence, illness perception, nursing, depression, anxiety
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Günümüz koşullarında, profesyonellerin bilimsel yöntem¬leri ve bilimsel verilere dayalı yaklaşımları çalışma alanlarında kullanma
durumları diğer meslekler içindeki yerlerini ve saygınlıklarını doğrudan etkilemektedir. Bilimsel çalışmalarda bilimin genel kurallarına
uymanın yanı sıra problemlerin çözümüne yönelirken doğru sonucu elde etme ve uygulamaya koymada “etik” davranmak gerekmektedir.
Bu çerçevede, bilim alanında bilim etiği veya bilim ahlakı kuralları söz konusu¬dur. Araştırma sürecinde etik değerlerin hangi ölçüde
korunduğu ya da göz ardı edildiği bir bilimsel araştırmanın değerlendirilmesinde önemli bir ölçüttür. Bu noktada etik temellere
dayanmayan bir bilimsel çalışmadan elde edilen sonuç geçersiz olacaktır. Psikiyatri hemşireliği alanında yapılan tüm bilimsel çalışmalar
için de bu ilkeler geçerlidir. Derleme niteliğindeki bu çalışmada, bilimsel sürecin tüm basamaklarında araştırmaların taşıması gereken
etik özelliklerin tanımlanması amaçlanmıştır.

Araştırma konusu
Araştırma konusunun seçiminde toplumun gereksinimlerine öncelik veren bir yaklaşım etik açıdan önemlidir. Ancak psikiyatri
hemşireliğinde araştırma konularının ne derece gereksinimlere yönelik olduğu, teoriye katkısı, sonuçların uygulamaya aktarılabilirliği,
hemşirelik açısından önemi, araştırmacının konuyla ilgili deneyimi ve yeterliliği, çalışmaların bilimsel önemi tartışılması gereken
konulardır.

Araştırmanın yöntemi
Araştırmanın amacına uygun yöntem seçilmesi, yöntemin, gönüllüler açısından risk ve yarar düzeyinin belirlenmesi, gönüllüleri
çalışmaya dahil etme/dışlama kriterleri, körleme, kullanılan ölçüm aracının uygunluğu, sonuçların nasıl analiz edildiği, etik kurul onayı
gibi özellikler nedeniyle etik açıdan sorunlar taşımaktadır. Araştırmalarda gönüllülerin haklarının korunması etik değerlendirmenin
önemli ölçütlerinden biridir. Bu noktada aydınlatılmış onam temel bir etik gerekliliktir. Aydınlatılmış onamla birlikte hasta grubunun
karar verme yetisi gündeme gelmektedir. Çalışmada yer alacak kişilerin, aksi kanıtlanmadıkça karar verme yetisi açısından yeterli
olarak değerlendirilmesi ve araştırma konusunda bilgilendirilmeleri gerekliliği belirtilmektedir. Aydınlatılmış onam için karar vermede
yetersizlik varsa, kişinin sınırlı ve özel durumlarda araştırmalara alınması uygun görülmektedir.

Araştırma sonuçlarının sunumu
Araştırmanın seçilen yönteme uyularak ve bilimsel yansızlık korunarak tamamlanması, bulguların açıkça, yansız ve doğru olarak
bildirilmesi araştırmacının etik sorumlulukları arasındadır.

Araştırmanın yayınlanması
Araştırmacıların, bir başkasının yazısının bir bölümünü ya da tümünü kendisininmiş gibi yayınlaması, bir başkasının fikirlerini kaynak
göstermeksizin kullanması, hiç okumadığı bir eseri kaynakçada göstermesi, yayınlamaması, yazarlık ilkelerine uyulmaması bilim etiğine
uymayan niteliklerdir.
Sonuç olarak, etik ilke ve yaklaşımlar bilimsel süreçte konunun seçiminden yayınlanmasına kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. Bu
boyutta araştırmacılara farkındalık kazandırılması önemlidir.

Anahtar kelimeler: Etik, Bilim, Araştırma etiği

ARE THE RESEARCHES ETHICALLY APPROPRIATE?
In today’s conditions, professionals’ scientific methods and the way they employ their approaches based on the scientific data in their fields
directly affect their prestige and status among other professions. In addition to complying with the general rules of science, while solving the
problems, they are supposed to follow ethical rules in order to obtain correct results and to implement these results. In this context, science
ethics and regulations regarding science ethics are the case in point. Ethical justification of the protected and ignored values has an important
criterion in evaluat¬ing a scientific research. Results obtained from a study lacking ethical foundations are invalid. These principles also apply
to all scientific studies in the field of psychiatric nursing. In this study, it was aimed to define ethical features of researches in all the steps of a
scientific process.
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Research topic
In terms of ethics, while choosing a research topic, an approach giving priority to the needs of the community is important. However, to what
extent the topics in psychiatric nursing are associated with the requirements, their contribution to the theory, the applicability of the results to
practices, their importance in terms of nursing, the competence and experience of the researcher, and the scientific importance of the research
topics are the issues to be discussed.

The method of the research
Choosing a method complying with the aim of the research, determining the level of risks and benefits regarding volunteers, inclusion/exclusion
criteria of the volunteers, blinding, properness of the measurement tool used, ethical committee approval and how the results are analyzed
pose problems as regards ethics. Protecting the rights of patients in a research is one of the important criteria for ethical evaluation. At this
point, the informed consent is the basic ethical requirement. With the informed consent, there arises the decision-making ability of psychiatric
patients. The persons to be included in the study, unless proven otherwise, should be considered adequate in terms of decision-making ability
and be informed about the research. Only in restricted and specific conditions should a person be included in the study if he/she lacks the
decision-making ability about the informed consent.

Presentation of the research results
Completing the research by complying with the method chosen and by maintaining scientific neutrality, and reporting the Findings clearly,
objectively and accurately are among the ethical responsibilities of the researcher.

Publication of the research
Publishing the whole or part of someone else’s article as if it were his/her own original work, using someone else’s ideas without reference to
them, including an article he/she has not read at all in the reference list, not publishing the research, and failing to comply with the principles
of authorship are among the qualities that do not observe science ethics.
As a result, ethical principles and approaches cover the entire scientific process from the selection of the subject to its publication. In this context,
it is important to raise researchers’ awareness.

Keywords: Ethics, Science, Research Ethics
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Bu çalışmada psikoeğitimin tanımı, kullanım alanları ve etkinliği, ilgili literatür doğrultusunda incelenmiştir. Kanıta dayalı uygulamalar
arasında yer alan psikoeğitim, günümüzde psikososyal müdahale boyutlarından biri olarak hasta/sağlıklı birey ve aileye yönelik pek
çok alanda uygulanmaktadır. Psikoeğitim psikoterapötik ve eğitsel müdahaleleri entegre eden bir tedavi yöntemidir. Psikoeğitimde
hasta/sağlıklı birey ve ailesinin baş etme becerile rini geliştirme yöntemlerine odaklanılmakta ve hastalığı yönetmede hastayı ve aileyi
güçlendirme hedeflenmektedir. Psikoeğitimin hasta ve ailesine yönelik beklenen çıktıları: hastalık semptomlarını öğretmek, bilişsel,
affektif ve davranışsal değişiklikler oluşturmak, iç görüyü arttırmak, relapsı önlemek, etkili baş etme becerileri kazandırmak, duygusal
destek sağlamak, aile yükünü ve stresini azaltmak, hasta ve ailesinin yaşam kalitesini arttırmak, tedaviye işbirliği ve uyumu arttırmaktır.
Literatürde koruma, tedavi ve rehabilitasyon düzeylerinde tek başına psikoeğitim müdahalesi ya da diğer tedavi yaklaşımlarıyla
kombinasyonların uygulandığı çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmalarda psikoeğitimsel müdahalelerin bakım ve hasta sonuçları üzerine
etkili olduğuna dikkat çekilmektedir. Ancak çalışmalar incelendiğinde psikoeğitim müdahalerinin farklı gruplarda oturum sayı ve
sıklığının, müdahalelerin kimler tarafından yürütülebileceğinin, müdahaleleri yürütecek kişilerin taşıması gereken yeterlilikler gibi konu
alanlarında standartların belirlenmesine gereksinim olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Psikoeğitim, Kanıta Dayalı Uygulama, Psikososyal Müdahale

EVIDENCE-BASED PRACTICE: PSYCHOEDUCATION
In the study, the definition, usage and effectiveness of psychoeducation is investigated in the light of the literature. Psychoeducation, one of
the evidence-based interventions, is today widely employed in many areas regarding patients/healthy individuals and/or families as one of the
several dimensions of psychosocial interventions. Psychoeducation is a treatment modality that integrates and synergizes psychotherapeutic
and educational interventions. Psychoeducation focuses on methods used to improve coping skills of patients/healthy individuals and
families, and aims at helping patients and families manage the disease. The expected outcomes for the patient and family psychoeducation:
to teach the symptoms of the disease, to create cognitive, affective and behavioral changes, to prevent relapse, to gain effective coping skills,
to provide emotional support, to reduce burden and the stress of the patient and family, to improve quality of life and to increase cooperation
and adaptation to treatment. In the literature, there are several studies in some of which psychoeducation intervention is used alone and
in others of which psychoeducation is employed together with other treatment approaches during protection, treatment and rehabilitation
stages. However, there is a need to determine the standards regarding the number and frequency of psychoeducational intervention sessions
conducted in different groups, by whom the interventions should be performed and what qualifications the persons to carry out interventions
should have.

Keywords: Psychoeducation, Evidence-Based Practice, Psychosocial Approach
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Amaç
DSÖ’nün tanımına göre sağlık “ kişinin bedenen ruhen ve sosyal açıdan tam anlamıyla iyilik halinde olmasıdır (Sayıl, 2008). Ruhsal
hastalık ise, “insanın duygu, düşünce ve davranışlarında olağan dışı sapmaların, aykırılıkların bulunması olarak tanımlanır (Bağ ve Ekinci,
2005). DSÖ’ne göre dünyada ortalama ruhsal bozukluk prevelansı % 24 olarak bulunmuştur,Bir kişi ya da toplum kendisini ürküten,
rahatsız eden bir şeyle karşılaştığında sıklıkla onu kendisinden dışlayıp yabancılaşma yoluna gider. Bu süreç ruhsal hastalıklar üzerinde
damgalamaya neden olur. Damgalamanın hastaların ve ailelerin üzerinde çok sayıda olumsuz etkisi vardır(Üçok, 2003). Araştırmalar
sağlık çalışanlarının ve sağlık alanında çalışacak olan öğrencilerin, psikiyatrik hastalığı olanlara karşı yaklaşımlarında olumsuz önyargıları
bulunduğunu göstermektedir. Bu olumsuz inançlar sağlık çalışanlarının hastaya etkili bakım vermesini zorlaştırmaktadır ( Bostancı,2000).
Gelecekte birey, aile ve toplumla çalışacak, sağlık eğitimi ve danışmanlık hizmeti verecek sağlık bilimleri fakültesi hemşirelik ve sağlık
hizmetleri bölümü öğrencilerinin, toplumun değişik kesimlerinden belirli inançları ve önyargılarla geldikleri, ruhsal, toplumsal ve
kültürel etkenlerin önemli olduğu düşünülürse, öncelikli olarak öğrencilerin inançlarının belirlenmesi önemlidir. Sağlık bilimleri fakültesi
hemşirelik ve sağlık hizmetleri öğrencilerinin inançlarının belirlenmesi, eğitim programlarının inançları iyileştirici bir tarzda planlanması
için gereklidir. Bu araştırmada, hemşirelik alanında eğitim almakta olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri Bölümü
öğrencilerinin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı türde olan bu araştırmaya 174 hemşirelik öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı 2 bölümden oluşmaktadır. Sosyodemografik özellikleri içeren birinci bölüm 13 sorudan oluşmakta olup araştırmacılar tarafından literatürden yararlanılarak geliştirilmiştir.
İkinci bölümde ise 21 sorudan oluşan Ruhsal Hastalıklara Yönelik İnanç Ölçeği (RHYİÖ) kullanılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin 164 (%94,3)’ü 20-25 yaş arasında ve 166 (%95,4)’sı kadındır. Katılımcıların % 98,3’ü bekar olup en uzun yaşadıkları yer
il (%66,7)’dir. Katılımcıların %88,5’i çekirdek aileden gelmektedir. Ailelerin gelir düzeyi %87,9 orta düzeyde olup; % 55,2’ sinin kardeş
sayısı 2’dir. Öğrencilerin psikiyatri dersi almış olma oranı yüksek olmasına rağmen (%66,7); psikiyatri dersinin uygulama alanına henüz
çıkmamış öğrencilerin oranı da yüksek (%64,4) bulunmuştur. Psikiyatrik tedavi ve muayene öyküsü sorusuna yönelik cevaplarında
%89,7 olarak “hayır” cevaplanmışken; ruhsal sıkıntı içerisinde psikiyatr veya psikologa gitme durumları ise %85,1 ile “evet” cevaplanmıştır.
Ailelerinde psikiyatri muayene ve tedavi öyküsü bulunan katılımcılar ise %10,3 oranındadır. Öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik
inançlar ölçeğinin toplam puanından 45,597±16,196, tehlikelilik alt ölçeğinden 19,695±6,439, çaresizlik ve kişiler arası ilişkilerde bozulma
alt ölçeğinde 24,454±10,058 ve utanma alt ölçeğinden 1,448±1,945 puan aldıkları görülmüştür.

Sonuç
Ruhsal hastalıklara karşı inanç ölçeği sonucuna göre öğrencilerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarının olumlu olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: İnançlar, ruhsal hastalık, hemşirelik öğrencileri

DETERMINIG THE BELIEFS OF THE NURSING STUDENTS IN A UNIVERSITY TOWARDS TO MENTAL ILLNESS
Aim
According to definition of World Health Organization health is “the condition which a person’s spiritual, physical and social situation is
completely good. (Sayıl, 2008) Mental disease is defined as “deviations and violations of presence of one’s feelings, thoughts and behaviors.
(Bağ and Ekinci, 2005) According to WHO, the world average of prevalence of mental disorder is found as % 24, When a person or a community
faced with something that disturb him, it is precluded and became estranged by a person or a community frequently. This process causes
stigmatization on mental diseases. Stigmatization has a lot of negative effects on patients and their families (Üçok, 2003). Researches indicated
that; health care providers and the students in the health care sciences have got negative prejudgments against to psychiatric illness. These
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negative beliefs affect to care of the patients effectively (Bostancı, 2000). Nursing students who have different beliefs and prejudgments about
the mental illness will care and counseling to the person, family and community. So it’s important to determinant the beliefs of the students to
make interventions for the education programmes.
The aim of this research is investigation of beliefs in the way of mental diseases of students who are studying in subject of nursing at department
of Health Services Faculty of Health Sciences.

Method
174 nursing students who participated in this type of descriptive research. Data collection tool consists of 2 parts. The application took about
15 minutes. The first section consists of 13 questions that contain socio-demographic characteristics have been developed by researchers
utilizing from the literature. In the second part Mental Disease Belief Scale (MDBS) is used that consist of 21 questions.

Results
Students whose ages 20-25 are 164 people comprise of 94, 3 of participants and women comprise of %95, 4 of participants are 164 people. The
participant’s %98, 3 of whom are single and %66, 7 of whom are mostly lived in province. %88.5 of the participants comes from the nuclear
family. %87, 9 of participants have moderate income families and %55.2 percent have 2 siblings. Despite the high rate of psychiatric course that
students received (%66.7), the percentage students who have not study application of this course have also found high rate (%64. 4) Responses
to the question of a history of psychiatric treatment %89.7 as a “no” and going to a psychiatrist or psychologist in the states of mental distress
answered “yes” %85, 1. The families of the participants with a history of psychiatric examination and treatment found %10.3. According to
results that obtained from against the scale of belief of mental disorders, beliefs and attitudes of students intended to mental disorders have
found positive (p<0,05). As a result, health personnel working in each unit has the responsibility on subjects of early diagnosis of psychiatric
diseases, directing individuals to appropriate services and ensuring sustainability of treatment. According to the Findings of the study, students
participated in the survey are analyzed based on their classes that they study, their beliefs and attitudes towards mental disorders were found
positive according to the general collection.

Conclusion
According to the Mental Disease Belief Scale (MDBS) nursing students have positive beliefs against to mental illness.

Keywords: Beliefs, mental illness, nursing students
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HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN “ZOR HASTA” OLARAK TANIMLADIKLARI HASTALARIN VE
YAŞADIKLARI İLETİŞİM GÜÇLÜKLERİNİN İNCELENMESİ

Ebru Akgün Çıtak, Azize Karahan, Sevcan Avcı

P-080

Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Sağlık Hizmetleri Bölümü

Amaç
“Zor hasta” hemşireler tarafından, hemşirelerin zamanlarının çoğunu onlar için tükettiği, işlerini onların istekleriyle, şikâyetleriyle, uyum
eksiklikleriyle geciktirdiği veya hemşirelerin onlar için tasarladığı uygulamaları engelleyen hasta grubu olarak tanımlanmaktadır (Mac
Donald 2003). Zor hasta grubunu; sürekli istekte bulunan, çok soru soran, duygusal yoğunluğu olan, ağlayan, öfkeli/ agresif/ anksiyeteli,
tedaviyi reddeden, sessiz, her şeyi kabul eden, ölümle ilgili konuşan, ağrısı olan, cinsel davranışlarda bulunan ve özel durumları (görme,
işitme, duyma sorunu olan, bilinci kapalı) olan hastalar oluşturmaktadır (Merkel 2004). Disiplinlerarası ekip içerisinde hasta bakımından
birinci derecede sorumlu hemşirelerin zor hastalar karşısında gösterdikleri davranışlar sonucunda, hasta bakım kalitesi önemli oranda
azalmaktadır (Wolf ve Smith 2007). Hemşirelik öğrencilerinin klinik uygulamalarında hastalarla yaşadıkları güçlüklerin belirlenmesi,
eğitim programında iletişim becerileri eğitiminin gözden geçirilmesi, planlanması ve yeniden düzenlenebilmesi yönünden büyük bir
önem taşımaktadır. Bu araştırmada, hemşirelik öğrencilerinin “zor hasta” olarak tanımladıkları hastaları ve yaşadıkları iletişim güçlüklerini
belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın örneklemini Ankara’da bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik bölümünde okuyan
ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıfta okuyan 127 hemşirelik öğrencisi oluşturmaktadır. Verilerin toplama süreci iki aşamada gerçekleşmiştir.
İlk aşamada öğrencilerin demografik özelliklerini, yaşadıkları iletişimde güçlükleri ve tanımladıkları zor hasta özelliklerini belirlemeye
yönelik 34 sorudan oluşan form kullanılmıştır. İkinci aşamada ise öğrencilerin yaşadıkları iletişim güçlüklerini belirlemek amacıyla kalitatif
araştırma yöntemi kullanılmıştır. Her üç sınıftan 23 öğrenci belirlenerek üç odak grup yapılmıştır. Görüşmelerde yarı yapılandırılmış
görüşme formu kullanılmıştır. Görüşmeler 45-60 dakika sürmüş ve çözümlemesi yapılmıştır. Kantitatif verilerin analizinde yüzde ve kikare testleri kullanılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin %58.3’ü klinik uygulamalarda iletişim kurmakta güçlük yaşadığı hastalar olduğunu belirtmiştir. İletişim sorunu yaşayan
öğrencilerin; % 65.9’u söylenen, kızan ve bağıran hastaları (X2=7.005, p<0.05); % 65.9’u tedaviyi reddeden hastaları; zor hasta olarak
tanımlamış (X2=7.064 p<0.05) ve iletişim kurmakta güçlük yaşadıklarını belirtmişlerdir. İletişim kurmakta güçlük yaşayan öğrencilerin %
71.8’inin 3. Sınıf öğrencileri olduğu belirlenmiştir. (X2=11.228 p<0.05). Tematik analiz sonucunda, Öğrenciler söylenen, kızan hastaları,
pediyatri hastalarını, konuşamayan, görmeyen hastaları ve terminal dönemdeki hastaları zor hasta olarak tanımlamış, bu durumun
bilgi yeterizliğinden, deneyimsizlikten kaynaklandığını belirtmiş ve bu durumlarda hastaya bakım vermekten kaçındıklarını, çalışan
hemşirelerden, öğretim elemalarından, arkadaşlarından ve hasta yakınlarından yardım istediklerini belirtmişlerdir.

Sonuç
Araştırma sonucunda Hemşirelik öğrencilerin çoğu iletim kurmakta güçlük yaşadıklarını belritmişler ve söylenen kızan hastaları, tedaviyi
reddeden hastaları, pediyatri hastalarını, terminal dönemdeki hastaları zor hasta olrak tanımlamışlardır.

Anahtar kelimeler: zor hasta, iletişim, hemşirelik, odak grup

ANALYSIS OF NURSING STUDENTS COMMUNICATION DIFFICULTIES WITH PATIENTS AND DEFINITIONS OF
DIFFICULT PATIENTS.
Aim
Nurses defined difficult patient as, spent most of their time and postponed their work for the patients demanding and compliance problems or
the patients who inhibit their interventions for the patients (Mac Donald 2003). Difficult patients are; demanding, most interrogative, crying,
aggressive, high anxiety state, rejecting treatment, silent, talking about death, have sexual manner and have special condition ( blind, deaf,
unconscious patients ) (Merkel 2004).
Nurses are responsible from the care of the patients at first degree and their behaviors towards too difficult patients affecting quality of the care
negatively (Wolf and Smith 2007).
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Determining the difficulties of the nursing students with the patients is important for the revision and planning of the communication skills
training in the education programme. The aim of this research was to determine the difficult patients that students define and communication
difficulties with the patients.

Method
This descriptive study was conducted in a university located in Ankara, Turkey and total of 127 nursing students in two, third and fourth class
were participated. The study was conducted in two steps. First, a self-report questionnaire consists of 34 questions related socio-demographic
characteristics, difficulties with the patients, description of the difficult patient’s properties. In the second step of the study, qualitative research
design was used to explore communication difficulties. From every three class, 23 students of them were invited to attend three focus groups.
Semi-structured interviews were conducted via open-ended questions. Sessions took 45-60 minutes and interviews were transcribed verbatim.
Percentage and chi- square tests were used in the data analysis of the quantitative data.

Results
58.3 % of the students indicated that they had communication problems with patients. Students who had communication problems with the
patients were asked to define the difficult patients and; 65.9 % of them defined as angry patients(X2=7.005, p<0.05); % 65.9 % as patients that
reject treatment(X2=7.064 p<0.05). It’s determined that the students who had communication problems with the patients were the third class
students(X2=11.228 p<0.05). In the results of thematic analysis students defined difficult patients as aggressive patients, pediatric patients,
deaf, blind and terminal patients. They thought that the reason of the difficulties with the patients is ignorance and inexperience. They told that
they are avoiding from these patients and help search form the clinic nurses, their teachers, friends and relatives of the patients.

Conclusion
In the Conclusion of the research, most of the nursing students stated that they have difficulties with the patients and they defined the difficult
patients as aggresive rejecting, terminal and pediatric patients

Keywords: difficult patient, communication, nursing, focus group
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AKCİĞER KANSERLİ HASTALARIN PSİKOSOSYAL ÖZELLİKLERİ
VE YAŞAM DOYUMLARI
Serap Sezgin, Kübra Gümüş

P-081

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Sağlık Yüksekokulu / Ondokuz Mayıs University, Samsun Health High School

Giriş ve amaç
Akciğer kanseri, dünyada en sık görülen kanser türüdür. Tüm dünyada kanser olgularının %12,8’inden ve kanser ölümlerinin %17,8’inden
akciğer kanseri sorumludur. Kanser ve tedavisinin getirdiği kısıtlamalara rağmen doyum verici bir yaşam için, hastaların kendilerini
iyi hissetmeleri, günlük yaşam aktivitelerini sürdürmeleri, öngörülen tedavi programlarına uyum sağlamaları hedeflenmektedir. Bu
çalışma Samsun İli, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları kliniğinde ayaktan tedavi alan akciğer kanserli
hastaların psikososyal özellikleri ve yaşam doyumlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, Samsun İli, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniğinde ayaktan tedavi alan ve akciğer
kanseri tanısı almış 82 hasta ile yapılmıştır. Araştırmanın verileri Ağustos 2009 – Mart 2010 tarihleri arasında toplanmıştır. Bu tarihler
arasında göğüs hastalıkları kliniğinde ayaktan kemoterapi, radyoterapi tedavisi alan, en az 6 aydır akciğer kanseri tanısı almış olan,
metastaz bulunmayan, iletişim kolay kurabilen ve araştırmaya katılmayı kabul eden 82 hasta çalışmaya alınmıştır. Verilerin toplanmasında,
araştırmacı tarafından oluşturulan hastaların sosyo-demografik özelliklerini ve hastalıkla ilgili bilgilerini içeren 8 soruluk bir soru formu,
hastaların psiko-sosyal özelliklerini belirlemek amacıyla “psiko-sosyal özellikleri değerlendirme formu’ ve hastaların yaşam doyumunu
belirlemek için Yaşam Doyum Ölçeği(YDÖ) kullanılmıştır. Soru formu, yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, meslek, gelir durumu, hastalığın
süresi, aile yapısı ve uygulanan tedaviden oluşan 8 sorudan oluşmaktadır. Psikososyal özellikleri değerlendirme formu; günlük yaşam
aktivitelerini yerine getirebilme durumu, evlilik ilişkileri, rol değişikliği, beden imajı, cinsel yaşam, öfke duygusu, suçluluk duygusu,
belirsizlik yaşama durumu, semptom yönetimi dstres ve anksiyete yaşama durumunu sorgulayan 11 sorudan oluşmaktadır. Yaşam
doyumu ölçeği ise Dienner ve arkadaşları tarafından hazırlanan, 5 ifadeden oluşan ( yaşamım bir çok yönüyle ideallerime yakın; yaşam
koşullarım çok iyi; yaşamımdan hoşnutum; şu ana kadar istediğim şeyleri elde edebildim; yeniden dünyaya gelseydim yaşamımda
hemen hemen hiçbir şeyi değiştirmezdim) ve 1’den 7’ye kadar derecelendirilen (1- hiç uygun değil, 2- uygun değil, 3- biraz uygun değil,
4- ne uygun, ne uygun değil, 5- biraz uygun, 6- uygun, 7- çok uygun) genel yaşam doyumunun düzeyini değerlendiren bir ölçektir.
Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programında yüzdelik oranlar kullanılmıştır. Karşılaştırmada kullanılan istatistik; parametrik
olmayan kikare bağımsızlık testidir.

Bulgular
Akciğer kanserli hastaların %93.9’u erkek, %52.4’ü ilkokul mezunu, %73.2’sinin geliri giderinden az, %72’si çekirdek aileye sahip,
%89’unun uygulanan tedavisi kemoterapidir. Akciğer kanserli hastaların psikososyal özellikleri değerlendirildiğinde %53.7’sinin günlük
yaşam aktivitelerini yerine getirebildiği, %74.4’ünün hastalıktan dolayı evlilik ilişkisinin etkilendiği, %70.7’sinin rol değişikliği yaşadığı,
%59.8’inin hastalıktan sonra cinsel yaşamında değişiklik yaşadığı, %70.7’sinin beden imajından memnun olmadığı, %65.9’unun hastalıkla
birlikte öfke duygusu yaşadığı, %45 ’inin suçluluk duygusu yaşadığı, %91.5’inin hastalıkla ilgili belirsizlik duygusu yaşadığı, %52.4’ünün
hastalığın getirdiği semptomları yönetemediği, %84.1’inin dstres, %85.4’ünün anksiyete yaşadığı belirlenmiştir. Hastaların %89’unun
yaşam doyumunun düşük olduğu saptanmıştır. Hastaların yaşam doyumu ile psikososyal özellikleri arasında ilişki olup olmadığına
bakıldığında; hastaların günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme durumu ile yaşam doyumu arasında bir ilişki bulunmadığı (p=
0,05<0,305), semptom yönetimi ile yaşam doyumu arasında bir ilişki bulunmadığı (p=0,709), dstres yaşama durumu ile yaşam doyumu
arasında ilişki bulunduğu (p=,005) ve dstres yaşayanların yaşam doyumlarının daha düşük olduğu saptanmıştır.

Sonuç
Kanser tanısının konması ve tedaviye başlanması; birey ve ailenin fiziksel, emosyonel, sosyal ve ekonomik dengelerini bozmakta,
yaşamdan doyum almalarını engellemekte ve yaşam kalitesini azaltmaktadır.

Anahtar kelimeler: Akciğer Kanseri, yaşam doyumu, psikososyal uyum

PSYCHOSOCIAL CHARACTERISTICS AND LITE SATISFACTION OF PATIENTS WITH LUNG CANCER
Introduction and aim
Lung cancer is the most common type of cancer in the world. Lung cancer is responsible for the 12,8 % of the cancer cases and 17,8% of cancer
related deaths in the whole world. Despite the constraints that cancer and its treatment bring about, the patients should be made to feel well,
continue their daily activities and adjust to the prescribed treatment programs for a life satisfaction. The aim of this study is to determine
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the psychosocial characteristics and life satisfaction of the outpatients in the clinic of Chest Diseases of Ondokuz Mayıs University, Faculty of
Medicine in Samsun.

Method
The research was conducted with 82 outpatients diagnosed with lung cancer in the clinic of Chest Diseases of Ondokuz Mayıs University, Faculty
of Medicine in Samsun. The data were collected between August 2009 and March 2010. 82 outpatients diagnosed with lung cancer for at least
6 months who received chemotherapy and radiotherapy between these dates and who accepted to participate were included in the research.
The patients who were included were supposed to have no metastasis and they were also supposed to communicate easily. The data were
gathered through a questionnaire of 8 items prepared by the researcher and including information about the patients’ socio-demographic
characteristics and the disease, a “psychosocial characteristics evaluation form” aimed to determine the patients’ psychosocial characteristics
and Life Satisfaction Scale to determine the life satisfaction of the patients. The questionnaire form includes eight items questioning the patients’
age, sex, level of education, occupation, level of income, duration of disease, family, and treatment. Psychosocial characteristics evaluation
form includes 11 questions about the state of being able to carry out daily activities, marital relationships, role changes, body image, sexual life,
feeling of anger, feeling of guilt, the state of uncertainty, symptom management, stress and anxiety. The Satisfaction with Life Scale is a scale
prepared by Dienner et. al and it includes 5 statements (In most ways my life is close to my ideal, The conditions of my life are excellent, I am
satisfied with life, So far I have gotten the important things I want in life, If I could live my life over, I would change almost nothing) and 7 scales
(1 = Strongly Disagree, 2 = Disagree, 3 = Slightly Disagree, 4 = Neither Agree or Disagree, 5 = Slightly Agree, 6 = Agree, 7 = Strongly Agree) to
determine the patients’ general level of satisfaction with life. The data were assessed through SPSS package program using percentages. The
statistic used in the comparison is the non-parametric chi-square independence test.

Findings
Of the lung cancer patients, 93.9% were male, 52.4% were primary school graduate, 73.2% had less income than their expenses, 72% had
nuclear family and 89%» were having chemotherapy. When the psychosocial characteristics were evaluated, it was found that 53.7% could carry
out their daily activities, the marital life of 74.4% was affected because of the disease, 70.7 % experienced change of roles, 59.8% experienced
changes in sexual life after the disease, 70.7% were not pleased of their body images, 65.9% felt anger, 45 % felt guilt, 91.5 % felt uncertain,
52.4% were unable to manage the symptoms of the disease, 84.1% experienced stress and 85.4% experienced anxiety. It was determined that
the life satisfaction of the 89% of the patients was low. When we look at whether there is a relationship between the patients’ satisfaction of life
and their psychosocial specifications, it is determined that there is no link between satisfaction of life and their being able to do daily activities
(p= 0,05<0,305) and is no relationship between the management of symptom and satisfaction of life (p=0,709) , and there is relationship
between experıencing stressand satisfaction of life (p=,005). It is also determined that those experiencing stress have lower satisfaction of life.

Result
the diagnosis of cancer and starting treatment disrupts the individual’s and the family’s physical, social and economic stability, prevents them
from having satisfaction with life, and decreases their life quality.

Keywords: Lung cancer, satisfaction with life, psychosocial adaptation
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KRONİK OBSTRÜKTİF AKCİĞER HASTALIĞI (KOAH) OLAN BİREYLERDE DİSPNE ALGILARI İLE
ANKSİYETE VE DEPRESYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özge Kapısız, Aysel Karaca

P-082

Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü, Psikiyatri Hemşireliği AD

Amaç
Hastalık algısı, bir hastalığın varlığında kişiden kişiye farklı deneyimlerle yaşanan bir durum olarak değerlendirilebilir. Hastalar kişisel
deneyimleri, bilgileri, değerleri, inançları ve gereksinmeleri ışığında hastalıklarını açıklamaya çalışırlar. KOAH getirdiği semptomlar
nedeniyle hastalarca farklı tanımlanan, yaşamdan beklentilerini etkileyen, kendilik algılarını değiştiren kronik ve kısıtlayıcı bir hastalıktır.
Bu kısıtlılıklar hastaların hastalık algılarını etkileyerek bazı ruhsal bozukluklara yol açabilmektedir. Bu çalışma Düzce ilinde yaşayan KOAH
hastalarının hastalık algısı ile anksiyete ve depresyon düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evreni 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Göğüs Hastalıkları
Servisi, Göğüs Hastalıkları Polikliniği ve Acil Servise Başvuran Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) tanısı alan 326 hastadan
oluşmuştur. Örneklem evreni %13 KOAH görülme sıklığı ile, %95 güven aralığında, %0,5’lik yanılma payı ile evreni bilinen örneklem
formülüne göre hesaplanmış ve 90 kişi olarak bulunmuştur. Araştırmanın verileri sosyodemografik bilgiler ile hastalığa ve tedaviye ilişkin
bilgilerin yer aldığı “Hasta Tanıtım Formu” ve “Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD)” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemiyle
toplanmıştır. Araştırma için kurum izni alınmış, araştırmaya katılan bireylerden sözlü onam alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde
yüzdelik, frekans ve ki-kare analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan KOAH’lı bireylerin çoğunluğu erkek (%91.1), evli (%80.0), okur-yazar (%76.7) ve düşük sosyo-ekonomik düzeyde
(%51.1) dir. Hastaların çoğunluğu evre III ve IV KOAH hastalarından oluşmuş olup (%53.3), algılanan dispne skorlarına bakıldığında
%42.2’sinin hafif dispnesinin olduğu kaydedilmiştir. KOAH hastalarının Hastane Anksiyete, Depresyon-Anksiyete (HAD-A) puan
ortalaması 7.42 ± 4.43 (min:0-max: 20), Hastane Anksiyete, Depresyon-Depresyon (HAD-D) puan ortalaması 8.85 ± 4.23 (min: 3-max:
18) olarak saptanmıştır. Yapılan istatistiksel analiz sonucunda hastalık algısı ile ilgili maddelere verilen yanıtlar incelendiğinde; boğulma
korkusu ve nefes darlığı ile baş etme durumu ile anksiyete ve depresyon arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Aynı zamanda
nefes darlığı yaşadığı zaman moral bozukluğu yaşayanlar ve psikiyatrik hastalık öyküsü bulunanlar ile anksiyete arasında anlamlı ilişki
saptanmıştır (p<0,05).

Sonuç
Çalışma sonucunda boğulma korkusu ve moral bozukluğu yaşayan, nefes darlığı ile baş edemeyen ve psikiyatrik bir rahatsızlığı olan
hastaların anksiyete ve depresyon açısından risk oluşturdukları bulunmuştur. Anksiyete ve depresyonun hastaların hastalık algılarını
değiştirmektedir. Bu çalışmanın sonunda KOAH hastalarında hastalık algısını değiştirmeye yönelik müdahalelerin düzenlenmesi,
boğulma korkusunu yenme ve nefes darlığı ile baş etme konusunda eğitilmeler düzenlenmesi gerektiği önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kronik Obstrüktik Akciğer Hastalığı (KOAH), hastalık algısı, anksiyete, depresyon

EVALUATION OF RELEATIONSHIP BETWEEN PERCEPTIONS OF BREATHLESSNESS AND ANXIETY DEPRESSION IN
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE (COPD) PATIENTS
Purpose
Ilness perception:İllness perception is a situation which is lived with person to person by different experiences in the presence of a disease.
Patients try to explain their ilnesses in accordance with their personal experiences, informations, values, beliefs and requirements. Because of
symptoms coming with COPD, it is an cronic and limited disease which is defined by differental by patients, effects of human’s life expectation,
changes of their individuals perception. These limitations by affecting patients’ perception of disease leads to some mental health disorders.
This study was done to determine the relationship between level of illness perception and levels of anxiety, depression as descriptive.

Materıals and methods
The universe of this study was concluded by 326 patients who had chronic obstructive pulmonary disease at the pulmonary diseases service,
policlinic and emergency room of the research and practical hospital of Düzce University during the period of 01.01.2008 to 31.12.2008. The
range of research was calculated by known sample of the universe according to the formula, 13% with the incidence of COPD, 95% confidence
interval, 0.5% with a margin of error and was found to be 90 people. The datas of research were gathered by using “Patient Descriptive Form”
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including socio-demographic disease and treatment related informations and Hospital Anxiety Depression (HAD) scale using the method of
face to face meeting. Because of research, it was get permission of the institution and individuals who accept to join research. In the analysis of
data; percentile, frequencies and chi-square statistical techniques were used.

Results
Most of the participants were men (%91.1), married (%80.0), literated (%76.7) and low socio-economic levels (%51.1). Most of the participants
were formed COPD patients with stage III and IV (%53.3), looking at the perceived dyspnea scores 42.2% of patients’ cynical mild dyspnoea
was recorded in. It was determined that the HAD-A points of patients were :7.42±4.43 (min:0-max:20), The HAD-D points of patients were
:8.85±4.23 (min: 3-max:18). In the analysis of the answers about illness perception, it was noted that a significiant relation was found between
the fear of choking, deal with breathlessness and anxiety-depression (p<0.05). On the other hand, significant relation was found between
people who lives despondency in the situation of breathlessness and people who had a psychiatric disease history (p<0,05).

Conclusion
In Conclusion of the research, it was noted that created high risk in terms of anxiety and depression at patients who lived in fear of drowning, and
demoralization, can’t cope with breathlessnes and had a psychiatric disorder. Anxiety and depression changes patients’s illness perceptions.
Result of this research it is suggested that some manipulations are needed to change the illness perceptions of patients and regulate the
education about overcome the fear of choking, cope with breathlessness.

Keywords: Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD), illness perception, anxiety, depression
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PSİKİYATRİ HASTALARININ YAKINLARININ DUYGU KONTROL DURUMLARI VE YAŞAM DOYUMLARI
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Amaç
Bu çalışma Şizofreni ve Bipolar Bozukluğu olan hastaların ailelerinin duygu kontrol durumlarını ve yaşam doyumlarını belirlemek
amacıyla gerçekleştirildi.

Gereç ve yöntem
Tanımlayıcı olarak planlanan çalışmanın örneklemini, Ağustos 2007- Mart 2008 tarihleri arasında Sakarya’da bir kamu kurumunda
psikiyatri polikliniğine başvuran ve psikiyatri kliniğine yatan 70 Şizofreni ve 70 Bipolar Bozukluğu olan hastaların aileleri oluşturdu.
Verilerin toplanmasında Yaşam Doyum Ölçeği, Courtauld Duygu Kontrol Ölçeği ve araştırmacı tarafından literatür taraması sonucu
hazırlanan anket formu kullanıldı. Veriler çalışmaya katılmada istekli hastaların birinci derece yakını olan kişilerle yüz yüze görüşülerek
toplandı. Değerlendirmede SPSS (11.5) istatistik paket programı kullanıldı.

Bulgular
Çalışmaya katılan hasta ailelerinin %51.4’ünün (n=72) kadın, %32.1’inin (n=45) 41-50 yaş grubunda, %82.9’unun (n=116) evli,
%76.4’ünün (n=107) ilköğretim mezunu, %35.7’sinin (n=50) yakınlık derecesine göre hastanın eşi olduğu belirlendi. Hasta bakımı çok
eski dönemlerde ailenin kadınları tarafından karşılanmaktaydı. Bu sonuç halen hastanın bakım ve sorumluluğunun daha çok kadınlar
tarafından üstlenildiğini göstermektedir. Avcı’nın çalışmasındaki verilerde çalışmamızla benzerdir ( 1). Hasta yakınlarının %93.6’sının
(n=131) duygularını çok yakınıyla paylaştığı, %82.1’inin (n=115)sağlık elemanıyla paylaştığı saptandı. Dündar’ın belirttiğine göre Tessler
ve ark. çalışmalarındaki veriler açısından çalışmamız benzerdir (2). Hasta yakınlarının %37.1’inin (n=52) aile içinde en fazla desteği eşinden
aldığı saptandı. Hasta yakınlarının yaşam doyumu puanı ile duygu kontrol durumu puanları arasındaki korelasyona baktığımızda pozitif
yönde , istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı ilişki olduğu görüldü (p<0.05). Hastalık tanısına göre; bipolar bozukluk tanısı konan
hastaların yakınlarının yaşam doyumunun daha yüksek ve aradaki farkın istatistiksel açıdan ileri derecede anlamlı olduğu (p<0.001) ve
şizofreni tanısı konmuş hastaların yakınlarına göre duygularını bastırdıkları görüldü (p<0.05). Hamada ve ark. verileri de çalışmamızla
benzerdir(3). Hastaların hastalık süresi arttıkça, hasta daha önce klinikte yatarak tedavi görmüş ise ve hasta çalışmıyorsa ailelerin yaşam
doyumlarının düştüğü ve duygularını ifade etmekten çekinmedikleri belirlendi. Literatürde ailede aşırı duygu dışavurumu olmasının
hastaların hastaneye yatış oranlarını artırdığı gösterilmiştir (4).

Sonuç ve öneriler
Kronik psikiyatrik hastalığı bulunan hastaların birlikte yaşadığı ailelerinin büyük çoğunluğunun duygusal güçlükler yaşadıkları ve bu
güçlüklerin yaşamdan beklentileri azalttığı açıkça görülmektedir. Hastaneye yatan ve ayaktan tedavi edilen kronik psikiyatri hastalarıyla
ilgilenen ailelerin yaşadığı duygusal güçlüklerin saptanarak aileye psikolojik desteğin sağlanmasının ailelerin yaşam doyumlarını
artıracağı inancındayız.

Anahtar kelimeler: Duygu kontrol durumu, hasta yakını, ruhsal hastalık, yaşam doyumu

EMOTION CONTROL STATUS AND LIFE SATISFACTION OF PSYCHIATRY PATIENT RELATIVES
Purpose
This study was realized to aim of determine emotion control status and life satisfaction of families who have schizophrenia and bipolar
anomaly patients.

Equipment and method
Sampling of the planned study as restrictive was consisted of the families of 70 schizophrenia and 70 bipolar disorder patients applied to
psychiatry polyclinic and consulted to clinic in a public institution in Sakarya between August 2007 and March 2008. Life Satisfaction Scale,
Courtauld Emotional Control Scale and Survey Form prepared by this study’s researcher according to result of published literature were used for
data collection. Data were obtained from first degree relatives of patients by interview face to face. Obtained data were evaluated by SPSS11.5
statistic package program.

289

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

Findings
It was determined that, 51.4% (n=72) of the family of patients attendant to the study were woman, 32.1% (n=45) of them were in 41-50 age
group, 82.9% (n=116) of them were married, 76.4% (n=107) of them were graduated from Primary School, 35.7% (n=50) of them were spouse
of the patient according to relationship degree. Patient care was satisfied from women of the families very long ago. This result shows that
both patient care and responsibility were mostly undertake by the women. Data of Avcı’s study were also similar with our study(1). It was
assign that, 93.6% (n=131) of relatives of the patient share the feelings of very close relatives, 82.1% (n=115) of them share the feelings with an
health person. According to Dundar, our study was similar in terms of research data of Tessler at al (2). It was determined that, 37.1% (n = 52)
of patient relatives had received the most support from the spouse in the family. When we look at the correlation between feeling control status
and life satisfaction score points of patient relatives, at the positive direction there was a statistically highly significant relationship (p<0.05).
According to diagnosis of disease; relatives of patients diagnosed with bipolar disorder, life satisfaction is higher, the difference is statistically
highly significant (p<0.001). It was seen that, compared with relatives of patients diagnosed with schizophrenia, they suppress the feelings
(p<0.05). Also, the data of Hamada at al are similar with our study (3). As the duration of illness of patients, hospitalized patients who were
treated in the clinic before the patient is not working and family life satisfaction were not hesitating to fall, and to express their feelings. It was
shown that in the literature, in the family being over-expression of emotion improve rates of hospitalization of patients(4).

Results and suggestions
Most of families living with chronical psychiatric patients had been living with their emotional difficulties and it was clearly seen that, of these
difficulties reduce the expectations from the life. We believe that, life satisfaction of the families interested in inpatient and outpatient chronical
psychiatric patients can be increased, if emotional difficulties of families can be dedect and provide physicological support.

Keywords: Emotional control, patient’s relative, mental illness, life satisfaction.
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Giriş
Profesyonel hemşirelik eğitiminde temel hedef; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını korumak, iyileştirmek ve geliştirmektir (1).
Çoğu toplumda ruhsal sağlığı bozulan birey sayısının giderek arttığına ve bu konuda özellikle kadınların risk altında olduğuna dikkat
çekilmektedir (2-4). Saha uygulamalarında öğrenci hemşirelerin hizmet verdiği kadınların ruhsal sağlık düzeyini bilmeleri, bu riskin
tanınması ve hizmetin planlanması açısından önem taşımaktadır.

Amaç
Çalışmada; öğrenci hemşirelerin birinci basamak sağlık hizmeti verdikleri ailelerdeki kadınların ruh sağlığını ve aile işlevlerini etkileyen
etmenlerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini; Mart-Mayıs 2009 tarihleri arasında Mersin İli Çiftlikköy Hüseyin Dağlı, Davultepe, Tece ve Kargıpınarı Sağlık
Ocaklarında “Halk Sağlığı Hemşireliği” dersinin uygulamasını yapan Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü 3. ve
4. sınıflarından 108 öğrencinin izlediği 432 ailedeki tüm kadınlar oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini bu sağlık ocaklarına bağlı
bölgelerde oturan, 18-49 yaş grubunda, fiziksel ve bilişsel sağlığı uygulanan formları yanıtlamaya uygun, katılmaya gönüllü, iletişim
sorunu ve kronik hastalığı olmayan, psikiyatrik tanı almamış, menapoza girmemiş, evli ve çocuğu olan kadınlar oluşturmuştur. Veriler
sosyo-demografik özellikleri içeren anket formu, “Kısa Semptom Envanteri” ve “Aile Değerlendirme Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde yüzdelik, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis kullanılmıştır.

Bulgular
Kadının ve eşinin eğitim düzeyi arttıkça; ruhsal belirti düzeyi ve “İletişim’, ‘Duygusal Tepki Verebilme’, ‘Gereken İlgiyi Gösterme’ gibi
aile işlevleri olumlu etkilenmektedir (p<0.05, p<0.01, p<0.001). Yalnızca dini nikahı olan kadınlarda; ‘İletişim’, ‘Roller’, ‘Duygusal Tepki
Verebilme’ ve ‘Genel İşlevler’ alt ölçekleri anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (p<0.05). Aile tipi geniş aile olan, birlikte yaşadığı kişi sayısı
altı ve daha fazla sayıda olan, ailesinde psikolojik sorunu olan birey bulunan ve Mersin’e göçle gelen kadınlarda; ruhsal belirti düzeyinin
ve “İletişim’ ve ‘Duygusal Tepki Verebilme’ gibi aile işlevlerinin olumsuz etkilendiği belirlenmiştir (p<0.05, p<0.01, p<0.001).

Sonuç
Eğitim düzeyi, nikah durumu, aile tipi, eşin eğitim düzeyi, evde yaşan kişi sayısı, ailede psikolojik sorunu olan bireylerin bulunması ve
Mersin’e göçle gelme gibi faktörlerin kadınların ruhsal belirti düzeyini ve aile işlevlerini olumsuz etkilediği görülmüştür. Bu sonuçlar
doğrultusunda hemşirelik eğitiminde; göçle gelen, eğitim düzeyi düşük, ailede psikiyatrik hastalık öyküsü olan, sadece dini nikahı olan,
geniş ve kalabalık ailelerin yaşadığı toplum kesimlerinde saha uygulamalarının öncelikle ele alınması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Kadın, ruh sağlığı, aile işlevleri

FACTORS AFFECTING MENTAL HEALTH AND FAMILY FUNCTIONS OF WOMEN
Introduction
The main objective in professional nursing education is to protect, improve and develop the health of individuals, families and communities
(1). It is noticed that in most communities, the number of people with menthal health disorder is gradually inreasing and especially women are
under the risk factors. (2-4). Nursing students are aware of the fact that the level of women’s mental health is important for the recognition of
the risk and service planning in the field applications. In the field practices nursing students have to know and recognise the level of health of
these women who they serve and this is important for planning these services.

Objective
The aim of this study is to evaluate the factors affecting mental health and family functioning of women in the families home- visited and
monitored by the nursing students in primary health care services.
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Method
The population in the study consisted of all women in 432 families followed by 108 students at 3rd and 4 th grades at Mersin University School
of Health Sciences Nursing Department whithin the “Public Health Nursing” course application in Province of Mersin Çiftlikköy Hüseyin Dağlı,
Davultepe, Tece ve Kargıpınarı Health Centers between March to May 2009. The study sample consisted of women, who reside in these health
center areas, 18-49 age groups, physical and cognitive health levels appropriate to answer applied forms, volunteered to participate in, do not
have communication problems, chronic disease and psychiatric disease, not entered menopause, not married and have not children. The data
were collected with questionnaire that include socio-demographic characteristics, “Brief Symptom Inventory” and “Family Assessment Scale”.
In the evaluation of data analysis, percentage, Mann Whitney-U, Kruskal Wallis were used.

Results
As the woman and her husband’s educational level increases, the level of psychiatric symptoms and ‘Communication’, ‘Emotional responsiveness’,
‘Affective Involvement Needed’ such as family functioning is affected positively (p<0.05, p<0.01, p<0.001). For women who have no official
marriage; ‘Communication’, ‘Roles’, ‘Emotional Responsiveness’ and ‘General Functions’ subscales scores are significantly higher (p<0.05). It has
been determined that women who have the type of large families, with six or more people who live at home, with the individual psychological
problems in family and coming to Mersin as migrants; level of psychiatric symptoms, ‘Communication’, and ‘Emotional Responsiveness’ have
a negative effect on family functioning (p<0.05, p<0.01, p<0.001).

Conclusion
It has been determined that the factors such as education level, marriage status, family type, spouse’s education level, the number of people
who live at home, presence of individuals with psychological problems in the family and migration to Mersin have affected women’s level
of psychiatric symptoms and had a negative effect on family functioning. According to the Findings from this study, in nursing education;
it is recommended that primarily field practices must handle at first women who are migrants, with low level of education, with a history of
psychiatric illness in the family, with no official marriage, and living in large and crowded families in the community.

Keywords: Women, mental health,family functions
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Son yıllarda dünyada ve ülkemizde televizyon kanallarında çocuk programlarının içerik ve süreleri arttırılmış ve çocuk televizyon
kanalları kurulmuştur. Bu kanallarda çizgi filmlerin de olduğu değişik programlar mevcut olup, sadece çizgi film yayını yapan kanallar
da bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda çocukların günde ortalama iki-üç saat televizyon izledikleri tespit edilmiştir. En çok izlenilen
programlar ise çizgi filmlerdir.
Sağlıklı ruhsal yapıya sahip çocuklar çizgi filmler ile eğlenirler ve egolarını güçlendirirler. Çizgi film karakterleri çocukların günlük
hayatlarında problemlerin üstesinden gelmesine yardım eder ve doğruyu, yanlışı öğrenmeleri için örnek rol modeller sunar. Çocuklar
çizgi film karakterleri ile özdeşim kurarak onlar gibi davranmaya çalışırlar. Ancak günümüzde çocuklara özdeşim modeli olarak sunulan
bu karakterlerin çoğu abartılı şekilde şiddet davranışları sergilemektedir. Savaş, dehşet ve şiddet içerikli çizgi filmlerin sayısı her geçen
gün artmaktadır. Şiddet görüntülerini izlemek özelikle gelişim çağındaki gerçek ve fantezi ayrımını yapamayan bu çocukların şiddet
ile ilgili normal algılarını değiştirebilmekte ve olumsuz etkilenmelerine yol açmaktadır. Yapılan çalışmalarda televizyonda şiddet
sahnelerini izleyen çocukların daha fazla agresif davranışlar sergilediği görülmüştür. Bazı çocuklar ise çizgi film karakterlerinin yetilerini
denemeye kalkarak ciddi şekilde yaralanmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 1990 yılında Çocuk Televizyonu Yasası yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde çocuk televizyon yayınlarını
düzenleyen ayrı bir mevzuat bulunmamakla birlikte, 1994 yılında çıkarılan Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri
Hakkında Kanun yayınlardaki şiddeti önlemeye yönelik ilk düzenlemedir. Daha sonra geliştirilen mevzuatta fiziksel, zihinsel veya ahlakî
gelişime zarar verebilecek türdeki programların çocuk ve gençlerin izleyebileceği zamanlarda ve koruyucu sembol kullanılmadan
yayınlanamayacağı da belirtilmiştir. Ancak televizyon kanalları bu düzenlemelere gereken özeni göstermemekte ve çocuklar şiddet
içeren görüntüleri rahatlıkla izleyebilmektedir.
Çizgi film şiddetinin etkilerini anlamak için çocukların izlediklerinden ne öğrendiklerini ve nasıl yorumladıklarını belirlemeye dayalı
çalışmalara ihtiyaç vardır. Ayrıca gerek ebeveynlerin, gerekse televizyon kanallarının ve denetleyici kurumların daha fazla duyarlılık
göstermesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Çizgi film, şiddet, çocuk

VIOLENCE ON CARTOON MOVIES AND THE KID
Recently, the content and the duration of kid programmes on TV channels have increased both in Turkey and in the World. Kid TV Channels
have been established. Some of these kid channels include only cartoon movies; on the other hand, others have different kinds of programmes
besides cartoon movies. According to researches, it has been understood that children watch TVs for 2-3 hours in a day. The most preferred
programs are cartoons.
The children who have healthy mental qualities can enjoy with cartoons and strengthen their egos. The cartoon characters can help children
to overcome the difficulties of their daily lives and present sample role models to teach them what is right and what is wrong. Children try
to behave like cartoon characters by identifying themselves with them. However, most of these characters identified by children present
exaggerated violent actions. The number of cartoon movies including war, horror and violence scenes is increasing day by day. Watching
violence scenes in movies can change children’s perspectives about violence especially those who are in developmental period and the ones
who cannot differentiate the real and the fantasy. According to researches, it has been stated that those who are watching crime scenes mostly
behave more aggressive than the others. Some kids injured themselves badly by trying the abilities of cartoon characters.
In USA, The Law Of Kids TV has been legislated in 1990. In our country, there isn’t any legislation regulating these kind of channels. However, the
rule which has been run for regulating the broadcasts of TV channels and radios is the first attempt. Then, this regulation has been developed
by adding new items. For instance, the programs that may damage kids physical, mental, moral development can’t be broadcasted when they
watched. This programs can only be broadcasted by using protective symbols. Conversely, TV channels do not pay attention to these rules and
kids can watch violence on TVs easily.
Researches are needed to reveal how kids are being affected by violence on TVs and how they interpret them. Additionally, parents, TV channels
and the controllers should behave more sensitively.

Keywords: Cartoon movies, violence, kid
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Giriş
Savaşlar neden oldukları on milyonlarca can kaybı yanında bu rakamların birkaç katı kadar yaralı ve bundan daha da fazla psikolojik
olarak hasarlanmış insan yaratır (1). Şüphesiz savaşın en büyük mağdurlarından savaş malulü gaziler ve şehitler olumsuz etkilenmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü’nün belirttiğine göre, dünyada askeri çatışmalar sonucunda travmatik olayı yaşayanların %10’unda ciddi ruhsal
problem ortaya çıkmakta diğer %10’unda etkin işlevlerde azalma görülmektedir. En çok görülen durumlar depresyon, anksiyete ve
psikosomatik problemlerdir (2). Başlangıçta olumsuz duygu durumları yaşamakla birlikte, kişiler bu tür stres yaratan olaylar ile hayatlarını
değiştirebilen durumlara, çoğunlukla uyum sağlayabilmektedirler. Bu uyumun sağlanmasında en temel faktör, kişilerin bir takım adımlar
atmasını gerekli kılan, çaba, zaman gerektiren ve devam eden bir süreç olan psikolojik dayanıklılık olgusudur (3). Araştırma, şehit aileleri
ve gazilerin depresif durumları ve psikolojik dayanıklılıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Gereç ve yöntem
Çalışmanın örneklemini 01.05.2011 – 30.05.2011 tarihleri arasında Çankırı Gazi ve Şehitler Derneği üyesi olan ve il merkezinde ikamet
eden gönüllü 75 birey oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, “Kişisel Bilgi Formu”, “Beck Depresyon Ölçeği(BDÖ)” ve “Yetişkinler İçin
Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır.

Bulgular
Depresyon ölçeği kesme puanına göre gazilerin %9.1’inde depresyon, şehit ailelerinin %32.8’inde ise depresyon olduğu saptanmıştır.
Şehit ailelerinde eğitim düzeyi ile toplam depresyon puanları arasında negatif bir ilişki saptanmıştır (r =.273; p =0.020). Gazilerde ise
çocuk sayısı arttıkça toplam depresyon puanın da arttığı bulunmuştur (r =.705; p =0.023).
Şehit aileleri (99.1 ± 8.2) ve gazilerin (99.0± 9.7) Psikolojik dayanıklılık ölçeğinden aldığı toplam puan ortalaması arasında anlamlı bir fark
saptanmamış ve dayanıklılık düzeyleri orta düzeyde bulunmuştur. Psikolojik dayanıklılık ölçeğinin alt boyutlarından aile uyum puanının
şehit ailelerinde daha yüksek olduğu saptanmıştır (Z=2.182; p=0.029). Ölçeğin diğer alt boyutlarından alınan puan ortalamaları (‘Kendilik
algısı 18±3’, ‘Gelecek algısı 12±2.7’, ‘Yapısal stil 12±3.3’, ‘Sosyal yeterlilik 18±3.5’ ve ‘Sosyal kaynaklar 19±3.5’) arasında gazi ve şehit aileleri
arasında anlamlı bir fark saptanmamış (p>0.05) ve dayanıklılıkları orta düzeyde bulunmuştur.

Sonuç
Gazilerde görülen depresyon oranının düşük olmasının, çatışmadan sonra geçen ortalama sürenin (14 ± 5.7 yıl) fazla olmasına bağlı
olabileceği düşünülmektedir. Şehit aileleri ve gazilere yönelik psikolojik/sosyal destek eğitim programları ile depresyon görülme oranının
düşürülebileceği ve psikolojik dayanıklılıklarının arttırılabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Gazi ve şehit aileleri, psikolojik dayanıklılık, depresyon

AN EVALUATION OF PSYCHIOLOGICAL ENDURANCE AND DEPPRESIVE SITUATION OF VETERANS AND
MARTYR’S RELATIVES IN CANKIRI PROVINCE
Introduction
Wars, other than millions of people dead, also end up with by far more people wounded and even more with psychiological disorders (1).
Beyond any doubt, war veterans and martyr’s relatives are a very important aggrieved party by wars’ impacts. As WHO indicates, 10% of poeple
with a traumatic history caused by war suffer from serious mental problems and other 10% importantly lose their ability to function effectively.
The most frequent cases are depression, anxiety and psychosomatic disorders (2). Despite their negative moods in the beginning, individuals
get used to such life-changing and stressful situations. The major factor in this course of orientation is the psychiological endurance which is
an ongoing process that requires time, effort, and personal steps (3). This study aimed to determine depressive condition and psychiological
endurance of war veterans and martyr’s relatives.

Materials and methods
75 voluntary participants, who reside in the city center and have been members of Veterans and Martyr’s Society, Cankiri, between 01.05.2011
and 30.05.2011 constituted the sampling of this study. “Personal information form”, “Beck Depression Scale (BDS)” and “Psychiological
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Endurance Scale for Adults” have been utilized for data collection.

Findings
According to depression scale cut-off values, we determined that 9.1% of war veterans and 32.8% of martyr’s relatives had depression.
Educational level and depression points seemed to have negative correlation for martyr’s relatives (r =.273; p =0.020). As for veterans, more
children in the family correlated with higher depression points (r =.705; p =0.023).
There was no significant difference between the total mean points of pyschiological endurance of martyr’s relatives (99.1 ± 8.2) and war veterans
(99.0± 9.7) and their endurance level found to be moderate. Family orientation point, which is a sub-dimension (sub-group). of psychiological
endurance scale found to be higher in martyr’s relatives (Z=2.182; p=0.029). We found no significant difference (p>0.05) between martyr’s
relatives and war veterans regarding mean points for other scale sub-dimensions (‘Self perception 18±3’, ‘Future perception 12±2.7’, ‘Formal
syle12±3.3’ Structural style12±3.3’, ‘Social competence 18±3.5’ ve ‘Social sources 19±3.5’ ) and their endurance determined as moderate.

Results
The reason why depression rate among veterans is low, is considered to be possibly bacause of the extended time period since the conflict (14
± 5.7 years). We believe psychiological/social support education programmes for veterans and martyr’s relatives would decrease depression
rates and increase psychiological endurance.

Keywords: Veterans and martyr’s relatives, psychiological endurance, depression.
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Destekleyici psikoterapi, kendisine sürekli yardım edilmediği takdirde yaşantısını idare etme gücünden yoksun danışana, onu
desteklemek amacıyla uzun bir süre uygulanan ve psikiyatri pratiğinde kullanılan eklektik bir psikoterapi yöntemidir [1,2].
1998 yılında Amerikan Ulusal Psikiyatri Uygulaması araştırmasına göre psikiyatrik tedaviye başvuran hastaların %36’sı destekleyici terapi
almışlardır [2].
Destekleyici psikoterapi, akut hastalık durumlarını da içeren kriz durumlarında ve hastanın uyum becerilerinin ve psikososyal
işlevselliğinin bozulduğunu kronik psikiyatrik hastalıklarda endikedir. Şizofreni, depresyon, anksiyete bozuklukları, kişilik bozuklukları,
madde kullanım bozuklukları ve yeme bozukluğunun tedavilerinde etkili olduğu görülmüştür. Destekleyici psikoterapi, psikoterapinin
kendisinin uygulanamayacağı psikiyatrik durumlarda kontrendikedir. Bu durumlar arasında deliryum, organik mental bozukluklar, ilaç
intoksikasyonları ve demansın ileri aşamaları vardır [2] .
Destekleyici psikoterapinin hedefleri arasında; akut kriz durumlarının çözümü, tedavi rejimine uyum sağlamayı kolaylaştırmak, başa
çıkma ve sosyal becerilerin iyileştirilmesi, kendilik saygısının güçlendirilmesi, gerçeği değerlendirme yetisinin iyileştirilmesi, sağlıklı
savunma mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile ve sosyal desteğin en üst seviyeye çıkarılması vardır [2] . Bu girişimlerin uygulanabilmesi
içinde ortamın tedavi edici nitelikte olması gereklidir [3] .
Hemşirelerin ilk kez 1960’da tedavi edici sosyal ortamı oluşturmada etkin rol almaya başlamasıyla; bireyin bir yandan bedensel sağlığının
devamını sağlanması öte yandan da benlik değerini geliştirilmesi ve onun zorluklarla daha kolay baş etmesine katkı sağlamıştır. Tedavi
edici ortam, hastanın kendisini ifade edebilme, temel ihtiyaçlarını giderme, personel ile arasındaki iletişimden en üst düzeyde yarar
görme, kişiler arası ilişkilerini geliştirme, sorunlu davranışlarını kontrol edebilme, sosyal becerileri kullanabilme, sorumluluk alabilme ve
tedavi planına katılabilme olanaklarını artırmaktadır [3].
Psikiyatri hemşiresi tedavi edici ortamın sağlanması yönünde pek çok girişimde bulunmaktadır. Bu girişimler ve hasta üzerinde etkileri
şöyledir:
• Bireye duygularını açıklama olanağı vermek, duygunun yarattığının acının hafiflemesi yönünde etkisi vardır.
• Bireye kendi bakımına katılımı yönünde bilgi vermek, sorunlarını daha çabuk çözebilmesinde yardımcı olacaktır.
• Bireye gerçeklerle ilişki kurmasını sağlamak.
• Bireyin ve ailesinin bakıma katılımını sağlamak.
• Bireye umut vererek, bireyin gelecekle ilgili planlama yapması yönünde cesaretlendirilir ve böylece benlik değerini yükseltilmiş olunur
[3].
Destekleyici psikoterapinin hedefleri ile psikiyatri hemşiresinin uygulamış olduğu tedavi edici girişimlere bakıldığında benzerlikler
göze çarpmaktadır. Psikiyatri hemşiresinin uyguladığı tedavi edici girişim aslında destekleyici psikoterapinin bir bileşenini içermektedir.
Alanda çalışan psikiyatri hemşireleri farkında olarak ya da olmayarak aslında her hastasına destekleyici psikoterapi uygulamaktadır.
Görülüyor ki; destekleyici psikoterapinin temeli psikiyatri hemşireliğinin kuram ve felsefesine dayanmaktadır. Psikiyatri hemşiresi,
destekleyici psikoterapide uygulanan tekniklerin ve bu tekniklerin uygulamasında yapılan girişimlerin aslında birer hemşirelik girişimi
olduğunun farkındalığıyla hareket etmeli ve bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmalıdırlar. Çünkü ; ruh sağlığı hizmetlerinde psikiyatri
hemşireleri; psikofarmakoloji, psikoterapi ve bilişsel davranışçı tedavilerde rol alabilmelerine rağmen psikiyatri hemşireliğinin rolleri ve
sorumluluklarına yönelik açık ve kesin tanımlamalar yapılamamıştır.

Anahtar kelimeler: Destekleyici psikoterapi, Hemşirelik süreci, Psikiyatri hemşiresi
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SUPPORTIVE PSYCHOTHERAPY and the NURSING PROCESS
Supportive psychotherapy is an eclectic psychotherapy method used in the practice of psychiatry which is applied for a long time to support the
clients who do not have the power to manage their own lives if not being constantly helped by others [1,2].
According to a research named American National Psychiatric Practice in 1998, %36 of the patients admitted to psychiatric treatment received
supportive therapy [2].
Supportive psychotherapy within the framework of the specified research areas, is indicated for crisis situations including the acute diseases
and the chronic psychiatric diseases which impair the adaptation skills and psychosocial functionality of the clients. It seems to be effective in
the treatment of schizophrenia, depression, anxiety disorders, personality disorders, substance use disorders and eating disorders. Supportive
psychotherapy is contraindicated in psychiatric cases which psychotherapy itself can not be implemented. Among these cases, there are cases
such as delirium, organic mental disorders, drug intoxications and advanced stages of dementia [2].
Among the objectives of the supportive psychotherapy; there are several objectives such as solving the acute crisis situations, making it easier to
adapt to the treatment regimen, improving the coping and social skills, strengthening self-esteem, improving the ability of reality evaluation,
strengthening the health defense machanisms and taking family and social support to the highest level [2]. For the implementation of the
initiatives, the environment should be therapeutical in nature [3].
As nurses began to take an active role in creating a therapeutic social environment for the first time in 1960, this situation helped the individual
in several ways such as providing the continuation of the individual’s physical health and to improve his/her self-esteem and help him/her
to cope with difficulties in a better way. Therapeutic environment increases the opportunities for the patient such as increasing patient’s
self-expression, providing for his/her basic needs, benefiting from the communication with the staff in the highest level possible, developing
interpersonal relationships, taking responsibilities and participating in the treatment plan [3].
Psychiatric nurse have made repeated efforts to provide a therapeutic environment. These initiatives and their effects on the patients are as
follows:
• Giving the individual an opportunity to present his/her feelings has a relief effect on the emotional pain.
• Providing information to the individual on the participation of his/her own care will help him/her to solve his/her problems more quickly.
• Providing for the individual to make contact with reality.
• Ensuring the participation of the individual and his/her family to the health care.
• Giving hope to the individual encourages him/her to make plans for the future which elevates the value of self [3].
There are similarities between the objectives of supportive psychotherapy and the therapeutic interventions applied by the psychiatric nurse.
The therapeutic interventation applied by the psychiatric nurse, in fact, includes a component of supportive psychotherapy. Psychiatric
nurses working in the field, in fact, are implementing supportive psychotherapy to each patient knowingly or not. It is evident that supportive
psychotherapy is based on the psychiatric nursing theory and philosophy. Psyhiatric nurse must act knowing that the techniques applied in
supportive psychotherapy and the interventions made in the implementation of these techniques are in fact parts of the nursing intervention
and these nurses should know more about this subject. Because, there are no clear and precise definitions made on the roles and responsibilities
of the psychiatric nurses despite the fact that psychiatric nurses can take part in psychopharmacology, psychotherapy and cognitive-behavioral
treatments.

Keywords: Supportive psychotherapy, Nursing process, Psychiatric nurse
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Amaç
Gençlerde yaygınlığı ve sıklığı giderek artan yeme bozukluğu WHO tarafından “tıbbi dikkat” gerektiren “önemli tıbbi durum” olarak
tanımlanmaktadır (Eddy ve ark 2008; Janout ve Janoutova 2004, Çelikel ve ark 2008). Bu çalışma, hemşirelik ve ebelik bölümü birinci sınıf
kız öğrencilerinin yeme alışkanlıklarının ilişkili faktörler yönünden değerlendirilmesi amacıyla kesitsel türde yapılmıştır.

Yöntem
Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik ve ebelik bölümü birinci sınıf kız öğrencilerinin tamamı araştırma kapsamına
alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden toplam 151 kız öğrenci çalışma grubunu oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar
tarafından geliştirilen sosyo demografik özellikler ve yeme alışkanlıklarını sorgulayan anket formu ve Savaşır ve Erol (1989) tarafından
geliştirilmiş normal bireylerde var olan yeme davranışlarındaki olası bozuklukları ölçmeye yarayan altılı likert tipi Yeme Tutum Testi (YTT)
kullanılmıştır. Verilerin analizinde Ki-kare ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin yaş ortalaması 18.63±1.105 ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) ortalaması 20.8980±2.85916 bulunmuştur. Öğrencilerin YYT puan
ortalaması 16.12±10.07’dir. Öğrencilerin % 82.1’i YTT’den <30 puan almışlardır. Çalışmaya alınan öğrencilerin bedeni ile ilgili eleştiri
alanlar ile YTT puan ortalamaları daha düşük bulunmuş ve fark istatistiksel olarak anlamlıdır (x2=6.771, p=0.009). BKI ve yeme tutumu
arasındaki ilişki incelendiğinde normal kilolu olanların olası yeme bozukluğu anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur (x2=12.347, p=0,002).

Sonuç
Üniversitede öğrenim gören normal kilolu ve bedeni ile ilgili eleştiri alan kız öğrenciler olası yeme bozukluğu yönünden risk grubudur.
Üniversitede öğrenim gören kız öğrenciler muhtemel psiko-sosyal, psiko-kültürel ve ekonomik zorlanmalar nedeniyle yeme bozukluğu
için risk faktörü oluşturmaktadır. Bu nedenle kız öğrencilere yönelik periyodik eğitimler planlanmalı ve koruyucu tedbirler alınmalıdır.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik ve Ebelik öğrencileri, Yeme tutumu, İlişkili Faktörler

EATING HABITS OF UNIVERSITY STUDENTS AND RELATED FACTORS
Purpose
Eating disorder that its extensity and frequency are gradually increasing is described by WHO as “an important situation” that requires “medical
attention” (Eddy et al 2008; Janout and Janoutova 2004, Çelikel et al 2008). This study was cross sectionally carried out in order to evaluate the
eating habits of female students in the first year of nursing and midwifery department in accordance with the related factors.

Methods
All of the first grade female students at Selcuk University, Faculty of Medical Sciences, Nursery and Midwifery Department in Konya province
were included the study. A total of 151 female students who agreed to participate in the study constituted the study group. During the collection
of data, a questionnaire form that has been developed by the researchers and investigates the socio-demographic characteristics and eating
habits and the hexade likert type Eating Attitudes Test (EAT) that has been developped by Savaşır and Erol (1989) and used to measure possible
eating disorders that exist in normal people. For the analysis of data Chi-square Test and Mann Whitney U test were used.

Results
The average age of the students was found as 18.63±1.105 and that of the Body Mass Index (BMI) as 20.8980±2.85916. The average TYT scores
of the students is 16.12±10.07’dir. 82,1 of the students received <30 points from the YTT. Those who received criticism about their bodies and
their average YTT scores were found lower and the difference was statistically meaningful (x2=6.771, p=0.009). when the relationship between
BKI and eating behaviors is considered, possible eating disorders of people with normal kilos was significantly high (x2=12.347, p=0,002).

Conclusions
The female students who study at university and draw criticisms about the size of their body are the risk group for eating disorders. The female
students who study at university form the risk factor due to possible psycho-social, psycho-cultural and psycho compulsions. For that reason,
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periodical trainings should be planned and protective measurements should be taken.

Keywords: The Students of Nursery and Midwifery, Eating Behaviors, Related Factors
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HEMŞİRELERİN ALGILADIKLARI SOSYAL DESTEK İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Nurgül Tercanlı*, Mine Ekinci**
*
**
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Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği A.D

Bu araştırma; hemşirelerin algıladıkları sosyal destek ile problem çözme becerisi arasındaki ilişkiyi arayan tanımlayıcı tipte bir çalışma
olarak yapılmıştır.
Araştırma anketleri Erzurum il merkezinde bulunan Atatürk Üniversitesi Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastanelerinde Ekim 2010-Haziran
2011 tarihleri arasında çalışan hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Erzurum il merkezinde bulunan Atatürk Üniversitesi
Yakutiye-Aziziye Araştırma Hastanelerinde çalışan toplam 427 hemşire oluştururken evrenin tamamının araştırma kapsamına alınması
planlanarak herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmemiştir. Araştırmanın yapıldığı dönemde yıllık izin, doğum izni vb gibi durumlardan
dolayı 57 hemşireye ulaşılamamış ve 24 hemşirenin de araştırmaya katılmayı kabul etmemesinden dolayı araştırmanın örneklemini
346 hemşire oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında ‘Kişisel Bilgi Formu’, ‘Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği’-ÇBASDÖ
(Multidimensional Scale of Perceived Social Support-MSPSS) ve ‘Problem Çözme Ölçeği’-PÇÖ (Problem Solving Inventory) kullanılmıştır.
Verilerin analizinde; yüzdelik dağılımlar, bağımsız gruplarda t-testi, Tek Yönlü Varyans analizi, ölçek maddelerinin iç tutarlılığını belirlemek
amacıyla Cronbach alfa katsayı hesaplaması ve Pearson Korelasyon analizi kullanılmıştır.
Hemşirelerin çok boyutlu sosyal destek ölçeğinden algıladıkları toplam puanın 59,84±18,9 olduğu ve hemşirelerin medeni durumları,
kardeş sayıları, anne-baba tutumları, babalarının hayatta olma durumu gibi değişkenlerden etkilendiği ve istatistiksel olarakta
aralarındaki farkın anlamlı olduğu (p<0,001) belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutları olan aileden alınan sosyal destek puanının 22,20±7,8,
arkadaştan alınan sosyal destek puanının 18,8±9,0, özel insandan (flört, nişanlı, sözlü vb.) alınan sosyal destek puanının ise 18,8±10,9
olduğu saptanarak algılanan sosyal desteğin daha çok aileden olduğu belirlenmiştir.
Hemşirelerin problem çözme ölçeğinden algıladıkları toplam puanın 85,00±33,19 olduğu ve hemşirelerin medeni durumları, kardeş
sayıları, anne-baba tutumları, babalarının hayatta olma durumu gibi değişkenlerden etkilendiği ve istatistiksel olarakta aralarındaki
farkın anlamlı olduğu (p<0,001) belirlenmiştir. Ölçeğin alt boyutları olan yaklaşma-kaçınma yoluyla problem çözme becerisinin
43,91±16,34, yeteneğine güven yoluyla problem çözme becerisi puanının 26,53±12,20, kişisel kontrolleriyle problem çözme becerisinin
ise 13,50±7,48 olduğu saptanırken hemşirelerin daha çok yaklaşma-kaçınma yoluyla problemlerini çözdükleri belirlenmiştir.
Sonuç olarak; algılanan sosyal destek ile problem çözme becerisi arasında p<0,001 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu
ve algılanan sosyal destek arttıkça problem çözme becerisinin de arttığı bulunmuştur. Bu sonuç doğrultusunda ise problem çözme
becerilerine yönelik olarak destek kaynaklarının arttırılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, sosyal destek, problem çözme

RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL SUPPORT NURSES PERCEIVE AND PROBLEM SOLVING SKILL
This study is a definitive study on the relationship between social support nurses perceive and problem solving skill. The study was conducted
over the nurses working at Atatürk University Yakutiye and Aziziye Research Hospitals located in the centre of Erzurum city from October 2010
to June 2011. Population of the study includes 427 nurses working at Atatürk University Yakutiye and Aziziye Research Hospitals located in the
centre of Erzurum city since the study involves all the population no sampling method was used for the study. During the study period, totally
57 nurses were away from the hospitals duet to various reasons such as annual leave etc. and 24 nurses did not accept the participation in the
study, therefore 346 nurses were chosen to be the subjects of the study. Personal information form, Multidimensional Scale of Perceived Social
Support-MSPSS and Problem Solving Inventory were used in the study. In the statistical analysis, percentage distribution, t-test for independent
groups, one way variance analysis, Cronbach alpha coefficient calculation for the determination of the consistency of scaling terms and
Pearson Correlation analysis were used.
Total score nurses got from Multidimensional Scale of Perceived Social Support was close to 59,84±18,9 being affected by their social conditions
such as marital status, the number of sisters and brothers, behaviour of mother and father and there are significant statistical differences
between them (p<0,001). It was found that sub scales were 22,20±7,8 for support score from family, 18,8±9,0 for support score from friends,
18,8±10,9 for support score from private person which showed the maximum support was from family.
Total score nurses got from problem solving scale was found to be 85,00±33,19 which was affected by the factors such as marital status, the
number of sisters and brothers, behaviour of mother and father and there are significant statistical differences between them (p<0,001). Scores
nurses got from subscales of problem solving skills were 43,91±16,34 based on closing - avoiding, 26,53±12,20 based on talents, 13,50±7,48
based on behavioural control and nurses mostly preferred closing – avoiding method.
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As a result, the perceived social support and problem solving skills among the p<0,001 level were found to be statistically significant relationship
so perceived social support was found to increase with increasing problem-solving skills. According to this result as support for problem-solving
skills, increase the recommended resources.

Keywords: Nursing, social support, problem solving
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KARS DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİNDE DOĞUM YAPMIŞ KADINLARA VERİLEN AİLE PLANLAMASI
EĞİTİMİNİN KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİNE ETKİSİ
Nihal Bostancı Daştan*, Elif Uludağ**
*

P-090

Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi / Kafkas University Kars Health High School
**

Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu / Bozok University Health High School

Kendi doğurganlık yazgısını kendisi belirlemeyen hiçbir kadın, tümüyle özgür olamaz.
M. Sanger

Giriş ve amaç
Çiftlerin etkili bir yöntemle gebelikten korunmak için yeterli bilgiye sahip olmaması, aile planlaması hizmetlerinin yaygın ve nitelikli
olmayışı, kişisel ve dini inanışlar, kadının karar verme hakkının oldukça sınırlı olması, kontraseptif yöntemin kullanıcıya ya da yönteme
ait başarısızlığı ülkemiz genelinde olduğu gibi bölgemizde de istenmeyen gebeliklerin başlıca nedenlerini oluşturur (1). Doğum sonrası
dönem, kadınların kontraseptif yöntem kullanma konusunda isteklerinin yüksek olduğu bir dönem olarak belirtilmektedir (3). Eğitimler;
istenmeyen gebeliklerin ve bunlara yönelik oluşan anksiyetenin azalmasına katkıda bulunacaktır. Bu çalışmanın amacı; Kars Doğum ve
Çocuk Hastanesinde doğum yapmış kadınlara verilen aile planlaması eğitiminin kadınların anksiyete düzeylerine etkisini belirlemektir.

Yöntem
Yarı deneysel olan çalışma, Kars Doğum ve Çocuk Hastanesinde Mart-Nisan 2009 tarihleri arasında doğum yapan ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 100 kadın ile yapılmıştır. Veriler anket formu ve Durumluk-Süreklik Kaygı Ölçeği toplanmıştır (2). Çalışma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların yanı sıra, tekrarlı ölçümlerde varyans analizi, “t” testi, Post Hoc Bonferroni testleri
kullanılmıştır.

Bulgular
% 89’unun aile planlaması yöntemi kullanmak istediği, % 53’ünün doğum kontrol yöntemi konusunda yetersiz bilgisinin olduğu, % 71’inin
sahip olunacak çocuk sayısını belirlemenin eşlerinin elinde olduğunu ve % 54’ünün gebeliği önleyici yöntemleri genelde kadınların
kullanması gerektiğini düşündüğü, % 62’sinin durumluluk anksiyetelerinin - % 58’inin süreklilik anksiyetelerinin yüksek olduğu görüldü.
Aile planlaması eğitimi sonrası durumluluk anksiyete puan ortalamasının (X=42.83 ± 9.71) eğitim öncesine (X=45.79 ± 9.68) göre düşük
ve aradaki farkın istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı olduğu (t=3,84; p=0,000); süreklilik anksiyete puan ortalamalarında eğitim
öncesi (X=43.18 ± 7.98) ve eğitim sonrası (X=42.99 ± 8.15) istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı (t=0.52; p=0.601) görülmüştür.

Sonuç
Doğum sonrası dönemde verilen aile planlaması eğitiminin durumluluk anksiyetesini azalttığı belirlendi.

Anahtar kelimeler: Aile planlaması, kadın, doğum sonrası, eğitim, anksiyete

THE FAMILY CONTROL EDUCATION WHICH IS APPLIED TO THE WOMEN WHO GAVE BIRTH IN KARS BIRTH AND
CHILDREN’S HOSPITAL AND EFFECTS OF IT ON WOMEN ANXIETY LEVELS
Own reproductive destiny itself no women, can not be completely free.
M. Sanger

Inroductıon and aim
Couples don’t have an enough knowledge about preventing the pregnancy, the lack of family planning in means of generally and qualitative,
personal and religious beliefs, limitating the women in giving the decision, being unsuccessful in use of the contraceptic methods creates the
main cause of unwanted pregnancies both in our region and in our country (1). Post-natal term is being pointed out as a period for the
women in which their willingness is higher in using the contraceptic methods(3). Educations; unwanted pregnancies and the anxiety towards
the unwanted pregnancies will decrease.The aim of this study is to determine the family planning education which is applied to the women
who gave birth in Kars Birth and Chilrens’Hospital and effects of it on women’anxiety levels.

Method
This study which is a half experimental was made in Kars Birth and Chilrens’Hospital between March and April, 2009 with 100 women who
accepted to take place in this study.The data, a questionnaire and State – Trait Anxiety Scale was collected(2). While evaluating the data besides
descriptive statistical methods , in repeating measurement variant analyse; t test, Post Hoc Bonferrini test were also used.
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Findings
71% of them think that having a baby depend upon their husbands, 54% of them believe that mostly the women should use the preventing
methods against the pregnancy, 89%of them want to use a preventing method, 53% of them don’t have enough knowledge about the family
planning methods, in 62 % of them the State Anxiety level and in 58 % of them the Trait Anxiety level is high, after the education of family
planning, it was seen that State Anxiety point average is (X=42.83±9.71) less according to the period before the given education (X=45.79±9.68)
and the difference between them is progressively meaningful (t=3.84; p=0.000); and was seen that there was not any significant difference
between the Trait Anxiety point average before the education (X=43.18±7.98) and after the education (X= 42.99±8.15).

Result
It was determined that the family planning education which was given after the birth decreased the trait anxiety.

Keywords: Family planning, women, postnatal, education, anxiety
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DEPRESİF BELİRTİ DÜZEYLERİNİN ŞİDDETE MARUZ KALMA
DURUMU VE BAZI DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
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Giriş ve amaç
Üniversite öğrencilerindeki araştırmalarda, en önemli psikolojik rahatsızlığın depresyon olduğu belirtilmektedir. Depresyonun risk
faktörlerinden birisi de şiddete maruz kalmadır(1,2,3). Depresif belirtiler hafif düzeylerde bile bireyi hareketsizliğe, verimsizliğe,
mutsuzluğa itmesi nedeniyle; bu belirtileri gösterenlere ulaşılması, koruyucu ruh sağlığı açısından önemlidir. Bu araştırma Sağlık
Yüksekokulundaki öğrencilerin depresif belirti düzeylerinin şiddete maruz kalma durumu ve bazı değişkenlerle ilişkisini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak yürütülmüştür.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Kars Sağlık Yüksekokulundaki 675; örneklemini 390 öğrenci oluşturmuştur. Veriler bilgi formu, Beck Depresyon
Ölçeği (BDÖ) ve Şiddete Maruz Kalma Ölçeği (ŞMKÖ) ile toplanmıştır. Verilerin analizinde frekans, student t testi, One Way Anova, Pearson
korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular
BDÖ puan sınıflandırmasına göre; öğrencilerin % 63.8’inde depresyon yok iken, % 28.3’ünde orta ve % 7.9’unda ciddi düzeyde depresyon
görülmüştür. Öğrencilerde depresif belirtileri etkileyen faktörlere bakıldığında; okul başarısını kötü değerlendirenlerin pekiyi, iyi ve orta
olarak değerlendirenlere (F=11.15; p=0.000), gelir durumunu orta halli ve kötü değerlendirenlerin iyi olarak değerlendirenlere (F=3.70;
p=0.006), ilişkilerinde çekingen olanların girişken olanlara (F=9.12; p=0.000), ilişkilerini orta halli tanımlayanların çok iyi tanımlayanlara
(F=4.06; p=0.007), sadece 1 kez intihar edenlerin hiç etmeyenlere (F=8.29; p=0.000), kendisine zarar verenlerin vermeyenlere göre
(F=17.69; p=0.000), sağlık sorunu olanların olmayanlara (t=5.04; p=0.000), ailesinde sağlık sorunu olanların olmayanlara (t=2.81;
p=0.005), sigara içenlerin içmeyenlere (t=4.48; p=0.000), yaşamını etkileyen olay yaşayanların yaşamayanlara (t=2.71; p=0.007) göre
depresyon puanları istatistiksel olarak yüksektir. Beck Depresyon Ölçeği ve Yakın Zamanda (r=0.253; p=0.000) ve Geçmişte (r=0.201;
p=0.000) Şiddete Maruz Kalma arasında pozitif korelasyon belirlenmiştir.

Sonuç
Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin % 36.2’sinde takip ve değerlendirme gerektirecek düzeyde depresif belirti belirlenmiş ve şiddete
maruz kalmanın depresyonu arttırdığı gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Sağlık yüksekokulu, öğrenci, depresyon, şiddet

HEALTH HIGH SCHOOL STUDENTS’ DEPRESSIVE SYMPTOMS LEVELS RELATIONSHIP WITH EXPOSURE TO
VIOLENCE AND SOME VARIABLES
Inroductıon and aim
In the surveys which had been done with the university students, it is being pointed out that the most important psychological disorder is
depression(1,2,3). One of the risk factor of the depression is to be the subject to the violence. Because of driving the individual feel motionless,
driving fertile and driving him/her feel unhappy, reaching the ones who show these symptoms is important for the preventive mental health.
This study has been made as a descriptive survey in Health High School students’depressive symptoms levels relationship with exposure to
violence and some variables.

Method
The universe of the study is the 675 students in Kars Health High School and the sample was conducted with 390 students. The data;
questionnaire, Beck Depression Scale (BDS) and Exposure to Violence Scale (EVS) were collected. In analysing the data; frequency, student t test,
One Way Anova and Pearson Correlation test were used.

305

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

Findings
According to BDS pointing classification, in 63% of the students there was no depression, in 28.3% there was middle and 7.9% there was seen
a severe depression. When we look to the factors that effects the symptom of depression in students the finding below have determined as; the
ones who expressed their school success bad to good or middle was (F=11.15;p=0.000), the ones expressed their income in middle and bad to
good was (F=3.70;p=0.006), who expressed themselves whitdraw to assertive (F=9.12;p=0.000), the ones who expressed their relation as middle
to very well was (F=4.06;p=0.007), the ones who suicided one to don’t was (F=8.29;p=0.000), the the ones who damaged themeselves to don’t
was (F=17.69;p=0.000), the ones who have health problem to don’t have was (t=5.04;p=0.000), the ones who have a health problem in their
family to don’t have was (t=2.81;p=0.005), smokers to non-smokers was (t=4.48;p=0.000), the ones who lived a case which influenced their
life to the ones who don’t was (t=2.71;p=0.007) acoording to this their depression points were statistically higher. There has been determined a
positive correlation between the Beck BDS and Near Time (r=0.253;p=0.000) and in the Past (r=0.201;p=0.000) Exposure to Violence.

Result
In 36.2% of the Health High School students, it has been determined that there is a need fort o follow up and evaluation in depression
symptoms and who it has been seen that exposure to violence is increasing the depression.

Keywords: Health high school, student, depression, violence
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KARS DOĞUM VE ÇOCUK HASTANESİNDE DOĞUM YAPAN KADINLARIN ANKSİYETE DÜZEYLERİ VE
BUNLARI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Nihal Bostancı Daştan*, Elif Uludağ**
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Giriş ve amaç
Gelişimsel kriz ya da kritik bir dönem olarak değerlendirilen gebeliğin kadın yaşamındaki yeri oldukça önemlidir. Gebelik ve çocuk
doğurma, annelikle ilişkili olumlu duyguları içerir ancak tüm gebeler ve kadınlar için durum böyle olmayabilir(2). Birçok kadın bu sürece
kolaylıkla uyum sağlarken, bazı kadınlarda hafif, orta ve şiddetli düzeylerde ruhsal hastalıklar özellikle de depresyon ve anksiyete ortaya
çıkabilmektedir(1). Anksiyete özellikle doğum ve doğum sonrası dönemde de, kadınları olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmaların
önemli bir kısmı, doğum sonrası anksiyete vakalarının çoğunun yeni olmadığını, gebeliğin özellikle ikinci trimesterinden itibaren
başladığını göstermektedir(3). Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin Doğusu Kars’ta doğum yapan kadınlarda anksiyeteyi ve bunu etkileyen
faktörleri belirlemektir.

Yöntem
Kesitsel ve tanımlayıcı olan çalışma Kars Doğum ve Çocuk Hastanesinde Mart-Nisan 2009 tarihleri arasında doğum yapan ve araştırmayı
kabul eden 100 kadın ile yapılmıştır. Veriler; anket formu ve Durumluk-Süreklik Kaygı Ölçeğiyle toplanmıştır. Kadınlarla doğum sonrası 2
ya da 3. günlerinde görüşülmüştür. Her iki ölçekten elde edilen puanlar kuramsal olarak 20 ile 80 arasında değişir. 36 ve altı puan kaygının
olmadığını, 37-42 hafif kaygıyı, 43 ve üstü puan ise yüksek kaygıyı gösterir. İstatistiksel analizler için SPSS for Windows 11.5 programı
kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma) yanı sıra, One-way Anova
testi, Tukey HDS testi ve student t testi kullanılmıştır.

Bulgular
Kadınların anksiyete düzeylerine bakıldığında % 62’sinin durumluluk anksiyetelerinin, % 58’inin süreklilik anksiyetelerinin yüksek olduğu;
durumluluk anksiyete puan ortalamalarının 45,79 ± 9,68, süreklilik anksiyete puan ortalamalarının ise 43,18 ± 7,98 olduğu görülmüştür.
Genç yaş, düşük eğitim düzeyi, geniş aile yapısı, sağlık güvencesinin Yeşil Kart ya da Bağkur olması, bebeği istememe durumu, çocuk
sahibi olmayı kaderine bırakma durumunun durumluluk anksiyete puanını yükselttiği görülmüştür.

Sonuç:
Kars Devlet Hastanesinde doğum yapan kadınların büyük çoğunluğunun anksiyetelerinin yüksek olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Doğum sonu, kadın, anksiyete

THE ANXIETY LEVELS OF WOMEN WHO GAVE BIRTH IN KARS’BIRTH AND CHILDREN’S HOSPITAL AND THE
EFECTIVE FACTORS
Introduction and aim
The place of pregnancy in women life which is be considered as a devolepmental crisis or a critical period is very important. Pregnancy and
giving a birth may consist positive emotions with motherhood but this may not be same for all pregnants and women(2). Most of the women
may adapt this process easily but in some of them the mental disorders especially depression and anxiety may occur mild, moderate or severe
levels(1). Especially anxiety affects the women negatively both before and after the birth period. Most of researches shown that the cases of
anxiety after the birth is not new, especially has been started after the second trimaster(3). The aim of this study is to determine the anxiety of
women who gave bith in Eastern part of Turkey, in Kars and also to determine the effective factors this.

Method
This cross sectional and descriptive study has been made in Kars’ Birth and Children’s Hospital between March and April 2009 with the women
who have been given birth and accepted to take place in this study. The data has been collected with questionairre and State-Trait Anxiety
Scale. The women was interviewed at post-natal 2 or 3 days. Both the points obtained from the scale theoretically vary from 20 to 80. 36
points and above it shows there is no anxiety, the points between 37 and 42 shows that there is mild anxiety, 43 points and over it shows the
higher anxiety. Fort he statistical analysis, SPSS for Windows 11.5 program has been used. When evaluating the data both descriptive statistical
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methods (mean, Standard deviation), One Way Anova test, Tukey HDS test and students’t test have been used.

Findings
When we look to anxiety levels of the women it has been seen that in 62 % of them the State Anxiety, in 58 % of them Trait Anxiety are higher
and State Anxiety points average is 45,79 ± 9,68 and Trait Anxiety points average is 43,18 ± 7,98. Young age, low education levels, extended
family structure, having a health insurance, state of having a baby and having a children leave to the help of fate increased the trait anxiety
score has been seen.

Result
It has been determined that the women who gave birth in Kars State Hospital have a higher anxiety.

Keywords: Postnatal, women, anxiety
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN RUHSAL DURUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
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** Tunceli Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu / Tunceli University Health High School

Giriş ve amaç
Üniversite gençliği, toplumun sosyo-kültürel yapısının en dinamik unsurudur. Bu yüzden gençlerin sağlığının korunması ve geliştirilmesi
de önem kazanmaktadır (3). Üniversite öğrencilerinin sorunları; kişilerarası ilişkilerden, birçok nevrotik eğilimlerin sergilendiği boyuta
kadar değişim gösterebilmektedir (2). Öğrenciye fazla gecikmeden ruhsal durumlarını değerlendirerek yardımcı olmak önemlidir (1). Bu
araştırma Sağlık Yüksekokulundaki öğrencilerin ruhsal belirti durumlarının ve etkileyen faktörlerin taranması amacıyla tanımlayıcı olarak
yürütülmüştür.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Kars Sağlık Yüksekokulundaki 675; örneklemini 390 öğrenci oluşturmuştur. Veriler, anket formu ve Kısa Semptom
Envanteriyle toplanmıştır (1,2). Ölçeğin üç global indeksi bulunmaktadır. Bunlardan Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi’nin 1’in üzerinde
bulunması belirtilerde psikopatolojik eğilimi gösterir. Verilerin analizinde frekans, ortalama ve student t testi, One Way Anova testi
kullanılmıştır.

Bulgular
Öğrencilerin ruhsal belirti puanları Tablo 1’de gösterilmiştir. Okul başarısını kötü değerlendirenlerin pekiyi değerlendirenlere (F=9.72;
p=0.000), yurtta büyüyenlerin aileyle büyüyenlere (F=3.44; p=0.033), kendilerini çekingen tanımlayanların girişken olarak tanımlayanlara
(F=7.01; p=0.001), ilişkilerini orta halli tanımlayanların çok iyi ve iyi olarak tanımlayanlara (F=4.25; p=0.006), 1 kez intihar girişimi olanların
olmayanlara (F=10.91; p=0.000), aylık geçim için eline geçen paranın yeterli olmadığını düşünenlerin yeterli olduğunu düşünenlere
(t=3.17; p=0.002), sağlık problemi olanların olmayanlara (t=5.70; p=0.000), ailesinde sağlık problemi olanların olmayanlara (t=3.75;
p=0.000), sigara içenlerin içmeyenlere (t=3.23; p=0.001), sigara ve alkol dışında madde kullananların kullanmayanlara (t=2.11; p=0.003),
yaşamını etkileyen olay yaşayanların yaşamayanlara göre (t=4.05; p=0.000) ruhsal durumlarının istatistiksel olarak kötü olduğu
görülmüştür.
Tablo 1. Öğrencilerin Ruhsal Belirti Düzeyleri (n=390)

Ruhsal Belirtiler

Min.

Max.

X

S.S.

Rahatsızlık ciddiyeti indeksi

0

3.3

1.53

0.91

Belirti toplamı indeksi

0

53

28.94

11.30

Semptom rahatsızlık indeksi

0

1

0.30

0.08

Sonuç
Sağlık yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal durumlarının belirli aralıklarla izlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği, ruhsal durumu etkileyen
faktörlerin olduğu görüldü.

Anahtar kelimeler: Sağlık yüksekokulu, öğrenci, ruhsal durum

HEALTH HIGH SCHOOL STUDENTS’ MENTAL STATUS AND THE EFFECTIVE FACTORS
Introduction and aim
University students are the must dynamic element of the socio-cultural structure of the society. For this reason, it is impotant to protect and
develop their health(3). The problems of university students; very from personal relations to a dimension where shown a lot of neurotic
tendencies(2). It is important to be helpful to the students, evaluating their mental status without a delay(1). This study has been made to
determine the mental symptom status and the effective factors of the students in Health High School.

Method
The universe of the study is created with the 675 students of Kars Health High School, and 390 students. The data, a questionnaire and Short
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Symptom Invantory were collected(1,2). The scale has 3 global indexes. Discomfort Seriousness Index found over 1, this shows that a psychopathologic tendency in the symptoms. In analyzing the data, frequency, mean, and Student’s t test, One Way ANOVA test was used.

Findings
The mental symptom points of the students has shown in Table 1. It has been seen that; the students who evaluate their success bad to very good
was (F=9.72;p=0.000), the ones who lives in the dormitory to their family was (F=3.44;p=0.033), the ones who express themselves agressive to
withdrawn was (F=7.01;p=0.001), the of the ones who describes their relations very good to well was (F=4.25;p=0.006), the ones who tried to
suicide once to doesn’t try it was (F=10.91;p=0.000), the ones who think that they have enough money to survive to don’t think it is not enough
was (t=3.17;p=0.002), the ones who have health problem to don’t have was (t=5.70;p=0.000), the ones who have a health problem in their
family to don’t have was (t=3.75;p=0.000), smokers to non-smokers was (t=3.23;p=0.001), other dependences except smoking and alcohol
to the others was (t=2.11;p=0.003), the ones who lived a case which influenced their life to don’t lived was (t=4.05;p=0.000) and their mental
status was statistically found bad.
Table 1. Students’s Mental Symptom Status (n=390)

Mental Symptoms

Min.

Max.

X

S.S.

0

3.3

1.53

0.91

Total Symptom Index

0

53

28.94

11.30

Symptom Discomfort Index

0

1

0.30

0.08

Discomfort Seriousness Index

Result
It was seen that there is a need to follow-up and evaluation of the students mental conditions in Health High School and also there are some
factors that effects the mental conditions.

Keywords: Health high school, student, mental status
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SALDIRGANLIK DAVRANIŞ DÜZEYİNİN BAZI
DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ
Nihal Bostancı Daştan, Murat Daştan
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Giriş ve amaç
Günümüz modern toplumlarında; silahların ulaşılabilirliği, küresel ısınma, evde ve okullarda çocuklara uygulanan şiddet, medyada
eğlence amaçlı yayınlanan saldırganlık içerikli sahneler vb. şiddetin ve saldırganlığın boyutunun ve şeklinin tırmanarak artmasına neden
olmaktadır(1). Bireyin içinde yaşadığı toplumda sağlıklı ve sosyal bir etkileşim örüntüsüne sahip olması beklenir. Kişilerarası etkileşimde
kopukluk yaratan saldırganlık ve çekingenlik davranışlarıdır(2). Bu araştırma; sağlık yüksekokulu öğrencilerinin saldırganlık eğilimlerini
ve bazı değişkenlerle ilişkisini belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Kars Sağlık Yüksekokulundaki 675; örneklemini 390 öğrenci oluşturmuştur. Veriler; bilgi formu, Şiddete Maruz
Kalma Ölçeği ve Saldırganlık Ölçeği toplanmıştır (1,3). Verilerin analizinde frekans, ortalama ve student t testi, One Way Anova, Pearson
korelasyon testleri kullanılmıştır.

Bulgular
Okul başarı durumu orta ve kötü olanların pekiyi olanlara (F=4.56; p=0.004), insan ilişkilerini sürdürmekte bazen sorun yaşadığını
belirtenlerin sorun yaşamadığını belirtenlere (F=11.91; p=0.000), sadece 1 kez intihar edenlerin hiç etmeyenlere (F=4.04; p=0.018),
kendisine ve 1 ve daha fazla sayıda zarar verenlerin vermeyenlere (F=18.65; p=0.000), erkeklerin kızlara göre (t=2.61; p=0.003), aylık
geçim için eline geçen para yeterli olmayanların olanlara (t=2.76; p=0.004), sigara içenlerin içmeyenlere (t=4.95; p=0.000), alkol içenlerin
içmeyenlere (t=3.83; p=0.000), yaşamını etkileyen bir olay yaşayanların yaşamayanlara (t=3.15; p=0.002) göre saldırganlık puanlarının
istatistiksel olarak daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Saldırganlık Ölçeği ve Yakın Zamanda (r=0.330; p=0.000) ve Geçmişte (r=0.304;
p=0.000) Şiddete Maruz Kalma arasında pozitif korelasyon belirlenmiştir.

Sonuç
Öğrencilerin saldırganlıklarının okul başarısı, insan ilişkileri, intihar, kendine zarar verme düşüncesi ve eylemi, cinsiyet, maddi durum,
yaşamı algılama, sigara ve alkol kullanma, yaşamı etkileyen olay yaşama ve şiddete maruz kalma ile ilişkili olduğu görülmüştür.

Anahtar kelimeler: Sağlık yüksekokulu, öğrenci, saldırganlık, şiddet

THE RELATION OF AGRESSIVE BEHAVIOUR LEVEL WITH SOME VARIABLES IN HEALTH HIGH SCHOOL STUDENTS
Introduction and aim
In our daily modern societies: the easiness in getting a weapon, global warning violence against the children both at home and at school, the
scenes including violences in means entertainment in media, etc, causes an increase in the dimension of violence and agression, and in its
form(1). It is expected that the cirriculum in which the indivial lives would be healthy and have a social interaction pattern. The behaviours which
causes a disconnection in interpersonal activation are the agressive and withdraw behaviours(2). This study has been made as a descriptive
study as to determine the agressive behaviour level of the Health High School students and its relationship with some other variables.

Method
The universe of the study is the 675 students in Kars Health High School and the sample was conducted with 390 students. The data;
questionnaire, Exposure to Violence Scale and Agression Scale were collected (1,3). In analyzing the data, frequency, average, student t test,
One Way Anova and Pearson Correlation tests were used.

Findings
The ones whose expressed their school success in middle and bad to very good was (F=4.56;p=0.004), some who expressed having a problem
sometimes in their relations with the other to whom don’t live was (F=11.91;p=0.000), the ones who thought once to kill themeselves to don’t
think was (F=4.04;p=0.018), the ones who damaged themeselves once or twice to don’t give damage was (F=18.65;p=0.000), boys to girls was
(t=2.61;p=0.003), the ones who think that they have enough income to don’t think the some was (t=2.76;p=0.004), smokers to non-smokers
was (t=4.95;p=0.000), alcohol users to don’t use alcohol was (t=3.83;p=0.000), the ones who lived an affective case in their life to the ones who
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don’t live was (t=3.15;p=0.002) and it has been seen that their agression points were statistically higher than the others. Between Agression
Scale and in Near Time (r=0.330;p=0.000) and in Past (r=0.304;p=0.000) Exposure to Violence Scale, it has been determined that there is a
positive correlation.

Result
It has been seen that; there is a relation between the students’agression and their success, human relations, suicide, giving damage to
themeselves, sexuality, economic status, perceiving life, using cigarette and alcohol, facing a case that influenced their life and exposure to
violence in their lives.

Keywords: Health high school, student, agressiveness, violence
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TÜRKİYE’NİN DOĞU VE BATISINDA EĞİTİM GÖREN HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI
AYRIMCILIĞINA İLİŞKİN TUTUMLARI ve AYRIMCILIĞI ETKİLEYEN ETMENLER
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Giriş ve amaç
Dünyada yaşlı nüfus oranlarındaki hızlı artış nedeniyle yaşlıların; aile ve toplum içinde sağlık bakım hizmetlerinden yararlanma, sağlık
harcamalarının karşılanması, sosyal güvenlik kurumlarının örgütlenmesi ve finansmanı, aile ve yakın çevre tarafından sağlanan sosyal
destek, emeklilik dönemi, yaşlanma sürecine uyum, yeterli gelir elde etme, barınma, yeterli hizmet ve iş olanakları sorunları yaşayacağı
tahmin edilmektedir(1,3). Bireylerin yaşlanma ve yaşlılığa karşı farklı görüşlerinin olabildiği, bunun da sağlık bakımı sunanlar ve yaşlanan
kişiler dahil kişilerin davranışlarına yansıdığı belirtilmektedir. Bu çalışma; Türkiye’nin Doğu ve Batı’sında eğitim gören hemşire öğrencilerin
yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarını ve ayrımcılığı etkileyen etmenleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Kesitsel ve ilişki arayıcı türde olan bu çalışmanın evrenini 2010–2011 eğitim-öğretim yılında eğitim gören toplam 243, örneklemi ise
çalışmanın yapıldığı gün okulda olan 209 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Veriler anket formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ)
ile toplanmıştır(2). YATÖ, puanı yükseldikçe ayrımcılıkta artış görülmektedir. Verilerin analizinde Ki-kare, t, ANOVA ve Post-Hoc testleri
kullanılmıştır.

Bulgular
Yaşlılık kavramı size aşağıdaki ifadelerden hangilerini çağrıştırmaktadır sorusuna öğrencilerin verdiği ilk üç cevap sırasıyla şevkat (%76.6),
güçsüzlük (%63.2) ve hastalık (%57.9) olmuştur. Öğrencilerin “YATÖ Toplam ve Alt Puanları” ortalamalarına bakıldığında; toplam:51.58;
yaşlı yaşamını sınırlama:17.41; yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık:19.17; yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık:15.00 olduğu belirlenmiştir.
Her iki okulun “YATÖ Toplam ve Alt Puanları” karşılaştırıldığında; Kars Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin toplam (p=0.000), yaşlı yaşamını
sınırlama (p=0.000) ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık (p=0.000) puanlarının Aydın Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinden daha
düşük;yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık puanlarının (p=0.000) ise daha yüksek olduğu ve aradaki farkların istatistiksel olarak çok ileri
düzeyde anlamlı olduğu görülmüştür. Üniversiteyi bitirip aile kurduktan sonra anne/babasıyla yaşamak ve mezun olduktan sonra yaşlı
bireyle çalışmak isteyenlerin yaşlı bireylere yönelik tutumlarının olumlu diğer değişkenlerin ise yaşlı ayrımcılığı tutumu üzerinde etkili
olmadığı görülmüştür.

Sonuç
Yaşlı ayrımcılığının hemşire öğrenciler arasında orta düzeyde görüldüğü ve Türkiye’nin Doğu’sunda eğitim gören hemşire öğrencilerin
yaşlılara yönelik daha olumlu tutumlarının olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Hemşire öğrenci, doğu, batı, yaşlı ayrımcılığı.

EAST AND WEST OF EDUCATION THAT TURKEY’S NURSING STUDENTS ‘ATTITUDES TO THE ELDERLY
DISCRIMINATION AND THE FACTORS THAT EFFECTS OF DISCRIMINATION
Introduction and aim
Because this rapid increase in rates at the elderly population in the world are estimated health care service utilization, health expenditure
met, the organization and financing of social security institutions, the social support provided by family and close environment, the period
of retirement, aging process, compliance, to generate enough income, housing, adequate services and job opportunities problems within the
family and society(1,3). Against aging and old age can be different views of individuals, which in turn reflected in the behavior of individuals,
including health care providers and the aging people is stated. In this study, was conducted to determine the east and west of education that
Turkey’s nursing students ‘attitudes to the elderly discrimination and the factors that effects of discrimination.

Method
Cross-sectional and relationship types of seeker population of the 2010-2011 academic year studying in this study a total of 243, with 209
nursing students at the school on the day of the study sample was formed. The data questionnaire form and Elderly Discrimination Attitude
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Scale (EDAS) were collected(2). The higher the EDAS score seems to increase discrimination. In analysing data; chi-square, t, ANOVA and PostHoc tests were used.

Results
The concept is reminiscent of old age, the question of which of the following statements to you the first three answers given by students,
respectively, compassion (76.6%), weakness (63.2%) and disease (57.9%) were. Students are “EDAS Total and Sub-Scores” Looking at averages,
total:51.58; limiting the life of the elderly:17.41; negative discrimination against elderly people:19.17, positive discrimination for elderly
people:15.00 is determined. Both the school’s “EDAS Total and Sub-Scores” were compared in a total of Kars, School of Health students(p=0.000),
limiting the life of the elderly(p=0.000) and negative discrimination against elderly people(p=0.000) scores than students low Aydin School of
Health, elderly positive discrimination for scores(p=0.000) were higher and the differences between them were statistically significant very
advanced. After you have finished college, family mother/father to live, and after graduating from the old-aged individuals who want to work
with positive attitudes towards people of other variables did not influence the attitude of the old discrimination.

Conclusion
The old nurse discrimination among students studying for mid-level nurse is seen and the east of Turkey students more positive attitudes
towards the elderly is determined.

Keywords: Nurse, student, east, west, old discrimination.
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PSİKOTİK HASTALARIN ANTİPSİKOTİK İLAÇ TEDAVİSİNE UYUMSUZLUK HAKKINDA GÖRÜŞLERİ
Nareg Bağ*, Hülya Bilgin**
*
**

P-096

Uzman Hemşire, Lape Hastanesi, Barış Servisi / Msc Nurse, La Paix Hospital, Barış Ward

Yard. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Psikiyatri Hemşireliği AD / Assistant.Prof. PhD., Istanbul University, Nursing Faculty, Department of
Psychiatric Nursing.

Amaç
Psikotik hastaların, hastalığa ve tedaviye bağlı deneyimlerinin ışığında, antipsikotik ilaç tedavisine uyumsuzlukta rol oynayan faktörleri
ve tedaviye uyumsuzluğa bağlı olarak ortaya çıkan sonuçları belirlemek amaçlanmıştır.

Yöntem
Niteliksel tanımlayıcı araştırma yöntemi kullanılarak Mayıs-Ekim 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini,
akut psikiyatri servislerinde tedavi gören hastalar arasından “amaçlı örneklem yöntemi” ile belirlenen 16 hasta oluşturmuştur. Amaçlı
örneklemin oluşturulmasında, araştırmaya katılmayı kabul eden, yaşadıkları deneyimi tanımlamaları için, araştırılan fenomenle ilk elden
deneyime sahip, en az 1 yıldır antipsikotik ilaç tedavisi gören ve tedavi sürecinin herhangi bir döneminde tedaviye “kısmi uyumlu” ya
da “uyumsuz” olan katılımcıların belirlenmesine dikkat edilmiştir. “Yarı yapılandırılmış” görüşmelerle, “psikiyatri hastası olmanın” ve “ilaç
tedavisi almanın” anlamını, “antipsikotik ilaç tedavisine uyumsuzluğa neden olan faktörleri” ve “antipsikotik ilaç tedavisine uyumsuzluğun
sonuçlarını” belirlemeye yönelik sorular aracılığıyla elde edilen verilerin analizinde, fenomeni açıklayan kategorileri/alt kategorileri ve
temaları elde etmek amacıyla “Tümevarımcı İçerik Analizi” uygulanmıştır. Ayrıca, katılımcıların kişisel ve mesleki özellikleri, “Bilgi Formu”
ile toplanmıştır.

Bulgular
Akut psikiyatri servislerinde tedavi gören, yaşları 27-58 arasında olan (ort. 39.44) 16 katılımcının, ortalama 12 yıldır psikiyatri hastası
olduğu ve antipsikotik ilaç tedavisi gördüğü saptanmıştır. %81,25’i (n=13) tedaviye uyumsuz, %18,75’i (n=3) kısmi uyumlu olan hastaların,
tıbbi tanısı çoğunlukla şizofreni ve psikotik bozukluktur.
Katılımcıların, hastalığa ve tedaviye bağlı deneyimlerinin ışığında, antipsikotik ilaç tedavisine uyumsuzlukla ilgili faktörleri ve sonuçlarını
kapsayan görüşme metinlerinin içerik analizinde, 4 tema ve bu temaların içeriklerini oluşturan kategori ve alt kategoriler belirlenmiştir:
“Psikiyatri hastası olma”nın, “değişim” teması altında kişilerarası ilişkiler, toplumsal işlevler ve özerklikte “kayıp” yaşatan, hastalığın ortaya
çıkış nedenlerinin algılanması, tuhaf ve rahat olma duygularını yaşatması ile “farklılık” oluşturan ve toplum içinde utanma ve lakaplar
takılması ile “stigma” ya yol açan anlamlar taşıdığı ortaya çıkarılmıştır. “Psikiyatrik hastalık nedeniyle ilaç tedavisi görme”, “ikilem” teması
altında, hastalığı iyileştirme, işlevselliğe geri dönme gibi “etkililik” taşıyan olumlu tarafının yanısıra, yan etkiler ve stigma nedeniyle
“zarar” oluşturan, “mecburiyet” yaratan, istem dışı yatış ve uygulamalar ile “özerklik kaybı”na yol açan ve “güvensizlik” oluşturan anlamlar
içermektedir. “Antipsikotik ilaç tedavisine uyumsuzluk nedenleri”nin “savunma” teması altında, işlevselliği bozan yan etkilerle “zararlı”
olarak algılanma, yarar sağlamayacağı inancıyla “güvensizlik” oluşturma, “özerklik mücadelesine” yol açma, aile baskısı ve maliyeti
ile “çevresel faktörler/destek azlığı” ve “hastalık gerçeği” ile yaşama gibi anlamlar taşıdığı belirlenmiştir. “Antipsikotik ilaçlara karşı
uyumsuzluğun sonuçları”nın, “farkındalık” teması altında tekrarlayan yatış ve relapslarla seyreden bir “gerileme” ye yol açtığı saptanmıştır.

Sonuç
Psikotik bozukluğu olan hastaların, antipsikotik tedaviye uyumsuzluk nedenlerini, sonuçlarını ve süreçte neler yaşadıklarını anlamaya
dair, katılımcıların perspektifinden önemli veriler sunan bu araştırmada elde edilen verilerin, psikotik hastaların antipsikotik tedaviye
uyumunu arttırmak için gerekli düzenlemeler konusunda yararlı olacağına inanılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Psikotik hasta, antipsikotik ilaç, tedavi uyumsuzluğu

VIEWS OF THE PSYCHOTIC PATIENTS ABOUT NON-ADHERENCE TO ANTIPSYCHOTIC MEDICATION
Purpose
The aim of this study to find out the factors related to medication non-adherence and the consequences of non-adherence, in the light of
experiences of the disease and treatment of psychotic patients.
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Procedure
The sample of the study which were performed in May-October 2010 by using qualitative descriptive research methods was comprised of 16
patients who were being treated in acute psychiatric wards and were chosen with ‘purposeful sampling method’. In forming the purposeful
sampling, the participants are chosen carefully amongst patients who have had experience at first hand and are able to describe their
experiences clearly, who have had anti-psychotic medical treatment at least for one year and has showed ‘poor adherence’ or ‘non- adherence’
to the treatment and accepted to participate in the study.
“The inductive content analysis method’ has been performed in order to describe the categories/subcategories and themes which explain the
phenomena through questions related to the meaning of ‘being a psychiatric patient’ and ‘taking medication, the ‘reasons of non-adherence
to anti-psychotic medication‘ and the ‘consequences of non-adherence to anti-psychotic medication’. Furthermore, ‘An Information Form” was
used to determine personal and job characteristics of patients.

Findings
It is found out that 16 patients, who are aged between 27-58 (average 39.44) and are treated in acute psychiatric wards have been psychiatric
patients the average 12 years and have taken anti-psychotic medication. Among those patients, %81,25 have been found non-adherent to the
treatment. %18,75 who have been found poor adherent and mostly have been diagnosed with schizophrenia and psychotic disorders. Four
themes and their categories and sub-categories have been determined to explain the reasons and consequences of the non-adherence to antipsychotic medication: It has been found out that ‘being a psychiatric patient’, under the theme of ‘change’, means “the loss” in interpersonal
relationships, social functions and authonomy, “discrepancy” with the perception of the reasons of disease and emotions of being strange and
comfort and “stigmatization” because of embarresment and nickname.
‘Taking medication due to psychiatric disease’, besides of positive aspects which are effective such as recovery of the disease and regaining
functionality, under the theme of “contradiction”, it also has negative meanings such as “being harmful” due to adverse effects and stigma,
the ‘loss of autonomy’ caused by involuntary hospitalization and practices which generate ‘obligation’ and ‘insecurity’. Under the theme of
‘defence’ of ‘non-adherence to antipsychotic medication’, it has been determined that it has meanings such as being considered to be ‘harmful’
because of adverse effects that causes disfunctionality, constructing ‘insecurity’ due to belief in its uselessness, causing ‘struggle for autonomy’,
‘environmental factors/lack of support’ which have been brought about by family pressure and expenditures and living with the ‘reality of the
disease’. Under the theme of ‘awareness’ of ‘the consequences of non-adherence to antipsychotic medications’, with repeating hospitalization
and relapses, it is detected that it causes ‘regression’.

Conclusion
It is believed that the results of this research would contribute to regulations about increasing adherence of psychotic patients to antipsychotic
treatment.

Keywords: Psychotic patients, antipsychotic medication, non-adherence
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KAVRAMLARININ PROBLEME DAYALI ÖĞRENME MÜFREDATINA
ENTEGRASYONU
P-097

Besti Üstün, Zekiye Çetinkaya Duman, Neslihan Partlak Günüşen
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, İzmir

Günümüzde hemşirelik eğitiminde kendi kendine öğrenme aktivitelerinin önemi vurgulanmakta ve hemşirelik öğrencilerinde eleştirel
düşünmeyi kazandırmayı hedefleyen probleme dayalı öğrenim (PDÖ) yöntemi uygulanması önerilmektedir (Chakravarthi ve ark. 2010;
Applin ve ark., 2011; Cooke ve Moyle, 2002). Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu PDÖ yöntemi ile eğitime 1999 yılında
başlamıştır. PDÖ’de temel bilimler, hemşirelik ve sosyal bilim konularının yatay ve dikey entegrasyonu yapılmıştır. Ders içerikleri
hemşireliğin insan, sağlık, çevre ve hemşirelik kavramlarına temellendirilmiştir Birinci sınıfta öğrenciler sağlığı koruma ve geliştirme ikinci
ve üçüncü sınıflarda hastalığa ve kompleks hastalıkların bakımına odaklanmaktadır. Dördüncü sınıfta ise öğrenciler seçtikleri iki alanda
intern olarak çalışabilmektedirler.
Bu çalışmanın amacı probleme dayalı öğrenme modelini uygulayan bir hemşirelik yüksekokulunda psikiyatri hemşireliği kavramlarının
müfredata nasıl entegre edildiğini açıklamaktır.
Tablo 1. Temel Kavramlar ve Konuların Yıllara Göre Dağılımı
1. SINIF

2. SINIF

3. SINIF

İnsanın özellikleri

Hastaneye yatmanın hasta ve aileye etkisi

Şizofreni

Maslow’un gereksimler teorisi

Gelişim dönemleri

Sanrı ve
bakımı

Sinir sistemi anatomi ve fizyolojisi
Sinir iletimi
Bilinç, Algılama

Kronik hastalıklarda özbakım

Enüresis

Stresin fizyolojisi

Anksiyete ve düzeyleri

Kronik hastalıklarda özbakım

Ego savunma mekanizmaları

İntihar ve hemşirelik yaklaşımları

Depresyon ve hemşirelik bakımı

Kronik hastalığa uyum

Stres ve baş etme

Çatışma yönetimi

Krize müdahale

Bağımlılık ve korunma

Güçsüzlük

Beden imajı bozulan bireye yaklaşım

Şiddet, sonuçları ve önleme

Kronik hastalığa gösterilen tepkiler, kayıp ve
uyum

Bütüncül sağlık

Krize müdahale

Tükenmişlikle baş etme

Sağlığı koruma ve geliştirme

Beden imajı

Ölüme ilişkin algılar
Ölmekte olan birey ve ailesine yaklaşım
Olumsuz bilgi verme

Temel sağlık hizmetleri

Hastalıklarda sağlığı koruma ve geliştirme

Sağlığı koruma ve geliştirme

Sağlık eğitimi

Hastalıklarda sağlık eğitimi

Hastalıklarda ve kronik hastalıklarda sağlık
eğitimi

Toplumun tanılanması

Türk kültüründe yaşlıya verilen değer

Damgalama

Türk kültüründe cinselliği etkileyen faktörler

Hastaneye yatmanın çocuk ve aile üzerinde
etkisi

Gelişim dönemleri
Gelişim dönemlerine
hemşirelik

göre

özbakım

ve

Kültür sağlık ilişkisi

Konversiyon Bozukluğu ve tedavisi

Aile

Yaşlılıkta aile
korunması

sisteminin

sürdürülmesi,

halüsinasyonların

nörobiyolojisi,

Kronik hastalıklarda aile yükü

Hastalıklarda aile yükü
Etik İlkeler

Tıbbi Etikle İlgili Uluslararası Bildirgeler

Saldırgan hastaya yaklaşım

Mesleki Etik Kodlar

Hasta Hakları Bildirgeleri

Psikiyatride etik ve yasal konular

Meslek kriterleri

Hemşirelik uygulamalarında etik sorunlar

Hemşireliğin tarihi ve rolleri

Farmakokinetik-Farmakodinamik

Psikotrop ilaçlar

Temel iletişim becerileri
Zaman yönetimi
Algı ve Önyargı
Kendini Tanıma
Atılganlık

Görüşme teknikleri
Özel durumlarda iletişim
Ekip içi iletişim

Psikososyal tedavi
EKT
Terapötik ortam
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Sonuç ve öneriler
Klasik eğitim veren programların müfredatı PDÖ ile karşılaştırıldığında PDÖ’de hastalık boyutunun sınırlı kaldığı görülmektedir.
Ancak PDÖ’de bilgiden çok kendi kendine öğrenme becerilerinin gelişmesi hedeflenmektedir. Üçüncü sınıfta konuların bir modülde
yoğunlaşması öğrenme sürecini güçleştirebileceğinden müfredata bir psikiyatri modülünün eklenmesi ve konuların dengeli dağıtılması
önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Probleme dayalı öğrenme, psikiyatri hemşireliği

INTEGRATION OF CONCEPTS OF PSYCHIATRY NURSING INTO PROBLEM BASED LEARNING CURRICULUM
Importance of self learning activities is emphasized in nursing education and use of problem based learning (PBL) method aiming to improve
critical thinking is recommended (Chakravarthi et al. 2010; Applin et al., 2011; Cooke and Moyle, 2002). Dokuz Eylul University School of Nursing
started education with PBL in 1999. In PBL, vertical and horizontal integrations of basic, nursing and social science topics were conducted.
Course contents were based upon human, health, environment and nursing. In the first grade, students focus on protecting and improving
health, second and third grades focus on complex illness. Fourth grades can work as intern in two fields.
Objective of this study was to explain how the concepts of psychiatry nursing were integrated into curriculum in a school where the pbl model
was applied.
Table 1. Distribution of Basic Concepts and Subjects According to Years
1. YEAR

2. YEAR

3. YEAR

Characteristics of human

Effect of hospitalisation on the patient and
the family

Schizophrenia

Maslow’s needs theory

Stages of development

Neurobiology and care of illusions and hallucinations

Nerve system anatomy and physiology

Selfcare in chronic illness

Enuresis

Physiology of stress

Anxiety and its levels

Self care in chronic diseases

Stages of development

Defense mechanisms

Suicide and nursing interventions

Self care according to the stages of development

Depression and nursing care

Adaptation to chronic illness

Stress and Coping

Conflict management

Intervention to crisis

Addiction and prevention

Powerless

Approach to body image problems

Violence, its consequences and prevention

Reactions to chronic disease, loss and adaptation

Dimensions of health

Intervention to crisis

Protecting and improving health

Body image

Perceptions concerning death
Approach to the dying person and the family
Giving bad news

Basic health services

Protecting and improving health in illness

Protecting and improving health

Health education

Health education in diseases

Health education in illness and chronic illness

Identification of society

Value to the old people in Turkish society

Stigmatization

Factors effecting sexuality in the Turkish
culture

Effect of hospitalization on children and the
family

Relationship between culture and health,
traditional health practices

Conversion Disorder and treatment

Family System

Maintenance and protection of family system
in senility

Family burden in chronic illness

Family burden in illness
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Ethic principles

International declarations regarding medical
ethics

Approach to aggressive patient

Professional Ethics Codes

Patient Rights Declarations

Ethic and legal issues in psychiatry

Professional criteria

Ethics problems in nursing practices

History and roles of nursing

Pharmacokinetic-Pharmacodynamics

Psychotropic drugs

Basic communication skills
Time management
Perception and prejudice
Self knowledge
assertiveness

Interview techniques
Communication in difficult situations
Communication within a team

Psychosocial therapy
Electro convulsive therapy
Therapeutic environment

Conclusion and recommendations
Traditional education is is compared to PBL curriculum, it is observed that the dimension of disease is rather limited in PBL. In PBL, aim is to
develop self learning skills rather than providing informations. It is recommended to add one more module to the curriculum and to distribute
the sucjects equally due to third grade makes the learning process difficult.

Keywords: Problem based learning, psychiatry nursing
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Giriş
Aile en küçük toplumsal sistemdir. Bu sistemi oluşturan her bir organın belirli bir görevi vardır. Sistemi oluşturan organlardan herhangi
birinin hasar görmesi organizmanın işleyişinde sorunlara yol açar. Madde kullanım sorunu olan kişi ile aile arasındaki karmaşık ilişki,
ailenin diğer bireylerini de olumsuz etkiler (3). Hastalığın inatçı yapısı ve hastaların kişilerarası ilişkilerdeki başarısızlığı ailenin görevlerini
yerine getirmesine engel olur (2). Bu açıdan madde bağımlılığından korunmada ve sağlığın sürdürülmesinde ailenin önemli bir yeri
vardır.

Amaç
Bu araştırma; madde bağımlısı bireylerin yakınlarının aile işlevlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, “Ege Üniversitesi Madde Bağımlılığı, Toksikoloji ve İlaç Bilimleri Enstitüsü”ndeki olguların ailelerini evren olarak alan tanımlayıcı
tipte bir çalışmadır. Kayıtlardan alınan verilere göre enstitüye iki ayda yaklaşık 80 bağımlı yakını gelmektedir. Örneklem seçimi yapılmamış,
tüm evrene ulaşılması hedeflenmiştir; ancak 35 bağımlı yakınına ulaşılmıştır. Bağımlıların ailelerine sosyo-demografik bilgi formu ve Aile
Değerlendirme Ölçeği uygulanmıştır (1).

Bulgular
Katılımcıların Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde “Problem Çözme” alt ölçek puan ortalamasının
( =2.08±0.62), diğer alt ölçek puan ortalamalarına göre daha düşük olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan “Genel İşlevler” alt ölçek puan
ortalaması ( =2.36±0.66) ise diğer alt ölçek puan ortalamalarına göre daha yüksek bulunmuştur. ADÖ ölçeğinin “Genel İşlevler” ve
“Duygusal Tepki Verebilme” alt ölçekleri arasındaki korelasyon katsayısı r=.793 bulunmuş, “Genel İşlevler” ve “Duygusal Tepki Verebilme”
alt ölçekleri arasında anlamlı düzeyde yüksek korelasyon (p<0.001) saptanmıştır.

Sonuç
Araştırma sonucuna göre; “Genel İşlevler” alt ölçeğinin yüksek olması bağımlı ailelerinin, sorunlarını bir araya gelerek çözebilme, birbirine
duygusal olarak bağlanma ve özgürlüklerini önlemeyecek şekilde ilgili olabilme, herkesin kendinden beklenen rolü etkili bir biçimde
yerine getirebilme, dolaysız bir iletişim kurabilme gibi işlevlerde sorunlar yaşadığını göstermektedir. Diğer yandan problem çözme alt
ölçeğinin düşük olması problem çözme becerilerinin iyi olduğunu göstermektedir. Bu doğrultuda araştırma sonuçlarına göre bağımlı
yakınlarına yönelik; alkol ve madde bağımlılığının önlenmesi, tedavisi ve rehabilitasyonu hakkında sürekli eğitim ve danışmanlık
yapılması önerilir.

Anahtar kelimeler: Madde bağımlısı, aile işlevleri

DETERMINING FAMILY FUNCTIONS OF SUBSTANCE-DEPENDENT INDIVIDUALS’ RELATIVES
Introduction
Family is the smallest social system and in it, each organ has a specific task that make up this system. Any damage to the organs of the system
can lead to problems in the functioning of the organism. The complex relationship between the person -who has substance dependency
problem- and the family, also negatively affects the other members of the family(3). Stubborn nature of the disease and the failure of patients’
interpersonal relations prevent the family to fulfill their duties(2). In this respect, the family has an important role in the protection from the
substance dependency and in the maintenance of health.

Objective
The study was carried out to determine family functions of substance-dependent individuals’ relatives.

Method
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The families of the subjects in “Substance Dependency, Toxicology and Drug Sciences Institute of Ege University” were included in this descriptive

type of study as an universe. According to data from the records, approximately 80 relatives apply to the institute in 2 months. It was targeted
to achieve all the universe in the study but reached to 35. The socio-demographic information form and Family Assessment Scale were applied
to the families of dependents(1).
Results: When the mean scores received by participants from subscale of Family Assessment Scale (FAS) were evaluated, the mean scores of
“Problem Solving” ( =2.08±0.62), were found to be lower than other mean subscale scores. On the other hand, the mean scores of “General
Functions” subscale ( =2.36±0.66) were found higher compared to other mean subscale scores. The correlation coefficient between “General
Functions” and “Ability to Give Emotional Reaction” subscales within FAS was found as r=.793. A significantly higher correlation was established
between “General Functions” and “Ability to Give Emotional Reaction” subscales (p<0.001).
Conclusion: According to the results of research it was detected that because “General Functions” subscale was higher, dependent families have
indicated difficulties in functions such as, solving problems by getting together, being attached to each other emotionally, being concerned
with each other in a manner not to prevent each other’s freedom, being able to accomplish the expected role effectively and establishing a
direct communication. Besides, lower “Problem Solving” subscale indicated that they had good problem solving skills. According to the results
of research, continuing education and counseling is recommended to the relatives about alcohol and drug abuse prevention, treatment and
rehabilitation.

Keywords: Substance-dependent ındıvıduals, famıly functıons
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İnfertilite, dünya genelinde araştırmalara konu olmuş bireyler için psikolojik olarak tehdit edici, duygusal olarak stresli, ekonomik olarak
pahalı ve genellikle de fiziksel olarak acı veren bir travmadır (1,2,3). Bir kriz olarak infertilite hem bireysel, hem de evlilik ilişkisi içinde
başa çıkılması gereken bir durumdur (4). Eşler, diğerinin anne-babalık rolünü yerine getirmesine engel olmanın ve ait oldukları kültürün
gereği olarak önemli bir toplumsal rolü gerçekleştirememenin suçluluğunu yaşarlar (5).
İnfertilite, farklı psikolojik süreçleri tetikleyerek çeşitli psikiyatrik belirtilere yol açabilir. İnfertilitede etken erkek faktörü olsa dahi, karmaşık
tedaviler ve girişimsel işlemlere maruz kalan genellikle kadınlardır (5). İnfertilite tedavisi gören kadın, bedeni ‘işgal ediliyor’ veya ‘saldırıya
uğruyor’ gibi hissedip yoğun korku yaşayabilir. Bireylerde eşi tarafından terk edilme endişesi ortaya çıkar. İnfertil olan eş diğer eşin
gözünde “yetersiz ve eksik” olmaktan, ya da onun sevgisini kaybetmekten korkar. “Kısır tanısı”, “benlik saygısında azalma”, “güçsüzlük”,
“keder”, kadın olarak kendini yetersiz hissetme” ya da “utanma duyguları” gibi duygular ortaya çıkabilir (2,6). Çocuksuzluğun kadın
yönünden psikolojik anlamı, doğuramama (işlevsel bozukluk), kontrol kaybı (bedenim isteklerime uymuyor), psikolojik eksiklik (analık
duygusunun doyurulamaması), kendini kadın toplumunun dışında hissetme, yalnız kalma (duygusal olarak evlat desteğinin olmaması),
sosyal güvence azlığı (yaşlılıkta bakacak kimsenin olmaması), sosyal rol eksikliği (ana, hamile kadın, loğusa, kayınvalide, büyükanne) ve
benlik değerinde düşmedir (6).
Birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de kadın ve anne sözcükleri eş anlamlı kullanılmakta ve böyle bir kültürel yapı içinde çocuksuzluk
kadın için oldukça statü düşürücü bir durumdur. Ülkemizde kırsal kesimde çocuğu olmayan çiftler toplum tarafından suçlanmakta ancak
daha çok suç kadının omuzlarına yüklenmekte kadın eşinin çocuk sahibi olabilmesi için kumayı kabullenmek zorunda kalmaktadır (7).
İnfertil kadınlara uygulanan sosyal baskı da kadınların infertiliteyi erkeklerden daha sıkıntılı yaşamalarında rol oynuyor olabilir.
İnfertilite sorunu yaşayan kadınların yaşam kaliteleri kadına üreme tedavisinin bir parçası olarak psikolojik tedavi hizmetlerinin
sunulmasıyla artacaktır. İnfertil kadınların psişik ihtiyaçlarının anlaşılması sonucunda seçilecek olan en uygun tedaviyi belirlemede ve
tedaviye devam edip etmeme kararı vermede psikiyatrik yaklaşımların büyük yararı vardır. Araştırmalar sonucunda infertil kadınlarda
ruhsal belirtilerin görülmesi ve bireyin yaşam kalitesini olumsuz etkilemesi hemşirelerin biyopsikososyal değerlendirme yapmasını
gerekli kılmaktadır (1,2,3,8,9). Hemşire, infertil bireye yardım etmek için ekip içerisinde değişen ve gelişen rollerinin bir gereği olarak,
tıbbi bakımdaki rollerinin yanında, danışmanlık ve psikolojik destek, hasta hakları savunucusu, yönetici, eğitmen, araştırmacı rollerini
de üstlenmektedir. Hemşire, çiftlere en iyi biçimde danışmanlık yapabilmek, yeterli bilgi aktarabilmek, etik kurallarla ilgili sorularını
yanıtlayabilmek ve kendini koruyabilmek için literatürü ve gelişmeleri takip etmelidir (10). Sonuç olarak; bireyin infertilite tedavisine
hazırlanması, farkında olmadığı tedavi ile ilişkili biyopsikososyal konuların ele alınması ve uygulanacak profesyonel hemşirelik girişimleri
kadının bu durum ile başa çıkmasında beceri kazanmasını ve durumu kontrol edebilmesini sağlayacaktır.

Anahtar kelimeler: İnfertil kadın, ruh sağlığı

MENTAL HEALTH IN INFERTILE WOMEN
Infertility has been the subject in world-wide researches, psychologically threatening for individuals, emotionally stressful, economically
expensive and often a physically painful trauma (1,2,3). İnfertility as a crisis is a condition in both individual and within the marriage relationship
to deal with (4). Couples experience guilt because of obstacle the other being to fulfilling the role of parenting and not perform an important
social role as part of the culture they belong to (5).
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Infertility, by triggering different psychological processes can lead to various psychiatric symptoms. Even if in male factor in infertility, usually
women subject to complex treatments and interventional procedures (5). Woman undergoing fertility treatment felt like, her body is “being
holddown” or “being attacked” and may experience intense fear. Individuals appear to worry about being abandoned by her husband. The
infertile wife is afraid of in the eyes of her husband “being inadequate and incomplete” or losing his love. Such as feelings can arise, “Diagnosed
as infertile”, “low self-esteem”, “weakness”, “grief”, “feeling herself inadequate as a woman” or “feelings of shame” (2.6). Psychological meaning
of childlessness in terms of women are not childbirth (functional impairment), loss of control (my body does not match the ambitions), lack of
psychologic (not satiating the sense of maternity), feeling itself out of women’s society, stay alone (lack of adoption as emotional support), lack
of social security (no one for make sure in old age), lack of social roles (parent, pregnant women, maternity period, mother-in-law, grandmother)

and lowering in self-esteem (6).
Woman and mother words are used synonymously inTurkey as in many countries and childlessness is a very status-lowering condition for
women in such a cultural building. Couples without children being blamed by the society in rural areas, but more blame loaded on the shoulders
of women, woman have to accept the fellow wife to be her husband have a child in our country (7). İnfertility may be more difficult in women
life than men because of the social pressure on the infertile women.
Life quality of women living in the problem of infertility will increase by the Introduction of psychological treatment services as part of
reproductive treatment of women. Psychiatric approaches has great benefit for determine the most appropriate treatment to be selected as a
result of psychic understanding of the needs of infertile women and for make the decision whether to continue treatment. As a result of studies
the psychological symptoms seen of infertile women and negatively affect an individual’s quality of life requires nurses to do biopsychosocial
assessment (1,2,3,8,9). The nurse, to help infertile individuals in accordance with the changing and developing roles within the team,
undertakes the role of counseling and psychological support, patients’ rights advocate, administrator, teacher, researcher as well as medical
care. Nurse should follow the developments in the literature for make the best counseling to the couples, transfer enough information, respond
to questions about ethics rules and to protect yourself (10). As a result; preparation of the individual treatment of infertility, consideration of
bio-psycho-social issues that woman is not aware of and application of professional nursing skills will provide the woman to acquire skills for
deal with this situation and to control the situation.

Keywords: Infertile women, mental health
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Amaç
Araştırmada, zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin fiziksel, sosyal ve duygusal özelliklerinin, ailesel işlevselliğini etkileyen durumların,
çocuğunun zihinsel engelli olmasından dolayı yaşadıkları sorunların incelenmesi ve konu ile ilgili önerilerin sunulması amaçlanmıştır.

Evren-Örneklem
Araştırmanın evrenini 2009-2010 eğitim öğretim yılında Çankırı il merkezinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerine devam eden 300 zihinsel engelli çocuğun annesi oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, herhangi
bir zihinsel engeli bulunmayan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri formunu tam olarak dolduran 50 anne araştırmanın örneklemini
oluşturmuştur.

Yöntem
Araştırmada, zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin sosyo-demografik ve bireysel özellikleri ile engelliliğin anne tarafından algılanışını
belirlemek amacıyla hazırlanan “Anneleri Tanıtıcı Bilgi Formu” ve annelerin aile işlevlerine ilişkin algılarını değerlendirmek amacıyla
ülkemizde geçerlilik ve güvenirliliği Bulut (1990) tarafından yapılan “Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)” kullanılmıştır. ADÖ 60 madde ve
Problem çözme, İletişim, Roller, Duygusal tepki verebilme, Gereken ilgiyi gösterme, Davranış kontrolü, Genel fonksiyonlar olmak üzere
7 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınan yüksek puanlar sağlıksız ailesel işlevselliği göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde
SPSS 13.0 programı ile sayı ve yüzde, Mann-Whitney U ve Kruskall-Wallis H testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan annelerin %38’i 36-45 yaş aralığında, %70’i okur yazar, %92’si ev hanımı, %72’sinin 20 yaş altında evlendiği ve
%54’ünün yine 20 yaş altında ilk gebeliğini yaşadığı saptanmıştır. Engelli çocukların ise %48’i 7-12 yaş aralığında, %68’i erkek, %44’ünün
ailenin son çocuğu, %40’ının ailenin ilk çocuğu olduğu saptanmıştır. Annelerin %34’ünün eşi ile akraba olduğu, %62’sinin çocuğunun
engelli olduğunu doğduktan sonra doktorun bilgilendirmesi ile öğrendiği belirlenmiştir. Annelerin %84’ü çocuğunun geleceğine yönelik
kaygılar yaşadığını, %48’i çocuğunun engelinden dolayı toplum tarafından dışlandığını, %78’i eşinin, kendisi ve engelli çocuğu ile yeteri
kadar ilgilenmediğini ifade etmiştir. Annelere çocuğunuzun engelli olduğunu duyduğunuzda neler hissettiniz? diye sorulduğunda;
%47’si üzüldüm, kendimi çaresiz ve kötü hissettim ve ağladım, %27’si şok oldum, inanmak istemedim, dünyam yıkıldı şeklinde cevap
vermiştir. Annelerin %40’ı engelli çocuğa sahip aileler için devletten, ekonomik yardım ve iş imkanı, %19,7’si bana bir şey olduğunda
çocuğumun bakımını üstlenecek kurumların olmasını, %18,4’ü engelli çocuğunun eğitimi için destek beklemektedir. Sosyo-demografik
veriler ile Aile değerlendirme ölçeği puanlarını karşılaştırdığımızda ; annelerin yaş gruplarına göre ADÖ’nin alt boyutlarından aldıkları
puanlar incelendiğinde, gereken ilgiyi gösterme puanları yaş arttıkça yükselmektedir (p<0,05). Gereken ilgiyi gösterme puanları 26-35
yaş grubunda diğer gruplara göre anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmektedir (p<0,05). Annelerin yaş ortalamaları ile ADÖ’nin
genel toplam puanları arasında anlamlı bir ilişki olmamasına rağmen 46 ve üzeri yaş grubundaki annelerin ölçek puan ortalamalarının
diğer yaş grubundaki annelerden daha yüksek olduğu saptanmıştır. Eşinin kendisine yeteri kadar destek olmadığını düşünen annelerin
problem çözme ve iletişim alt ölçeklerinden aldıkları puanların anlamlı derecede yüksek olduğu belirlenmiştir(p<0,05). Annenlerin
ölçek toplam puan ortalamalarına bakıldığında anlamlı olmamakla birlikte, eğitim düzeyi yükseldikçe ADÖ alınan puanlar düşmektedir(
p>0,05).

Sonuç ve öneriler
Araştırmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında; doğum öncesi- doğum ve doğum sonrası bakımları içeren temel sağlık hizmetlerinden
tüm annelerin en üst düzeyde yararlanmasını sağlayarak engelliliğin önceden belirlenmesi, varsa bunun tedavi ve eğitimin erken
dönemde başlatılması,
Günümüz toplumunda hala var olan akraba evliliği, erken yaşta evlilik, erken ve ileri yaşta gebeliğin oluşturduğu riskler konusunda
genetik danışmanlığın yapılması,
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Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin psikososyal alanda desteklenmesi, ailesel işlevselliği arttırmak için tüm aile üyelerine engelli
çocuğun bakım sorumluluklarının paylaşılması konusunda eğitimler verilmesi önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Aile, Zihinsel engelli çocuk, Aile değerlendirme ölçeği

THE ANALYSIS OF GENERAL SITUATION OF MOTHERS OF MENTALLY HANDICAPPED CHILDREN: THE CASE OF
ÇANKIRI
Aim
In this research, the physical, social and emotional features of the mothers with mentally handicapped children, the situations that affect the
familial functionality, examining the problems that they face due to having a mentally handicapped child, presenting the suggestions related
to the topic are aimed.

Population- Sample
The population of the research consists of the mothers of 300 mentally handicapped children who were attending to private education and
rehabilitation centers affiliated to Directorate of National Education in Çankırı city center in the education year 2009-2010. The sample selection
has not been realized in the research, 50 mothers without any mentally handicap, and who agreed to participate the research and filled out the
data form fully constitute the sample of the research.

Method
In this research, a “ Mother Descriptive Information Form” prepared to determine the sociodemographic and individual features of mothers with
mentally handicapped children and mother’s perception of disability and a “ Family Evaluation Device ( FED)” of whose validity and reliability
are done by Bulut (1990) in our country in order to evaluate the perception of mothers related to family functions were used. FED consists of 60
items and 7 sub-dimensions such as Problem solving, Communication, Roles, Affective responsiveness, Affective involvement, Behavior control,
General functions. The high scores obtained from the device indicates the unhealthy familial functionality. For the evaluation of the data, for
number and percentage, SPSS 13.0 programme, Mann-Whitney U and Kruskall-Wallis H test were used.

Findings
It was determined that 38% of the surveyed mothers were between the age range of 36-45, 70% of them were literate, 92% of them were
houseviwes, 72% of them got married before the age of 20, 54% of them had their first pregnancy before the age of 20. It was determined that
48% of the handicapped children were in the age range of 7-12, 68% of them were boys, 44% of them were the youngest children of their families,
40% of them were the eldest children of their families. It was determined that 34% of the mothers were relatives of their husbands, 62% percent
of them learnt the disability of their children from the doctor after the birth. 84% of the mothers expressed that they had anxiety for the future
of their children, 48% of them told that their children were excluded from the society due to their disabilities, 78% of them indicated that their
husbands did not show enough deal with them and their children. When it is asked to mothers, what did you feel when you heard that your child
has a disability? 47% of them replied as: I was upset, I felt helpless and cried, 27% of them replied as: I was shocked, I did not want to believe, my
world was destroyed. 40% of the mothers expect support for the families with handicapped children from the government as financial aid and
employment, 19,7% of them ask institutions which will look after their children if something happens to them, 18,4% of them expect support for
the education of their children. When we compare the socio-demographic data with the grades of Family Evaluation Device; if we examine the
grades taken from the sub-dimensions of Family Evaluation Device accoriding to the age groups of mothers, the showing required deal grades
are getting higher when the age is getting older. It is seen that the showing required deal grades in the age group of 26-35 are significantly
lower than the other age groups (p<0,05). Although there is not a significant relation between the the mean age of mothers and total grades of
Family Evaluation Device, it is determined that the scale grade averages of the mothers at 46 and older are higher than the mothers in other age
groups. It is determined that the grades taken from the sub scales such as problem solving and communication of the mothers who complains
from the lack of the interest of their spouses are significantly higher (p<0,05). If we look at the scale total grade averages of the mothers, it is not
significant but, when the level of education is higher, the grades of Family Evaluation Device are lower (p>0,05).

Conclusion and suggestions
Under the light of the obtained data from our research, it can be suggested that; the determination of disabilities by providing basic health
services which contains pre-natal, birth and post-natal nursing to all mothers at top level and starting the treatment ( if available) and
education at earlier stages,
Providing genetic consultancy about the risks of relative marriages, early marriage, early and older age pregnancy,
Supporting the mothers with mentally handicapped children in the field of psychosocial, providing educations on sharing the care responsibilities
of handicapped child by all family members in order to increase the familial functionality.

Keywords: Family, Mentally Handicapped Child, Family Evaluation Device
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Giriş ve amaç
Atılganlık; bireyin duygu ve düşüncelerini anksiyete ve korku yaşamadan açıkça ifade edebilmesi olarak tanımlanır. Araştırma, Çankırı
Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilerin atılganlık düzeylerini ve atılganlığı etkileyen faktörleri
belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini Çankırı Karatekin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda 2008-2009 eğitim öğretim döneminde eğitimine devam
eden 270 öğrenci hemşire oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, araştırmaya katılmayı kabul eden ve veri
formunu tam olarak dolduran 240 öğrenci hemşire araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada öğrencilerin sosyo-demografik
özelliklerini, olaylar karşısındaki bireysel ve ailesel tutumlarını belirlemek amacıyla hazırlanan ‘Bireysel Bilgi Formu’ ve öğrencilerin
kişiler arası ilişkilerindeki atılganlığını belirlemek amacıyla ülkemizde geçerlik ve güvenirliliği Voltan (1980) tarafından yapılan ’Rathus
Atılganlık Envanteri (RAE) kullanılmıştır. Ergen ve yetişkinlere uygulanabilen envanter 17 olumsuz ve 13 olumlu ifade olmak üzere
toplam 30 maddeden oluşmuştur. Olumlu ve olumsuz ifadelerin ayrı ayrı toplanıp birbirinden çıkarılması sonucunda envanterin toplam
puanı elde edilir. Envanter toplam puanı +10’un altıda olanlar çekingen, +10’un üstünde olanlar ise atılgan olarak kabul edilir. Verilerin
değerlendirilmesinde SPSS 15,0 programı ile sayı ve yüzde Student t Test, One Way Anova, Post-hoc-Tukey testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelik öğrencilerinin %93,8’inin bayan, %60,4’ünün 20-22 yaş grubunda, %57,1’inin düz lise mezunu olduğu,
öğrencilerin %48,3 ünün babasının %57,5’ inin annesinin ilköğretim mezunu olduğu, babalarının %44,6’sının işçi veya memur olarak
çalıştığı, annelerin %86,3’ünün ev hanımı olduğu saptanmıştır. “Aile içindeki kararların alınmasında anne ve babanızın yaklaşımlarını
nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna öğrencilerin %61,3’ü babasının, %66,3’ü annesinin demokrat bir yaklaşım sergilediğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin %42,9’u istenmedik davranışlar karşısında ailesinin onu cezalandırdığını, ceza alan öğrencilerin ise %88,3’ü ailesinin sözlü
uyarılarda bulunduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin %56,3’ünün karanlık, yükseklik, yalnız başına dışarı çıkma, hayvanlar, yalnızlık, gelecek,
topluluk karşısında konuşma gibi fobileri olduğu, sadece %51,2’sinin üniversitede ve ilde düzenlenen çeşitli sosyal faaliyetlere katıldığı
belirlenmiştir. Sosyo-demografik veriler ile Rathus Atılganlık Envanteri puanlarını karşılaştırdığımızda; yaşın atılganlık davranışı üzerinde
anlamlı bir etkisi olduğu, anne/babası demokrat davrananların atılganlık puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0,05). Ebeveyn
davranışlarının olumlu, ilgili, demokratik oluşunun; öz saygı, kendine güven, iyimserlik, neşelik, mücadelecilik gibi atılganlık özelliklerini
artırdığını söylemek mümkündür. Sosyal faaliyetlere katılan ve hobileri olan hemşirelik öğrencilerinin RAE puanları, sosyal faaliyetlere
katılmayan ve herhangi bir hobisi bulunmayan hemşirelik öğrencilerden daha yüksek bulunmuş ve sosyal faaliyete katılma ve hobi ile
atılganlık arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p<0,05). Öğrencilerin %39,6’sının çekingen olduğu, %60,4 ünün atılgan olduğu
tespit edilmiştir.

Sonuç ve öneriler
Araştırmamızdan elde ettiğimiz veriler ışığında; atılganlığın eğitimle geliştirilebilen bir davranış olması nedeniyle, hemşirelik öğrencilerinin
eğitim programlarına atılgan davranışlarını geliştirebilecekleri uygulamalı ve teorik derslerin eklenmesi, öğrencilerin kendilerini rahatça
ifade edebilecekleri, fikir ayrılıklarının anlayış ve hoşgörü ile karşılanacağı demokratik ortamların sağlanması, üniversite bünyesinde
daha fazla sosyal aktivitelerin düzenlenmesi ve tüm öğrencilerin bu sosyal aktivitelere katılımının sağlanması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Atılganlık, davranış, hemşirelik öğrencileri

CANKIRI KARATEKIN UNIVERSITY SCHOOL OF HEALTH STUDENTS’ LEVELS OF ASSERTIVENESS
Introduction and aim
Assertiveness; an individual’s thoghts and feelings expressed without anxiety and fear is defined as.The aim of this study was to determine of
Çankiri Karatekin University School of Health students’assertiveness levels.
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Method
The population of the research consists of Çankiri Karatekin University School of Health students of 270 who were continuing education during
the 2008-2009 academic year.The sample selection has not been realizedd in the research, 240 student nurses, who agreed to participate the
research and filled out the data form fully constitute the sample of the research. In this research, a ‘Personel Information Form’ prepared to
determine the sociodemeograpic and individual and familial features of students nurses and a ‘Rathus Assertiveness İnvertory (RAI) of whose
validity and reliability are done by Voltan (1980) in our country in order consist of 30 items and 17 negative and 13 positive expresion.Total score
of inventory is obtain as a result of the positive and negative expressions collected and removed from each other.Invertor total score of under
+10 is shy, more than +10 is considared to be assertiveness.For the evaluation of the data, for number and percentage,SPSS 15,0 ptogramme,
tudent Test,One Way Anova,Post-hoc- Turkey were used.

Findings
It was determined that 60,4% of the surveyed nursing students were between the age range of 20-22, 93,8% women, 57,1% of them were high
school graduates, 48,3%of the students of his father,57,5% his mother’s were graduates from primary school.Fathers 44,6% workers, or working
as civil servants,86,3%of mothers were housewives.’How to take decisions in the family,’was asked, 61,3% of the studnts of his father,66,3%
stated that her mother exhibited a democratic approach. 42.9% of the students her family in the face of punishing undesirable behavior. 56.3%
of the students have a phobia such as darkness, altitude, going out alone, animals, loneliness, the future. When the relationship between
some features of the research group and the scores of assertiveness is analyzed, a significant difference has been found between the students’
social activities and assertiveness scores, and between the students’ having a hobby and students not having a hobby and family’s imposing
punishment to student or family’s not imposing punishment to students and the ages of the students and assertivenessof the students(p<0,05).
The result, for the students involved in the study, within the context of understanding of parents, income status, the place where the students
lives, disease status is thought to be meaningful, bur it is recognized that these features have no effect on assertiveness. It is found that, 39,6%
of the students are reserved and 60,4% of them are enterprising.

Conclusion and suggestions
Under the light of the obtained data from our research, it can be suggested that; Due to an enhanced behavioral assertiveness training, nursing
students can develop their practical and theoretical courses in educational programs.Assertivite training programmes towards nursing
students will be helpful for graduating nurses who have self respect, who can defend both his/her and their patients’ rights. Students can
express themselves freely, be met with understanding and tolerance for differences of opinion to ensure a democratic environment, more social
activities within the university organization and participation in social activities that all students

Keywords: Assertiveness, Behavior, Nursing students.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN DUYGUSAL ZEKA YETENEKLERİ VE EMPATİK EĞİLİMLERİ
ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
Şenay Akpınar*, Burcu Demir*, Yalçın Kanbay**
*
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Giriş
Duygusal zeka, bireyin kendisinin duygularını anlayabilme, çevresindeki insanları motive edebilme ve ilişkilerini başarılı bir şekilde
yönetebilme yeteneğidir. Empati ise kişinin karşısındakinin duygu ve düşüncelerini anlayabilmesini ve böylece duyarlı bir yaklaşım
içinde olmasını sağlayan bir duygusal zeka becerisidir.

Amaç
Bu araştırma Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin duygusal zeka yetenekleri ve empatik eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Araştırmanın Yöntemi: Araştırmanın örneklemini Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’nda 2010-2011 bahar döneminde
öğrenim gören 189 öğrenciden, araştırmaya katılmayı kabul eden 161 öğrenci oluşturmuştur.. Araştırmanın verileri Empatik Eğilim
Ölçeği ve Duygusal Zeka Testi kullanılarak elde edilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılan öğrencilerin %43.5’ i kız, %56.5’ i ise erkektir. Öğrencilerin %65.2’ sinin yaşı 20 ve üstündedir. Araştırmaya katılan
öğrencilerin %47.2’ si 1. sınıf, %23’ ü 2. sınıf, %21.7’ si 3. sınıf ve %8.1’ i 4. sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin %58.4’ ü bölüme
isteyerek geldiklerini belirtirken, %41.6’sı ise istemeyerek geldiklerini belirtmişlerdir. Öğrencilerin duygusal zeka puan ortalamaları
132.95, empatik eğilim puan ortalamaları ise 67.39 olarak bulunmuştur. Bu puanlar öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin ve
duygusal zeka yeteneklerinin orta seviyede olduğunu göstermektedir. Araştırma sonunda öğrencilerin empatik eğilim ve duygusal zeka
yetenekleri arasında orta düzeyde pozitif (r=0.429) ve anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. (p<0.01) Ayrıca cinsiyete göre karşılaştırma
yapıldığında kız ve erkek öğrencilerin empatik eğilim ve duygusal zeka yetenekleri arasında anlamlı bir fark olmadığı ancak duygusal
zeka alt boyutlarından duygusal farkındalık alt boyutu puanlarında kız ve erkek öğrenciler arasında anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur
(p<0.05). Duygusal zeka alt boyutlarından duygusal farkındalık alt boyutu puanlarında kız ve erkek öğrenciler arasında ki fark kız
öğrencilerin duygusal farkındalık alt boyut puanlarının erkek öğrencilere göre daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.

Sonuç ve öneriler
Sonuç olarak öğrencilerin duygusal zeka yetenekleri ve empatik eğilimleri arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu
bulunmuştur. Bu sonuca göre duygusal zeka arttıkça empatik eğiliminde arttığı söylenebilir. Bu çalışmada öğrencilerin empatik eğilim
ve duygusal zeka puanları orta düzeyin üzerinde bulunmuştur. Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin duygusal zekalarını geliştirici yönde
farkındalık kazandırılmasına yönelik programlar düzenlenmesi fayda sağlayabilir.

Anahtar kelimeler: Duygusal zeka, empatik eğilim.

THE RELATIONS BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND EMPATHETIC TENDENCY OF NURSING STUDENTS
Introduction
Emotional intelligence is a kind of ability about understanding their feelings to motivate the people around them and to manage their
relationships successfully to understand the other people’s feelings and thoughts. Emphaty is an emotional intelligence ability to understand
the other people’s feelings and thoughts.

Aim
This study was planned to examine the relationship between the emotional intelligence and empathetic tendency levels of the nursing students.

Method
The sample of the study consisted by 161 volunteer participant studying in the 1., 2., 3. And 4. year-classes in Ağrı İbrahim Çeçen Universty
School of Health in 2010-2011 term. The data were gathered through Empathetic Tendency Scale and Evaluation of Emotional Intelligence
scale.
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Findings
%43.5 of the students who joined the research are female and %56.5 of them are male. %47.2 of the students are from 1. year classes, %23 of
the students are from 2. year classes, %21.7 are from 3. year classes and % 8.1 of the students are from 4. year classes. %58.4 of the students
expressed that they were volunteer to attend this department but % 41.6 expressed that they weren’t volunteer to attend it. 132.95 to students’
emotional intelligence scores, the mean scores of empathic tendency were found to be 67.39. These scores and students’ levels of empathic
tendency to show that a moderate level of emotional intelligence skills.
The research showed that there is a positive and meaninful relationship between their empathetic tendency and emotional intelligence
(r=0.429). There isn’t a clear difference between males and females. But there is a meaningful difference between the dimension of emotional
intelligence and females (p<0.05). The reason of that females have got higher points according to males about emotional awareness level.

Result
The research showed that there is a positive and meaningful relationship between the students emotional intelligence and empathetic
tendency. According to this result there is a positive correlation between emotional intelligence and empathetic tendency. In this study the
empathic tendency and emotional intelligence scores of the students were on the middle level.
So, it can be useful to organise some programmes about developing students emotional intelligence.

Keywords: Emotional intelligence, empathetic tendency.
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BAĞIMLI BİREYLERİN TEDAVİ MOTİVASYONU İLE ALGILANAN AİLE DESTEĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Sibel Suludere Özkaynak*, Esra Engin**, Serap Yıldırım***
*
**

P-103

Yüksek Hemşire, İZMİR. / Nurse, İZMİR.

DoçDr., Ar.Gör.Dr., Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği AD, İZMİR. / **Assoc.Prof.,*** PhD, Ege University School of Nursing, Psychiatric
***

Nursing Department, Izmir.

Amaç
Son yıllarda birçok çalışma alkol ve madde bağımlılığının oluşması ve seyrinde ailenin rolü üzerinde durmaktadır (1). Sorunun oluşması,
seyri ve hastanın tedavi için gösterdiği motivasyonda ailenin rolü oldukça önemlidir. Bağımlılık alanında ilgi çeken konulardan bir diğeri
de tedavi için motivasyondur ve kendine özgü dönemleri olan bir süreçtir (2). Uygun motivasyonun olmaması hastaların tedaviyi yarım
bırakması, tamamlayamaması, nüks ve diğer olumsuz tedavi seyri için bildirilen en sık nedenlerden biridir (3). Bu gerekçelerden hareketle
bu araştırma, bağımlı bireylerin tedavi motivasyonu ile algılanan aile desteği arasındaki ilişkiyi incelenmek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Kesitsel-analitik araştırma, Aralık 2010- Nisan 2011 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Kliniği Bağımlılık
Servisi’ nde yatarak ve ayaktan alkol ve madde bağımlılığı nedeniyle tedavi gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 100 hastayla
yapılmıştır. Araştırma verileri, “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “Tedavi motivasyon Ölçeği (TMÖ)” ve “Algılanan Aile Desteği Ölçeği (AADÖ)” ile
toplanmıştır (2, 4). Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde dağılımı ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan alkol ve madde bağımlısı bireylerin %41’inin 40 ve üzeri yaş grubunda, %83’ünün erkek, %52’sinin bekar, %46’sının
ilkokul/ ortaokul mezunu olduğu, %68’inin büyükşehirde yaşadığı, %87’sinin sağlık güvencesinin olduğu, %43’ünün eş/çocukları ile
yaşadığı, % 53’ünün halen bir işte çalıştığı belirlenmiştir.
Bağımlı bireylerin bağımlılık ile ilgili özellikleri incelendiğinde; % 61’inin alkol, %34’ünün madde, %5’inin ise hem alkol hem de madde
bağımlılığının olduğu bulunmuştur. Bireylerin %73’ünün MSS’ne deprese eden madde kullandığı saptanmıştır. Bağımlı bireylerin
%73’ünün alkol ya da maddeye 10- 20 yaşları arasında başladığı, % 92’sinin 1-5 kez hastaneye yattığı, %85’inin ayıklık süresinin 0-20 ay
arası olduğu belirlenmiştir.
Bağımlı bireylerin TMÖ alt ölçek puan ortalamaları incelendiğinde; İçsel Motivasyon (İM) puan ortalaması 50.08± 6.70, Dışsal Motivasyon
(DM) puan ortalaması 12.52± 3.07, Kişilerarası Yardım Arama (KYA) puan ortalaması 21.63± 5.45, Tedaviye Güven (TG) puan ortalaması
19.53±4.85 olup, toplam ölçek puan ortalaması 103.76± 1.32 olarak saptanmıştır.
Bağımlı bireylerin AADÖ puan ortalaması ise 22.40± 7.00 olarak saptanmıştır.
Bağımlı bireylerin tedavi motivasyonları ile algıladıkları aile desteği arasındaki ilişkiyi incelemek için yapılan korelasyon analizinde; DM
ile AADÖ arasında (r= -.374, p<0.01) negatif yönde zayıf bir ilişki, TG ile AADÖ arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır (r= .261,
p<0.05).

Sonuç
Bağımlı bireylerin algıladıkları aile desteğinin yeterli olduğu, aile desteği algısı arttıkça tedaviye yönelik dışsal motivasyonun azaldığı ve
tedaviye yönelik güvenin arttığı sonucuna varılmıştır. Alkol ya da madde bağımlılarında tedavi için motivasyon genellikle tedavi arayışı
ve tedavi başarısının güçlü belirleyicisi olarak değerlendirilir. Bu nedenle, bağımlı bireylerin tedaviye yönelik motivasyonlarıyla ilgili
yapılan çalışmaların daha geniş bir örneklem grubuyla yapılması ve tedavi motivasyonuyla ilişkili olabilecek başka değişkenlerle olan
ilişkisinin değerlendirilmesi önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Bağımlı birey, tedavi motivasyonu, algılanan aile desteği

RELATIONSHIP BETWEEN TREATMENT MOTIVATION OF ADDICTED INDIVIDUAL AND PERCEIVED FAMILY
SUPPORT
Purpose
Many researches carried out in recent years emphasize the role of family in formation and progress of alcohol and drug addiction (1). The role
of family is extremely important in the formation and progress of this problem and in the motivation of patient towards treatment. The other
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issue, which draws attention in addiction, is motivation for treatment (2). This is a process which has distinctive periods. Lacking of appropriate
motivation is one of the common reasons for patient to give up treatment, non-completion of treatment, replace and other negative treatment
progress (3). On the basis of these reasons, this research was carried out in order to examine the relationship between treatment motivation of
addicted individuals and perceived family support.

Method
Cross sectional- analytic research was carried out between December and April in Ege University Medical Faculty Hospital, Psychiatry Clinic
Addiction Unit, together with 100 patients who were receiving inpatient and outpatient treatment due to alcohol and drug addiction and
accepted to take part in this research. Research data were collected with “Introductory Information Form”, “Treatment Motivation Questionnaire
(TMQ)” and “Perceived Family Support Scale (PFSS)” (2, 4). In the evaluation of data, numbers, percentages and correlation analysis have been
used.

Findings
It was founded out that among alcohol and drug addicted individuals who participated in the research, 41% are 40 and above years old, 83%
are male, 52% are single, 46% graduated from primary school / elementary school, 68% lives in metropolis,87% have health coverage, %43 lives
together with their wives and children and 53% still work in somewhere.
When looked at the addiction characteristics of addicted individuals it was founded that 61% have alcohol, 34% have drug and 5% both
alcohol and substance addiction. It was detected that 73% of individuals use substances that depresses MSS. It was decided that 73% of
addicted individuals started to use alcohol or drug between ages 10 and 20, 92% stayed in hospital between 1-5 times and 85% have 0-20
month sobriety period.
When averages of TMQ lower scale points of addicted individuals are examined; it was founded out that average of Internalized Motivation
(IM) point is 50.08± 6.70, average of External Motivation (EM) point is 12.52± 3.07, average of Interpersonal-help-seeking (IHS) point is 21.63±
5.45, average of Confidence-in-treatment (CT) point 19.53±4.85 and total scale point is 103.76± 1.32.
Average PFSS point of addicted individuals was founded as 22.40± 7.00.
In the correlation analysis which was done in order to examine the relationship between treatment motivation of addicted individuals and
perceived family support; it was founded out that there is a negative weak relationship between EM and PFSS (r= -.374, p<0.01) and there is a
positive weak relationship between CT and PFSS (r= .261, p<0.05).
Conclusion: It was concluded that perceived family support of addicted individuals is sufficient, while perceived family support increase,
external motivation for treatment decrease and confidence to treatment increase. It is interpreted that motivation for treatment of the alcohol
and drug addicts is the strong determinant for seek of and success of treatment. For this reason it can be suggested that researches made
regarding motivation of addicted individuals for treatment should be done with larger sample group and they should be evaluated together
with other variables which can be related to treatment motivation.

Keywords: Addicted Individual, treatment motivation, perceived family support
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Dünya’da yaygın olarak yaşanan şiddeti, aile içinde de çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar yaşamaktadırlar (1, 2, 3). Sağlık çalışanlarının
şiddeti tanıması ve şiddet hakkında bilgili olması gerektiği düşünülmüş ve bu çalışma, ege üniversitesi hemşirelik yüksekokulu
öğrencilerinin aile içi şiddete maruz kalma oranı ve aile içi şiddet konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
Tanımlayıcı olarak yapılmış olan çalışmanın evrenini Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2010- 2011 Eğitim ve Öğretim yılında
eğitimini sürdüren öğrenciler oluştururken, örneklemini ise çalışmaya katılmayı kabul eden 200 öğrenci oluşturmuştur. Verilerin
toplanmasında literatür doğrultusunda hazırlanmış, öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve aile içi şiddet hakkında bilgi ve
tutumlarını değerlendiren sorgulayan soru formu kullanılmıştır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %84.5’inin kız olduğu ve %47.0’sinin ailesinden şiddet gördüğü saptanmıştır. Öğrencilerin çoğunun,
cinsel şiddeti aile içinde en gizli kalan şiddet türü olarak tanımladığı, aile içi şiddetin çoğunlukla düşük sosyoekonomik düzeyli ailelerde
yaşandığını belirttiği, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un içeriğini bilmediği, aile içi şiddeti bir sağlık sorunu olarak gördüğü
saptanmıştır. Öğrencilere yöneltilen “Aile içi şiddetin varlığını ortaya çıkarmanın kadının (kurbanın) sağlığına bir etkisi olmayacağını
düşünüyorum.’’ ifadesine %74.5’inin, “Aile içi şiddet, aile içi özel bir sorundur, sağlık personelinin bu konuya karışması doğru değildir.”
ifadesine %79.0’unun katılmadığı belirlenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin aile içi şiddet hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığı ve aile içi
şiddete sağlık çalışanı olarak bu durumu kabullenmedikleri belirlenmiştir. Bu bulgular doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Aile içi şiddete maruz kalma, öğrenci, bilgi ve tutum

EGE UNIVERSITY SCHOOL OF NURSING STUDENTS IN EXPOSURE RATE OF DOMESTIC VIOLENCE AND EVALUATION
OF KNOWLEDGE AND ATTITUDES ABOUT DOMESTIC VIOLENCE
Violence widespread in the world, is experienced by women, children and elders in families (1,2,3). It was thought that health professionals
should recognition violence and be knowledgeable about violence and this research was studied in order to identify Ege Unıversıty School Of
Nursıng students ın exposure rate of domestıc vıolence and evaluation of knowledge and attitudes about domestic violence.
Students that were continuing their education in 2010- 2011 academic year created the population of this descriptive study and 200 students
that accepted to study created tha sample. For collection of data, questionnaire which was prepared accordance with the literature, and
evaluates students’ socio-demographic characteristics and knowledge and attitudes about domestic violence, was used.
It was found that 84.5 % of students is female and 47 of students lived domestic violence. They were determined that most of the students
defined the sexual violence is the type of violence the maksimum concealed within family, pointed out domestic violence mostly lived in families
with low socioeconomic level, indicated not to know contents of Law No. 4320 on the Protection of the family, thought domestic violence as a
health problem.
The expressions which were directed to students that “I think there will be no effect on woman (victim)’s health when domestic violence is
uncovered.” was answered by 74.5 % of students as not agreed, “Domestic violence is a custom problem within family and it is not right to
health personnels’ intervention in this matter.” was answered by 79 % of students as not agreed. As a result it was found that students didn’t
have adequate information about domestic violence and also they didn’t accept domestic violence as health workers. Some suggestions were
given in line with results.

Keywords: Domestıc vıolence, nursıng students, knowledge and attitudes
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Amaç
Profesyonel anlamda yeterlilik düzeyinin genişlemesi, geleneksek rollerin değişmesi, insanların yeni teknolojiler ve hizmetler konusunda
eğitime ihtiyaç duyması, bireysel ve organizasyonel düzeyde sürekli eğitimin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle web tabanlı
öğrenme sağlık bakım sistemlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (1,2). Bu çalışma, bir üniversite hastanesinde çalışan hemşirelere
hasta hemşire ilişkileri, iletişim teknikleri ve en sık karşılaştıkları iletişimi engelleyici hasta durumlarına müdahale konusunda bilgi sunan
bir web-tabanlı eğitim programı geliştirmek, bu programın kullanılabilirliğini ve etkinliğini değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı olarak
yapılmıştır. Hastanede Hemşirelik Eğitim ve Araştırma birimi bulunmamaktadır. Ancak hastane çalışanları her türlü basılı ve elektronik
kaynak için, oldukça zengin bir veri tabanına sahip olan üniversite kütüphanesini kullanabilmektedir.

Yöntem
Araştırmanın evrenini, hastanede çalışan tüm hemşireler oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, mevcut durumun ve gereksinimlerin
belirlenmesi (n=202), kullanılabilirliğin değerlendirmesi (n=10) ve etkinliğin değerlendirmesi (n=110) aşamasında olmak üzere üç kez
toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS-11 paket programı, parametrelere uygun olarak tanımlayıcı istatistikler ile korelasyon
ve ki-kare testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 28.83±5.1’dir. Hemşirelerin %5’i erkek, % 45’i evli, büyük bir bölümü (%76.2) lisans
mezunudur. Hemşirelerin %82.7’sinin çalışma süresi 1-10 yıl arasındadır. Hemşirelerin %36.1’i dahili birimlerde, %86.1’i servis hemşiresi
pozisyonunda çalışmaktadır.
Hemşirelerin tamamına yakınının (%94.6) interneti, mesleki konuları araştırmak için kullandığı, mesleki bilgilerini güncellemek istediği
(%90.1), bilgiye zaman kısıtlılığı (%81.1) ve uygun ortam bulamama (%62.1) nedeniyle ulaşmakta güçlük çektiği, web tabanlı olarak
hazırlanan bir eğitimi almak istedikleri (%64.4) bulunmuştur. Bununla birlikte hemşireler hastaları ile iletişim kurabilme düzeyini “çok
iyi” olarak tanımlamış, öfkeli (%55), sürekli isteklerde bulunan (%52), cinsel yönelimli (%37.1), sosyal ilişki kurmak isteyen hasta (%28.2)
ile iletişim sırasında güçlük yaşadığını, web tabanlı olarak hazırlanmış “Hasta-Hemşire İlişkileri” konulu bir web sitesinden yararlanmak
istediklerini belirtmişlerdir. Hemşirelerden gelen veriler doğrultusunda bir web sitesi hazırlanmış, bu sitenin kullanılabilirlik skoru 90±11.6
olarak bulunmuştur. Hazırlanan bu web sitesine 110 hemşire üye olmuştur. Web sitesi aracılığı ile toplanan verilerin sonuçlarına göre
hemşireler, web sitesinden yararlandıklarını fakat meslektaşları ve konunun uzmanları ile görüşebilecekleri forum sayfalarının olması
gerektiğini ifade etmişlerdir.

Sonuç
Zaman sorununun yoğun yaşandığı bir meslek grubu olan hemşirelik için, web tabanlı eğitimin yaygınlaştırılması, sürekli eğitimde nasıl
yer alabileceğine ilişkin çalışmaların artırılması ve sonuçları uygulamaya yansıtılması gerektiği önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Hasta-Hemşire İlişkileri, İletişim, Web tabanlı eğitim, Uzaktan Eğitim

A WEB BASED EDUCATION PROGRAM FOR NURSES: EVALUATION OF USABILITY AND EFFECTIVENESS
Aim

334

Expansion of the level of proficiency in Professional, changes in traditional roles, requiring people to undergo training on new technologies and
services reveals the need for continuous training in individual and organizational level. So web-based learning is an important part of health
care systems (1,2). The purpose of this study was to develop and evaluate a web-based communication education program for nurses in which
patient-nurse relationships, communication techniques and interference in mostly seen patient conditions which prevents the communication
subjects included. You can find Nursing Education and Research unit in the hospitals. But the hospital staff , can use the university library with
a very rich database for all kinds of printed and electronic resources.

Method
Participants of the evaluation study was the nurses working in a university hospital. Data collected in three phases : assessment of existing
status and needs (n=202), evaluation of usability (n=10) and effectiveness of education program. In analysis of the data, descriptive statistics
as well as chi-square test were performed by using SPSS-11 package program.

Results
The average age of nurses joins the research was 28.83±5.1 5% of the nurses were men, 45% were married, a huge amount of them (%76.2) had
bachelor’s degree. %82.7 of nurses had between 1-10 year working experience. %36.1 of nurses were working in internal medicine, %86.1 are
staff nurse. Almost all nurses (%94.6) declared that they use internet for searching professional issues, want to update their knowledge (%90.1),
have difficulty in access to data because of time-bound (%81.1) and lack of available platform (%62.1), want to have a web based education
(%64.4). However, nurses defined their level of communication with their patients as “very good”, have difficulty in communication with patients
which are anxious (%55), constantly demand something (%52), proneness to sexuality (%37.1), want to build up social relationship (%28.2),
state that they want to benefit from a web - based education program. The web-based “Nurse-Patient Relationships Education Program” was
developed by considering the assessment results of the study. The nurses signed to web-based education program (n=110) scored usability of
the program as 90±11.6. The nurses stated that they benefit from the web-based program but they suggested to include interactive platforms
for discussing with their colleagues and some specialist nurses.

Conclusion
Web-based education programs provides many opportunities for nurses as a professional group extremely having time problems. It is
suggested that strategies and studies needed for wide-spread use of these kind of education programs, integrating in continuing nursing
education and transferring results in practice.

Keywords: Patient-Nurse Relationships, Communication, Web Based Education, Distance Education
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Çoğu zaman bireyler üniversite eğitimlerine ergenlik dönemini bitirmeden başlarlar. Yapılan araştırmalarda üniversite öğrencilerinin,
kendi gelişimsel süreçleri içinde okul sorunları, uyum güçlükleri, gelecek kaygısı, duygusallık ile ilgili birtakım problemler yaşadıkları
saptanmıştır(1,2,3). Alıştığı çevresinden ve ailesinden ayrılıp üniversiteye başlayan öğrenciler, kendilerini farklı bir sosyo-kültürel çevre
içinde bulmaktadırlar. Kimlik gelişiminin devam ettiği bir dönemde olan ergenin yeni bir sosyo-kültürel çevreye uyum sağlayabilmesi
oldukça zor bir süreçtir. Bu zor süreçte, aileden uzak olma, arkadaş çevresinin değişmiş olması gibi nedenlerden dolayı bireyin sorunlarla
baş etmede kullandığı sosyal destek sistemleri de değişebilmektedir. Bu değişimlere bağlı olarak üniversite gençliği, uyum güçlükleri
yaşamakta, çevrenin norm ve kurallarını kabullenmede güçlük çekmektedir. Bu dönemde kendini gerçekleştirme sürecinde olan bu
ergenlere verilecek rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti büyük önem taşımaktadır.
Bu bağlamda üniversitelerimizde 3.2.1984 tarih / 18301 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal
Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği” gereğince, öğrencilerin psikososyal sorun ve ihtiyaçlarına cevap verebilmek
için Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı ve bu başkanlığa bağlı psikolojik danışmanlık ve rehberlik şube müdürlükleri kurulmuştur.
Psikolojik danışmanlık hizmeti, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Şube Müdürlüklerinde görev yapan, psikiyatrist, psikolog,
psikiyatri hemşiresi, sosyal hizmet uzmanı gibi alanında uzman ve yeterliliğe sahip meslek elemanları tarafından ekip işbirliği içinde
yürütülmektedir. Bu merkezlerde, öğrencilerin psiko-sosyal sorunlarını değerlendirmek, kişisel farkındalıklarını ve karşılaştıkları güçlükler
karşısında sorun çözme becerilerini geliştirmek, üniversite ve eğitim ortamına uyumu arttırmak amacı ile bireysel ve/veya grup
olarak yapılan psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti sunulmaktadır. Üniversitelerin medikososyal merkezlerinde bulunan psikolojik
danışmanlık ve rehberlik merkezlerinde yapılan farklı çalışmaların sonuçlarında da psikolojik ve psikiyatrik hizmetlerin daha etkili ve
verimli bir düzeye getirilmesinin önemli bir gereklilik olduğu belirtilmektedir(2,3). Ancak üniversitelerimizin birçoğunda bu hizmeti etkin
bir biçimde sunabilecek yeterli insan gücü bulunmamaktadır. Üniversitelerimizde son derece önemli olan bu rehberlik ve psikolojik
danışmanlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi, mevcut hizmetlerden tüm öğrencilerin yararlanabilmesi için yeterli insan
gücünün sağlanmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler; Üniversite öğrencisi, üniversite yaşamına uyum, psikolojik danışmanlık

THE IMPORTANCE OF THE COUNSELING PROCESS IN ADAPTATION TO THE UNIVERSITY LIFE
Most of the time, individuals start their university education while they are still adolescents. Various researches determined that university
students experience several problems in their development processes such as school problems, adaptation difficulties, future anxiety, and
problems stemming from emotionality (1,2,3). Students, who start university by moving away from their familiar environments and families,
find themselves in a different socio-cultural environment. For an adolescent, who is in a process in which identity development is ongoing, to
adapt to a new socio-cultural environment is an extremely difficult process. In this difficult process, the social support mechanisms that help the
individual cope with the problems s/he faces might also change due to reasons like living away from the family and an altered circle of friends.
Based on these changes, university youth experience adaptation problems and they have difficulties in embracing the new environment’s
norms and rules. The psychological guidance and counseling services to be provided to these individuals, who are in the self-realization process,
are of utmost importance.
As required by The Legislation for the Administration of Medico-Social Health, Culture, and Sport Offices in Higher Education, dated 3.2.1984
and numbered 18301, the Health, Culture and Sports Office and psychological counseling and guidance branch offices were established with
the aim of responding to students psychosocial problems and needs. The psychological counseling service is provided in group cooperation
by people with expertise in their fields such as psychiatrists, psychologists, psychiatry nurses and social service specialists employed in
Psychological Counseling and Guidance Branch Offices. In these centers, individual and group psychological counseling and guidance services
are provided in order to assess students’ psychosocial problems, to improve their self-awareness and their solution skills against difficulties, and
to enhance their adaptation to university and education environment. Studies carried by counseling and guidance services of universities show
that providing effective and efficient psychological and psychiatric services is a key requirement (2,3). However, most of our universities lack
adequate human resources to effectively provide this service. We believe that it is of importance to meet this deficit of human resources in order
to effectively provide psychological counseling and guidance and to ensure all students benefit from the existing services.
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Amaç
Üniversite öğrenimi boyunca, bu döneme özgü duygusal ya da toplumsal özellikler nedeniyle uyum bozukluğu veya diğer psikiyatrik
bozukluklar oldukça yaygındır. Birçok genç yeni arkadaşlar edinmek, aileden ayrılmak, yurt yaşamına uyum sağlamak, ekonomik
güçlükler gibi sorunlardan olumsuz etkilenir(1). Üniversite öğrencilerinin çoğu yeterli düzeyde koruyucu ruh sağlığı hizmetlerini
alamamakta, ruhsal bozukluklar için önemli bir risk grubunu oluşturmaktadır(2). Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesine bağlı olan Antalya
ilçelerinde bulunan Yüksekokul ve Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin yaşadıkları güçlükleri belirleyerek, yaşanan problemlerin
çözümünü kolaylaştırıcı müdahalelerin planlanmasını sağlamak amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini 2009-2010 Eğitim Öğretim yılında Akdeniz Üniversitesine bağlı olan Antalya ilçelerinde bulunan Yüksekokul ve
Fakültelerinde öğrenim gören 4720 öğrenci, örneklemini ise araştırmaya katılmayı kabul eden 523 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada
veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyo–demografik profilini ve psiko-sosyal sorunlarını belirlemeye yönelik olarak araştırmacılar
tarafından geliştirilen 60 sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 15 paket programı kullanılarak, frekans ve
yüzdelik hesaplamaları yapılmıştır.

Bulgular
Yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan öğrencilerin % 55,5’inin kız, %45,5’inin erkek olduğu, %58,9’unun 17-20 yaş aralığında
yer aldığı saptanmıştır. İlçe okullarında öğrenim gören öğrencilerin yeni bir çevreye ve eğitim yaşamına uyumda zorlandığı, ekonomik
güçlükler, ikili ilişkilerde zorlanmalar ve aileden uzak kalmaya bağlı güçlükler yaşadığı tespit edilmiştir. Öğrencilerin, %55,8’inin ailesinin
aylık gelir oranının 500-1000 TL aralığında olduğu ve öğrencilerin büyük oranda gelirini beslenme, barınma ve ulaşım giderleri için
kullandığı, 55,4’ünün burs kaynaklarını bildiğini ve sadece % 46,5’inin herhangi bir burstan yararlandığı saptanmıştır. Öğrenciler için
başka bir güçlük nedeni ise aileden ve evden uzak olmadır. Öğrencilerin, %26,6’sının ailesinin 12 saat ve daha fazla uzaklıkta yaşadığı,
%42,9’unun sömestr tatillerinde ya da yaz tatillerinde ailesinin yanına gidebildiği ancak %41,9’unun günde en az bir kez ailesi ile çeşitli
iletişim araçları yardımıyla görüşme yaptıkları, %15,9’unun ailesinden uzak kalmaya alışamadığı, %65,3’ünün ailesini özlediği saptanmıştır.
Öğrencilerin ikili ilişkilerinde de güçlükler yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin, %16,3’ü arkadaş ilişkileri kurmada zorlandığını, 15,6’sı karşı
cinsle ilişki kurmada zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin % 38,3’ü eğitim gördüğü bölümün ilk iki tercihi arasında olduğunu,
%73,2’si eğitim gördüğü bölümün ilçede bulunduğunu bilerek tercih yaptığını, %59,9’u öğrenim gördüğü okul ve bölümden memnun
olduğunu belirtmişlerdir. Öğrencilerin % 51’i karşılaşılan problemlerle baş etmek için destek almadığını, destek alan öğrencilerin ise en
çok (%32,7) arkadaş/akran desteği aldığı, profesyonel yardım alma oranının sadece % 1,2 oranında olduğu, yardım için en çok danışman
hoca’dan yardım alındığı(%72), % 20’sinin nereden yardım alacağını bilemediği saptanmıştır. Öğrencilerin %45’i profesyonel yardım
alınabilecek birimlerden kendilerine yeterli düzeyde psikolojik desteğin sağlanmasını beklediklerini belirtmişlerdir.

Sonuç ve öneri
Antalya’nın yaygın bir coğrafik yapıya sahip olmasından dolayı ilçe okullarının merkez kampuse uzak kaldığı, öğrencilerin karşılaştıkları
güçlüklerin çözümünde, merkez kampuste verilen hizmetlerden yeterince yararlanamadığı sonucuna varılmıştır. Üniversitelerin
medikososyal merkezlerinde bulunan psikolojik danışmanlık ve rehberlik merkezlerinde yapılan farklı çalışmaların sonuçlarında da
psikolojik ve psikiyatrik hizmetlerin daha etkili ve verimli bir düzeye getirilmesinin önemli bir gereklilik olduğu belirtilmektedir.(2,3)
Bizde çalışmamızın sonucunda, üniversite öğrencilerinin ihtiyaçları, problemleri, kimlik gelişimleri, mesleki gelişimleri, psikolojik
danışmanlık hizmetlerinden faydalanma imkânları düşünülerek, özellikle ilçe okullarında öğrenim gören öğrencilere, periyodik olarak
gerekli rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasının ve üniversiteye aidiyet duygusunun geliştirilmesine yönelik çalışmaların
yapılmasının önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar kelimeler: üniversite öğrencisi, yaşanan güçlükler, baş etme
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PROBLEMS EXPERIENCED BY THE AKDENİZ UNIVERSITY STUDENTS ATTENDING DISTRICT SCHOOLS
Aim
Many university students are negatively affected by problems like having difficulties in making friends, seperation from the family, or adapting
to dormitory life(1). Most of them do not receive adequate preventive mental health services and constitute a significant risk group for mental
disorders (2). This study was carried out in descriptive form with the aim of determining the problems experienced by the students studying in
those faculties of Akdeniz University located in various districts of the city of Antalya, and therefore contributing to the planning process of the
interventions to be made to eliminate these problems.

Method
The universe of the research consisted of 4720 students enrolled in district schools of Akdeniz University in 2009-2010 Academic Year, whereas
the sample of the research consisted of 523 students, accepted to participate in the study. As data collection tool, the questionnaire form,
included 60 questions was used in the research to determine the participants’ socio-demographic profiles and psycho-social problems.

Findings
Analyses demonstrated that 55,5% of the participant students are females and that 58,9% of them are at the age group of 17-20. It was also
determined that the students attending district faculties experience adaptation problems to a new environment and to a new education life,
economic problems, problems in personal relationships, and problems stemming from staying away from their families. Of the participants,
55,8% reported a monthly family income of between 500-1000 Turkish Liras, 55,4% reported that they know scholarship sources, whereas only
46,5% of them benefit from a scholarship. Students’ main expenditures are eating, housing and transportation. Another difficulty for students
is their distance from their families. Of the participants, 26,6% have families living in 12 hours of distance or more, 42,9% visit families in midterm or summer breaks, 41,9% communicate with their families at least once a day via several media, 15,9% could not get used to living away
from their families and 65,3% miss their families. It was also determined that students experience problems in their personal relationships. Of
the students, 16,3% reported that they struggle to make friends while 15,6% reported that they have difficulty in establishing relationship with
the opposite gender. 28,3% of them stated that the departments they study at were among their first two choices, 73,2% of them chose to study
in their departments being aware of the fact that they were located in districts out of the city center, and 59,9% of them reported that they are
happy with their university and departments. 51% of the participants do not get support to cope with the problems they experience. Of the
students who get support, on the other hand, most (32,7%) get friend/peer support, only 1,2% get professional support, supervisor professors
are preferred most (72%) for support, and 20% do not know where to get support. 45% of the students reported that they expect an adequate
level of psychological support from the responsible units.

Conclusion
We believe that it is of importance to provide especially those students enrolled in district schools with guidance and counselling services and
to make efforts to improve the sense of belonging to the university, by taking into consideration these students’ needs, problems, identity
developments, professional developments and the available means of benefiting from psychological counselling services.

Keywords: University student, problems experienced, coping
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Amaç
Kaliteli iletişimin gereği olan empati, insan ile çalışan mesleklerin; özellikle de insanların hasta, zayıf, duygusal ve hassas zamanlarında
birlikte oldukları hemşirelerin, hekimlerin ve onların eğitiminden sorumlu olan eğitimcilerin önemli konularından biri olmuştur. Bu
meslek sahiplerinin kaliteli iletişim becerisine yani empatik iletişime, sadece hasta ve hasta yakınları için değil; aynı zamanda sağlık
ekibindeki meslektaşları ve diğer meslek üyeleri ile iletişimlerinde de ihtiyaçları bulunmaktadır.Hasta bireyler ile çalışacak olan hemşirelik
ve tıp öğrencileri, farklı ortam ve koşullardan gelerek ve farklı düzeylerde iletişim kurma ve empati becerisine sahip olarak meslekte
eğitime başlamaktadırlar. Öğrencilerin eğitime başlangıç seviyeleri ne olursa olsun, bu eğitim sürecinde varolan seviyeyi kaybetmeden,
daha da geliştirerek, mesleklerinin gerektirdiği profesyonelliğin gereği olan empatik iletişim becerisi ile donanmış olarak mezun olmaları
beklenmektedir. Mezunlar da ise bu iyileştirme süreci devam ettirilmeli, etkileyen olumsuz faktörler belirlenerek, olabilecek düşüşler
engellenmeli ve iyileştirilmelidir.
Empati bilindiği gibi olumlu yada olumsuz birçok faktörlerden etkilenmektedir. Bunlardan biri de öğrenme yani eğitimdir. Her öğrencinin
bu becerileri kazanmada kendi sorumluluğu bulunmakla birlikte, bu konuda sağlık alanındaki eğitimci ve araştırmacılara önemli görevler
düşmektedir. Bu nedenle hemşirelik ve tıp eğitiminde empatiyi kazandıracak gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Empatik iletişim becerisi
ve eğilimi ancak iyi yapılandırılmış eğitim programları ile geliştirilebilir.
Bu çalışmanın amacı, hemşirelik yüksek okulu ve tıp fakültesi 1. sınıfında yer alan “davranış bilimleri” ve “iletişim becerileri” dersleri
kapsamında uygulanan yapılandırılmış bir empati dersi programının hemşirelik ve tıp öğrencileri üzerine etkisini incelemektir.

Yöntem
Bu araştırma programına hemşirelik ile tıp fakültesi müfredat farklılığı ve iki mesleğin kendine özgü kültüründen etkilenmeyi azaltmak
amacıyla her iki okulun 1. sınıf öğrencileri dahil edilmiştir. Veriler eğitim öncesinde ve sonrasında olmak üzere Empatik Beceri Ölçeği
(EBÖ) ve Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmaya 82 hemşirelik ve 143 tıp fakültesi öğrencisi (toplam 226
öğrenci) katılmıştır. Bu çalışma, 2008-2010 yıllları arasında gerçekleştirilmiştir. Haftada iki saat olmak üzere 5 hafta süresince devam eden
bu dersin toplam süresi, 10 ders saatidir.

Bulgular
Eğitim sonrasında her iki ölçek aracılığıyla elde edilen tüm öğrenci puanları eğitim öncesine göre istatistiksel olarak anlamlı olarak artış
göstermiştir (p<0.05). Araştırmaya katılan tüm öğrencilerin empati eğitimi öncesine göre eğitim sonrasında EBÖ ve EEÖ puanlarında
istatistiksel olarak fark oluşturacak şekilde bir gelişme saptanmıştır. Çalışmadaki tüm öğrencilerin eğitim başlangıçında EBÖ ortalaması
141,72 ± 21.66 iken; sonunda 169.42 ± 28.82 yükselmiştir (p<0.05). Öğrencilerin başlangıçta EEÖ ortalaması 70.94 ± 8.95 iken; eğitim
sonunda 73.73± 10.49 seviyesine yükselmiştir (p<0.05). EBÖ puanları cinsiyet açısından karşılaştırıldığında kız ile erkek öğrenciler
arasında eğitim öncesinde, kızlar lehine istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmesine rağmen eğitim sonrasında böyle bir farklılık
saptanmamıştır. EEÖ puanları yönünden eğitim öncesi ve sonrasında kız ile erkek öğrenciler arasında fark bulunmamıştır (p<0.05).

Sonuç
Elde edilen sonuçlar uygun eğitim programları ile empati beceri ve eğiliminin geliştirilebileceğini göstermesi bakımından önemlidir.
Hemşirelik ve tıp fakültesi öğrencilerinin empati becerisi ve empatik tutumu geliştirme/devam ettirmek amacıyla sağlık personeli
eğitiminde çalışan akademisyenler ve araştırmacılar etkili eğitim programları geliştirebilir ve bunun için uygun ortamlar oluşturabilir.
Müfredattaki iletişim ve empati dersleri de öğrencilerin bu konuyu içselleştirebilecekleri bir tarzda/yöntemde işlenmesi uygun olabilir.

Anahtar kelimeler: Empatik beceri, eğilim, hemşirelik ve tıp öğrencileri, eğitim
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THE EFFECT OF A STRUCTURED EMPATHY COURSE ON THE STUDENTS OF A MEDICAL AND A NURSING SCHOOL
IN TURKEY
Aim
Being equipped with empathy is important for health professionals who are supposed to develop therapeutic relationships with people who
are sick, weak, sensitive, and vulnerable. The professionals need to have competencies of empathic communication skills and professionalism
not only for patients and their families but also for colleagues and other members of the health team. Empathy skills and tendency can be
improved through well-structured educational programs.
The aim of this study was to determine the effect of an empathy course for the medical and nursing school students in Turkey.

Method
First year students from a medical and a nursing school in 2008–2009 were enrolled to the study; and were a part of the research program in
order to avoid or minimize the effect of different educational programs and different organizational cultures. Data was collected by using the
Empathic Communication Skills Scale (ECSS), and the Empathic Tendency Scale (ETS). 143 medical students and 83 nursing students (total:
226) who were accepted completed ECSS and ETS at two different times: at the beginning and subsequently at the end of the empathy course.
This course included 10 hours of lectures on empathy and communication skills given through 5 consecutive weeks with 2 hours in a week to
the first year students of both schools

Results/Findings
Results demonstrated that all students received significantly higher scores for the final application than for initial scores on both scales. This
implied that the targeted educational program could have a positive effect on learning empathy and gaining empathy skills and tendency.

Conclusion
This also proved that educators/researchers in the education of health care professionals can effectively develop empathy through effective
educational programs and the creation of programs that make it easier for health professionals and students to gain empathic skill and
maintain empathic attitudes. Longitudinal studies need to be designed to evaluate the changes of different effective approaches in education
applied in well-structured environments including clinical practices.

Keywords: Empathic skill, tendency, nursing-medical students, education
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Dünyada ve ülkemizde gündemdeki yerini koruyan ve henüz nedeni kesin olarak bilinemeyen otizm; kompleks bir bozukluktur
ve üç temel alanda bozulma olarak değerlendirilir. Bunlar; sosyal etkileşim ve sosyal ilişki, sözel ve sözel olmayan iletişim ile sınırlı
ilgiler ya da tekrarlı davranışlardır (Korkmaz B.1999, Korkmaz B. 2000). Bu bozukluktan bireysel olarak etkilenen kişi sayısı net olarak
hesaplanamamakla birlikte özellikle medyanın ilgisiyle toplum üzerindeki etkisi dikkat çekicidir. Tanının alınması aşamasından itibaren
tüm yaşam boyunca otizmli birey ve ailesinin yanında olup, erken teşhis ve doğru yönlendirme yönünden hemşireliğin yeri göz ardı
edilemez (Sayan A. ve Durat G. 2007).
Otizmi açıklamaya çalışan çok sayıda kuram vardır. Hepsinin de ortak amacı birbirinden çok farklı olan ve vakaya göre şiddeti ve sıklığı
değişebilen belirtileri tek bir mekanizma içinde açıklayabilmektir. Bu kuramlar arasında ön plana çıkan zihin kuramı, başkalarının ne
düşündüğüne dair içgörü olarak belirtilmiştir. Otistikler başka insanların kendilerine özgü duygu ve düşünce dünyası içinde yaşadıklarının
ayrımına varamazlar. Bu durum da otistiklerin insanları anlamak ya da yardım etmek gibi sosyal işlevlerden uzaklaşmalarını kaçınılmaz
kılar (Korkmaz B. 2000).
Konuyla ilgili ilk tartışma 1985 “otizm tanısı almış çocukların zihin kuramı var mıdır” sorusuyla açılmıştır ve soru için yanlış inanç testleri
kullanılmıştır (Baron-Cohen 1985). Yanlış inanç testlerinden yaygın bilinenler arasında Maxi testi, Sally ve Ann testi ile hile kutusu testi
sayılabilir. Bu testlerde kişilerin, başkalarının gerçeklikten farklı olarak inançlarının olabileceğini, düşünüp düşünmediklerini ölçmektedir.
Bu testlerde otistik çocukların çoğunlukla başarız olması üzerine konuya ilgi artmış sonrasında farklı araştırmacılar tarafından farklı
sonuçlar alınarak uygulanmıştır (Atasoy S. 2008).
Zihin kuramı deneylerinde başarısız olmanın altında yatan asıl nedenin dil becerisi olduğunu tartışan araştırmalar vardır. Örneğin
Tager-Flusberg (2000) özellikle düşünmek/ tahmin etmek/ bilmek/ söylemek /fısıldamak gibi eylemlerin otizmi olan bireyler tarafından
tam olarak anlaşılmadığına dikkat çekmektedir ve kelime dağarcığıyla zihin kuramı performansı arasında oldukça yakın ilişki
bulmuştur. Bu bulgu da zihin kuramı yoksunluğunun otizmi olan çocukların dilsel bilgilerindeki sınırlılıktan dolayı olup olmadığına
dair çelişki yaratmaktadır (Tager-Flusberg, H. 2000).Otizmin 4 yaş öncesi görülmesi ve bu yetinin bazı üstün zekalı otistiklerde zamanla
gelişebildiğinin gösterilmesi üzerine bu kuram eleştiriler almaktadır. Ayrıca otistiklerin hayal gücü olduğu ancak yürütücü işlevlerdeki
defektleri nedeniyle bu yetilerini ifade edemedikleri belirtilmiştir ( Korkmaz B. 2000).
Hangi gelişim düzeyinde ve nasıl bir yapıda olursa olsun otistiklerin hayatı ve dünyayı algılayış biçimlerinin bizimkinden farklı olduğu
bir gerçektir (http://www.otizmturkiye.com) Otizm konusunda dünyada olduğu gibi ülkemizde de sınırlılıklar ve çelişkiler vardır. Fakat
mevcut bilgiler ışığında yeni çalışmalarla bunların en aza indirilmesi konusunda bilim adamları ve araştırmacılarla birlikte tüm sağlık ve
eğitim personeline de görev düşmektedir.

Anahtar kelimeler: Otizm, psikolojik kuram, zihin kuramı, yanlış inanç testi.

PROCESS THEORY TO PRACTICE IN MIND AUTISM
Autism is a complex disorder of unclear etiology which retains its importance both in our country and worldwide, and it is believed to manifest
itself in 3 principal fields characterized by impaired social interaction and communication, impaired verbal and non-verbal communication
along with restricted interests or repetitive behavior. Although the exact number of people affected by this disorder is not known, the interest of
public, particularly due to support of the media, is remarkable. The role of nursing throughout the entire process beginning with the diagnosis
of autism is indispensable with regard to early diagnosis and proper guidance to the autistic patients and his/her family.
There are may theories aiming at describing the underlying mechanisms of autism. They all share the same target: to explain the entire
spectrum of symptoms that can vary in severity and frequency in each patient by a single mechanism. The theory of mind is a prominent one
among other theories proposed for autism, and it is described as the ability to understand other people’s thoughts. Autistic people can not
perceive that other individuals have their very own mindsets concerning emotions and way of thinking. Therefore, they treat other people as
mere objects and inevitably, they do not indulge in the slightest effort to involve in social interactions such as understanding or helping them.
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The first discussion on the subject was opened by the following question in 1985: “Does the autistic child have a theory of mind?”. In order to
find the answer of this question, wrong belief tests, among which Maxi test and Sally-Anne test are the most popular ones, are used. These tests
are employed to measure a person’s ability to think that other people might have different beliefs unlike the perceived reality. The interest over
the subject has exhibited an increase after the failure of most autistic children in those tests, and thereafter, different investigators obtained
different outcomes.

There are studies which argue that the actual reason behind failure in the tests of theory of mind might be linguistic ability. For example,
Tager-Flusberg (2000) note that activities such as thinking, guessing, knowing, telling, and whispering are not well understood by autistic
individuals and that there is a close relationship between the vocabulary of a person and performance of theory of mind. This finding indicates
that absence of theory of mind may be stemming from the limited linguistic abilities of the autistic children which is a contradiction to the
original assumption. This theory is under criticism because autism has been shown to present below 4 years of age and this ability has been
shown to develop in time in some autistics of high intelligence. Moreover, autistics are noted to have an imagination that they can not express
due to defects in their executive functions.
It is a fact that regardless of their developmental level and characteristic features, autistics have a different way of perception of the world than
ours. There are limitations and contradictions about autism both in our country and worldwide. However, reducing those shortcomings in light
of the recent Findings is a responsibility of the entire healthcare workers and instructors as well as the scientists and the investigators.

Keywords: Autism, psychological theory, theory of mind, wrong belief test.
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Amaç
Bu araştırma bir ruh sağlığı hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı
bir araştırmadır.

Yöntem
Araştırma, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan 75 hemşireden araştırmaya katılmayı kabul eden 54 hemşire ile yapılmıştır.
Veriler araştırmacı tarafından hazırlanan tanıtıcı bilgi formu ve Minnesote İş Doyum Ölçeği ile toplanmıştır.Verilerin analizinde frekans
dağılımı,ortalama kullanmıştır.

Bulgular
Araştırmanın %64.8’i kadın, %35.2’si erkek hemşireden oluşmaktadır. Yaş ortalamaları 30.25±40.79’dır.Araştırmaya katılanların % 68.5’i
üniversite mezunudur.%63’ü bir yıldan fazla süredir psikiyatri kliniğinde çalışmaktadır.%50’si psikiyatri kliniğinde çalışmayı isteyerek
seçmiştir.%31.5’i yaptığı işi tamamen tesadüf eseri seçtiği, %48.1’i işini cazip bulmadığı, %68.5’i işini yararlı bulduğu, %59.3’ü işini yorucu
bulduğu, %42.6’sı yaratıcı bulduğu, %48.1’i işini saygın bulmadığı, %81.5’i stresli bulduğu, %46.3’adaletsiz terfi politikasının olduğunu
ayrıca %46.3’ü tek başına kalma olanağı açısından yaptığı işten memnun değildir, %55.6’sı başkaları için bir şeyler yapabilme şansının
olması açısından işten memnundur. .%5.6’sı çalışma şartlarından memnundur. %33.3’ü kendi yeteneklerini kullanmak bir şeyler yapabilme
şansının olması ve kendi kararlarını uygulama serbestliği bakımından işten memnun değildir, %44,’ü yaptığı iyi bir iş karşılığında takdir
edilme bakımından işten memnun değildir.

Sonuç
Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışan hemşirelerin iş doyum düzeyini belirlemek için yapılan bu çalışmada hemşirelerin
büyük bir çoğunlunun yaptığı işi yorucu ,sıkıcı, saygın ve cazip olmayan, adaletsiz terfi politikasının uygulandığı ,kendi kararlarını
uygulama serbestliğinin olmadığı bir iş olarak değerlendirmiştir.Buna karşın işi yaratıcı ve yararlı, başkalarına yardım etme fırsatı sunması
bakımından iş doyumunu anlamlı etkilediği belirlenmiştir.
Psikiyatri servisleri diğer servislerden farklı yapısı ,dış çevreye kapalı olması ,hastaların özellikleri gibi nedenlerden dolayı bu serviste çalışan
hemşirelerde belirgin strese neden olmaktadır.İşin özellikleri ve iş görenin istekleri birbirine uyduğunda iş doyumu gerçekleşmektedir.
Yapılan araştırmanın sonuçlarına göre hemşirelerin iş doyumunu arttırmak için hastane koşullarının ve servisteki çalışma şartlarının
iyileştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: İş Doyumu, Hemşireler, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi

INVESTIGATION JOB SATISFACTION LEVELS OF NURSES IN A MENTAL HEALTH AND ILNESS HOSPITAL
Objective
In this descriptive study, it is aimed to investigate job satisfaction levels of nurses in a mental health and illness.

Methods
Only 54 of 75 nurses who work in a mental health and ilness hospital, accepted to particiable in this study.Data was collected with personel
information form and Minnesota Job Satisfaction fort the analiz of data was carried out frequency distribution and avarega.

Findings

344

Nurses included in the research were 30.35±40.79 group of age, 64.8% of whom were female, 35.2% of whom were male and 68.5% of whom
were graduated high school.63% of whom worked more than one year in psychiyatry clinic.50% of nurses chose willingly ,31.5% of whom
selected by chance, to work in psychiyatry clinic. 48.1% of whom didn’t find attractive, 68.5% of whom found usefull, 59.3% of whom found
tiring, 42.6% of whom found creative, 48.1% of whom didn’t found respectable, 81.5% of whom found stressful,46.3% of whom thougt unfair
promotion policy about this job.46.3% f nurses werwn’t satisfied with this job because they weren’t alone.But 55.6% of whom were satisfied

with this job because they liked to help others and 5.6% of whom satisfied the conditionals of job too..33.3% or whom weren’t satisfied with
this job because they didn’t use their abilities and their decisions.44% of whom weren’t satisfied this job because they weren’t be appreciated
in return for work.

Results
This study is aimed to investigate job satisfaction levels of nurses in a mental health and illness.İn this study, most of the nurses think that this
job is tiring, boring, isn’t respectable and attractive and were implemented the unfair promotion policy, weren’t used their decision.While this
study includes that nurses think this job is usefull, creative and usefull for helping others.
Psychiatry clinic is different from others clinic because of structure,charecteristics of patients and to be closed to the external environment. job
satisfaction was carried out when properties of job and reguests of worker compyl with each other.According to the results of this study ,the
conditions of hospital and working environment of clinic was improved to increase job satisfaction levels of nurses.

Keywords: Job satisfaction,Nurses,Mental Health and İlness Hospital
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Araştırmanın amacı
Dünyadaki hızlı değişimler, iş yaşamının değişmesine ve bilişsel zekânın (Intelligence Quotient-IQ) iş başarısının tek göstergesi olduğu
düşüncesinin sorgulanır hale gelmesine neden olmuştur. Bu değişimden hastaneler de etkilenmiş; Sağlık Hizmetlerinin önemli bir
bölümünü oluşturan Hemşirelik Hizmetlerinin karmaşık teknoloji ve yoğun insan ilişkileriyle karşılaşması sorumluluk ve yetki alanlarının
genişlemesine yol açmıştır. Bu gelişmeler hemşirelerin duygularının farkında olabilen, duygularını yönetebilen, empati kurabilen, kendini
motive edebilen ve etkin iletişim sağlayan, bireyler olmalarını gerektirmiştir.
Bu araştırma; hemşirelerin duygusal zekâları ile iş yaşamında yaşanılan yalnızlık arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı ve
ilişki arayıcı nitelikte yapılmıştır.

Materyal-Metod
Araştırma, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Atatürk Üniversitesi Aziziye ve Yakutiye Araştırma Hastanelerinde 15 Ocak
2011-15 Haziran 2011 tarihleri arasında yürütülmüştür.
Araştırmanın evrenini 726 hemşire oluşturmuş; evrenden örneklem seçim yöntemine gidilmeksizin evrenin tamamı araştırmaya
alınmıştır. Araştırmanın örneklemini, izinli ve raporlu olmayan, gönüllülük esasına göre araştırmaya katılmayı kabul eden 541 hemşire
oluşturmuştur.
Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından hazırlanan “Anket Formu”, “Duygusal Zekâ Değerlendirme Ölçeği (DZDÖ)” ve “İş Yaşamında
Yalnızlık Ölçeği(İYYÖ)” kullanılmıştır.
Araştırmada elde edilen veriler, SPSS 16 istatistik paket programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelik
dağılımlar, bağımsız gruplarda t-testi, Varyans analizi, Pearson korelasyon analizi, Kruskal Wallis testi kullanılmıştır.

Bulgular
Hemşirelerin DZDÖ toplam puan ortalamasının 131.9±27.4 ve İYYÖ toplam puan ortalamasının 31.8±10.8 olduğu belirlenmiştir.
Hemşirelerin yaş, eğitim, baba-anne eğitim durumu, çalışma yılı, çalışma pozisyonu ve çalışılan birime göre DZDÖ toplam puan ve alt
puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). Hemşirelerin cinsiyet, çocuk sahibi olma
ve medeni duruma göre DZDÖ toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur
(p>0.05). Hemşirelerin cinsiyet, eğitim, baba-anne eğitim durumu, medeni durum, çalışma pozisyonu ve çalışılan birime göre İYYÖ
toplam puan ve alt puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Hemşirelerin yaş, çocuk
sahibi olma durumu, sektörde çalışma yılına göre İYYÖ toplam ve alt puan ortalamaları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olmadığı tespit edilmiştir (p>0.05). DZDÖ’nün toplam puan ve alt boyut puan ortalamaları ile İYYÖ’nün toplam puan alt boyut puan
ortalamaları arasında istatistiksel olarak negatif yönde anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p= .000).

Sonuç ve öneriler
Sonuç olarak, hemşirelerin duygusal zekâları arttıkça iş yaşamında yalnızlıklarının azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç doğrultusunda
hemşirelerin bireysel ve mesleki yaşamda duygusal zekânın gelişimini destekleyen eğitim programlarının oluşturulması ve hemşirelerin
yalnızlık duygusunun azaltılmasına yönelik girişimlerin planlanması ve uygulanması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, Duygusal Zekâ, Yalnızlık, İş Yaşamı

DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LONELINESS NURSES EXPERIENCE IN THEIR CAREERS WITH
THEIR EMOTIONAL INTELLIGENCE
The purpose of study
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Develop in the world led to changes in business life. This change also affected hospitals, Healyh Services Nursing Services make up a significant
portion of the complex technology and intense encounter of human relationships has led to the expansion of areas of responsibility and
authority. These developments maybe aware of nurses’ feelings, emotions, able to manage, which can be emphaty, self-motivated and effective

comminication that enables individuals required to be.
The purpose of this descriptive and relational study is to determine the relationship between the loneliness nurses experience in their careers
with their emotional intelligence.

Material-Metod
This study was conducted between January, 15, 2011 and June, 15, 2011 at Erzurum Regional Training and Research Hospital, Atatürk University
Aziziye Research Hospital, and Atatürk University Yakutiye Research Hospital.
The population of this study comprised of 726 nurses. The entire population of this study was included in the study without choosing a sample
group from within the population. The sample group of this study comprised of 541 nurses that accepted to participate voluntarily in this study,
who were not on leave or signed of sick during the dates of this study.
A “Questionnaire,” prepared by the researcher, the “Emotional Intelligence Evaluation Scale,” and the “Loneliness at Work Scale” was used to
gather data.
Data obtained from this study was assessed using a SPSS 16 statistical package program. Percentage distributions, t-test in independent
groups, variance analysis, Pearson’s Correlation Analysis, and the Kruskal Wallis test were used to analyze the data.

Findings
The total score mean of Emotional Intelligence Evaluation Scale score for nurses was 131.9±27.4, and their total score mean of Loneliness at
Work Scale was 31.8±10.8. There was a significant difference between the total score mean obtained by nurses from the Emotional Intelligence
Evaluation Scale (age, education, education level of parents, years of service, title, and unit) and their sub-scale score means (p<0.05). There
was no significant difference between total score mean and sub-scale score means of the Emotional Intelligence Evaluation Scale based on the
gender of nurses, whether they were mothers or not, and their marital status (p>0.05). There was a significant difference between the total score
mean obtained by nurses from the Loneliness at Work Scale (gender, education, education level of parents, marital status, title, and unit) and
their sub-scale score means (p<0.05). There was no significant difference between the total score mean obtained by nurses from Loneliness at
Work Scale and their sub-scale score means based on the age of nurses, whether they were mothers or not, and their years of service (p>0.05).
There was a significant inverse relationship between the total score mean and sub-scale score means of Emotional Intelligence Evaluation
Scale and the total score mean and sub-scale score means of Loneliness at Work Scale (p= .000).

Results and recommendations
Results concluded that the loneliness of nurses in their career decreased together with the increase in their emotional intelligence. In line with
this Conclusion, it is suggested that efforts should be planned and applied to reduce the loneliness of nurses, and training programs should be
established that support improving the emotional intelligence of nurses both in their professional and personal lives.

Keywords: Nurse, Emotional Intelligence, Loneliness, Career.
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Giriş
Ailede engelli bir çocuğun doğumu, aile üyelerinin yaşamlarını, duygularını ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur.
Farklı özelliklere sahip olan bir çocuğun doğması ailelerin sosyal çevrelerinde, beklentilerinde, planlarında, iş yaşamlarında ve mali
konularda büyük değişiklikler yaşanmasına neden olmaktadır. Çocuğun engelli olması ailenin psikolojik sorunlar yaşamasına ve benlik
saygısında azalmaya neden olabilmekte, bu da ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Amaç
Zihinsel engelli çocukların ailelerinde benlik saygısı ve depresyon düzeylerini incelenmesi ve olası depresif belirtilerin saptanması.

Metod
Araştırmanın evrenini Sakarya İl merkezindeki Kanada Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitimi Merkezi, Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi ve
Ayşe Sadi Ünal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi; örneklemini bu merkezlere kayıtlı çocukların annelerinden çalışmaya katılmaya gönüllü
67 anne oluşturmuştur. Veriler sosyodemografik bilgileri içeren bireysel görüşme formu, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve
Beck Depresyon Envanteri (BDE) kullanılarak toplanmış, t-testi, tek yönlü varyans, anova, aritmetik ortalama, standart sapma, frekans,
kolerasyon analiz teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma kapsamına alınan çocukların; %39,7’si zeka geriliği, %14,7’si Down Sendromu, %26,5’i Otizm, %17,6’sı Serebral Palsi tıbbi tanısı
ile özel eğitim almaktadır. %30,9’unda nörolojik rahatsızlık saptanmıştır. Ailede ruhsal tedavi görenler %30,9’dur. Bunların %19,1’i anneler,
%8,8’i babalardan oluşmaktadır. Ruhsal tanıların %20,6’sı depresyondur.
Araştırmaya katılan annelerin benlik saygıları incelendiğinde aritmetik ortalamasının 2.22 olduğu ve benlik saygılarının orta düzeyde
olduğu söylenebilir. Yine aynı tabloya göre annelerin depresif olma düzeylerinin aritmetik ortalaması 22.76’dır.
Tablo 1. Annelerin benlik saygısı ve depresif olma düzeyleri

N

S

Benlik Saygısı

67

2.22

.92

Depresif

67

22.76

13.91

Araştırmada annelerin yaşlarına göre benlik saygısı ve depresif olma düzeyleri incelendiğinde, aralarında anlamlı bir fark olduğu
belirlenmiştir (p<.05).
Ayrıca annelerin sahip oldukları çocuk sayısına göre benlik saygıları ve depresif belirti düzeyleri incelendiğinde; benlik saygıları arasında
anlamlı bir fark yok iken (p>.05), depresif olma düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür (p<.01).
Annelerin benlik saygısı ile depresif olma arasındaki ilişki incelendiğinde; benlik saygılarının toplam puanları ile depresif belirti
düzeylerinin toplam puanları arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir (p>.05; r=-.206). Tablo-2
Tablo 2. Annelerin benlik saygısı ve depresif belirti düzeyleri arasındaki ilişki

Benlik Saygısı

Pearson Correlation

Benlik Saygısı

Depresif

1

-.206

Sig. (2-tailed)
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Depresif

.095

N

67

67

Pearson Correlation

-.206

1

Sig. (2-tailed)

.095

N

67

67

Sonuç
Zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin yaşları arttıkça benlik saygılarının düştüğü, depresif olma düzeylerinin arttığı ve ailedeki çocuk
sayısının yükselmesinin annelerin depresif olma eğilimlerini artırdığı söylenebilir. Zihinsel engelli çocuğa sahip olan ailelerin psikososyal
desteğe ihtiyaç duydukları düşünülmektedir. Bu da ekip çalışması, planlı ve devamlı hizmet sunumu ile gerçekleşebilir.

Anahtar kelimeler: Zihinsel Engelli Çocuk, Depresyon, Benlik Saygısı, Aile

THE ASSESSMENT OF SELF-ESTEEM AND DEPRESSIVE SYMPTOMS IN THE FAMILIES OF MENTALLY DISABLED
CHILDREN
Introduction
The birth of a disabled child in a family is a situation which affects the lives, feelings and behaviours of family members negatively. The birth
of a child having different features leads to major changes in the social environment, expectations, plans, business and financial matters of
the families. It causes psychological problems in the family and a decrease in self-esteem if there is a disabled child in the family. The child’s
psychological problems can be impaired for the family and may lead to decline in self-esteem and mental health.

Aim
The assessment of self-esteem and depressıve symptoms ın the famılıes of mentally dısabled chıldren and to confirm depressive symptoms.

Method
The universe of research includes Canada Education Practice School and Job Training Center, Sakarya Autistic Children Education Center and
Ayşe Sadi Ünal Education Center; the sample of research includes 67 voluntary mothers among the mothers of children registered in these
centers. After receiving the permission of the institution, the mothers were given information about the study and they signed an informed
consent form. Socio-demographic data and individual interview from prepared by the researchers were gathered from the Rosenberg Self
Esteem Scale and the Beck Depression Inventory. In the study, SPSS 16 Packet Programme was used.

Findings
Among the children included in the study, 39,7 % were found out to have mental retardation, 14,7 % Down Syndrome, 26,5 % Autism, 17,6
% receive special treatment for medical diagnosis of Cerebral Palsy. 30,9 % were found out to have neurological disorders, and 30,9 % were
receiving psychological treatment in the family; 19,1 % of those receiving psychological treatment were mothers and 8,8 % were fathers. 20,6
% of psychological treatment is due to depression.
When self-esteem of the family members of the mothers, participated in the research were examined, it was seen that the arithmetic average
was 2.22. According to this, it can be said that family members of children with mental disabilities have a moderate amount of self-esteem.
Again, according to the same table, the level of depression in the mothers has an arithmetic average of 22.76.
Table 1 The mothers to become self-esteem and depression levels

N

S

Self-Esteem

67

2.22

.92

Depressive

67

22.76

13.91

In the study, when the levels of depression and self-esteem were examined in compliance with ages of mothers, it is seen that there was a
significant difference between them (p <.05). The number of children mothers had was compared to their self-esteem and depressive symptom
levels. While there was no significant difference between self-esteem (p> .05), it was seen that there was a significant difference between the
levels of being depressed(p <.01).
When the relationship between self-esteem of the family and being depressed was considered, it was seen that there was no meaningful
relationship between the total scores of self-esteem of the family members and the total scores of depressive symptom levels (p> .05, r =-. 206).
Table 2 The relationship between self-esteem and depressive symptom levels of the mothers.

Self-Esteem

Pearson Correlation

Self-Esteem

Depressive

1

-.206

Sig. (2-tailed)
Depressive

.095

N

67

67

Pearson Correlation

-.206

1

Sig. (2-tailed)

.095
67

67
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Result
The older the mothers were, the less self-esteem and more depression levels they had. The rise in the number of children in the family can be
said to increase the tendency to have depression among mothers.It is thought that the families having mentally disabled children needed
psycho-social support. The support can be achieved by teamwork, planned and ongoing service delivery.

Keywords: Mentally Disabled Child, Depression, Self-Esteem, Family
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İSTANBUL İLİNDE PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN RUHSAL HASTALIKLARA
YÖNELİK İNANÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hacer Aydöner*, Gül Ünsal Barlas**
*
**

P-113

SB Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireleri ABD

Amaç
İnançlar, davranışları ve yaklaşımları etkilediği için ruhsal hastalığa karşı olumsuz inanca sahip hemşireler ruhsal sorunlu bireylerin
bakımını üstlenmek istemeyebilir ya da hizmette güçlük çekebilirler. Hemşirelerden toplumun sağlık ve hastalığa karşı olumlu inanç
geliştirmelerinde rol model olması beklenir. Bu nedenlerle ruh sağlığı bozulmuş kişilere bakım veren psikiyatri kliniğinde çalışan
hemşirelerin ruhsal hastalığa yönelik inançlarının saptanması önemlidir. Bu çalışma, İstanbul ilinde Sağlık Bakanlığı’na, üniversite ve
özel kuruma bağlı hastanelerin psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin ruhsal hastalıklara yönelik inançlarını incelemek ve etkileyen
faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmaya 01.03.2009-01.06.2009 tarihleri arasında; İstanbul ilinde Sağlık Bakanlığı’na bağlı dört eğitim ve
araştırma hastanesi, iki tıp fakültesi hastanesi ve özel kuruma ait iki ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin psikiyatri kliniklerinde çalışan 258
hemşire katılmış ve verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından literatür incelenerek geliştirilen “Bilgi Formu” ve “Ruhsal Hastalıklara
Yönelik İnanç Ölçeği (RHİÖ)” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Kruskal-Wallis, Mann-Whithney U, One-way Anova, Tukey HSD
testi, Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 32.6±7.65, %43.4’ü lise mezunu, %60.9 evli, %46.1 şehirde büyüdüğü, %76.4 çekirdek
aileye sahip olduğu, %79.1’i Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde çalışmaktadır. Hemşirelerin %75.6’sı psikiyatriye özgü bir eğitim
almamıştır. Hemşirelerin %58.1’i psikiyatri kliniklerinde kendi isteği ile çalıştığını, %60.1’i ruhsal hastalıkların birincil nedeni olarak biyolojik
nedenleri belirtmiştir. Çalışmamızda ruhsal hastalıklara yönelik inanç ölçeğinin toplam puanı 52.84±16.68, çaresizlik alt grubu puanı
28.58±10.07, tehlikelilik alt grubu puanı 22.54±6.88 ve utanma alt grubu puanı 1.73±2.24. olarak bulunmuştur. Psikiyatri kliniklerinde
çalışan hemşirelerin mesleki özellikleri ile ruhsal hastalıklara yönelik inançları arasındaki ilişki incelendiğinde; çalıştığı kurum (KW=9.88,
p=0.007), psikiyatri hemşireliğini isteyerek seçme durumu (Z=3.46, p=0.001) ve alınan özel eğitimin şekli (KW=11.61, p=0.009) ile ölçeğin
toplam puanı arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlılık bulunmuştur. Psikiyatriye özgü bir eğitim alınması ile ruhsal hastalıklara
yönelik olumsuz inançlar arasında (Z=2.080, p=0.037) istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur. Üniversite hastanelerinin psikiyatri
kliniklerinde çalışan hemşireler ile sağlık bakanlığına bağlı hastaneler ve özel hastanelerin psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin
ruhsal hastalıklara yönelik inançları arasında anlamlı (F=6.016, p=0.003) bir fark bulunmuştur. Yapılan ileri analizde (Tukey HSD) ise farkın
üniversite hastanelerinden kaynaklandığı saptanmıştır.

Sonuç
Psikiyatri kliniğinde çalışan hemşireler ruhsal hastalığı olanlara karşı toplumdaki diğer bireylere göre daha olumlu inançlar göstermektedir.
Hemşirelerin inançlarının çalıştığı kurum, psikiyatri hemşireliğini isteyerek seçme durumu, psikiyatriye özgü eğitim alma, alınan özel
eğitimin şekli, yaş gibi değişkenlere göre farklılık gösterdiği ve psikiyatri kliniğinde çalışan hemşireler arasında ruhsal hastalıklara karşı az
da olsa olumsuz inançların olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, İnanç, Ruhsal hastalık, Tutum

THE BELIEFS TOWARD MENTAL ILLNESS OF THE NURSES WHO WORKS AT PSYCHIATRY CLINICS IN ISTANBUL
Objective
Because of the fact that beliefs toward mental illness change behaviors and attitudes, nurses who have negative beliefs toward mental illness
may not want to take care of those patients or have difficulty on working. The beliefs of the nurses, being the most frequently interacted health
personel about mental illness, may have an influence on the treatment options, on the duration of the cure and also on the attitude of the
public, people and the families. In this context, it is important to define the beliefs of the nurses who works at psychiatry clinics.

Methods
This study is performed in the city of İstanbul for the Ministry of Health and Social Services aiming to define and search for interactive relations
in the beliefs of the nurses employed in the university and private institutions’ psyhiatry clinics about mental illness and the factors that causes
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this opinions and effects of them. “The Data Form” and “Beliefs Toward Mental Illness Scale (BMI)” developed in paralel with the literature, have
been used. SPSS 15.0 programme, Kruskal-Wallis, Mann-Whithney U, One-way Anova, Tukey HSD Test, Pearson Correlation Test have been used
in the analysis of the relevant data.

Results
The average age of the subject nurses (n=258), is 32.6±7.65, the %43.4 of them is high school educated, the %60.9 is married, %46.1 were grown
up in big cities, %76.4 has nucleid family , %79.1 is working for the Hospitals of the Ministry of Health and Social Services. %75.6 of the nurses
have not been special trained for the psychiatry. %58.1 of the nurses is working at a psychiatry clinic by their own will, % 60.1 claims the primary
reason for a mental disease as biological factors.. In our study, the total points of our belief scale has been calculated as 52.84±16.68, while the
total points of desperacy, danger and shame sub-groups are 28.58±10.07, 22.54±6.88 and 1.73±2.24 respectively.

Conclusion
As a Conclusion, nurses working at a psychiatry clinic tend to express more positive opinions towards mentally ill people in comparison to
the other individuals in the society. The beliefs of the nurses are effected by variables such as employer, choosing to work as psychiatry nurse,
receiving special training, the type of training received, age etc. while negative beliefs, although minor, have been found to exist among nurses
is working at a psychiatry clinic.

Keywords: Attitude, Belief, Mental İllness, Nurse
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HEMŞİRELİKTE MOBBİNG VE ATILGANLIK
Sibel Asi Karakaş*, Ayşe Okanlı**
*
**

P-114

Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Giriş ve amaç
İş yerinde mobbing, bir ya da birkaç kişinin tek bir kişiye sistemli olarak yöneltilen, etik dışı iletişim ile düşmanca davranışlarda
bulunulması olarak tanımlanmaktadır1. Ülkemizde yapılan çalışmalarda da sağlık çalışanları içinde en çok psikolojik şiddete maruz kalan
meslek grubunun hemşireler olduğu saptanmıştır 2. Son yıllarda hemşirelerle yapılan çalışmalarda mobbinge maruz kalma oranlarının
yüksek olduğu kadar, iletişim kurarken atılgan bir şekilde kendilerini ifade edemedikleri için çekingen davranış biçimi sergiledikleri ve
bunun ciddi bir sorun olduğu belirtilmektedir 3-5. Çalışma hemşirelerin mobbinge maruz kalma ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkiyi
saptamak amacıyla yapılmıştır.

Metod
Araştırma tanımlayıcı nitelikte yapılmıştır. Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye
Araştırma Hastanesinde 15 Şubat 2010-30 Nisan 2010 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin
tamamı örneklem olarak alınmıştır. Çalışmaya katılmayı kabul eden 218 hemşireye ulaşılmıştır. Verilerin toplanmasında, sosyodemografik
özelliklerini belirleyen anket formu, Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) ve hemşireler için geliştirilmiş olan Mobbing Ölçeği kullanılmıştır.
Araştırma sonucu elde edilen verilerin değerlendirilmesi bilgisayar ortamında, SPSS 17 (Statictical Package for Social Science) paket
programında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, pearson korelasyon analizi, cronbach alfa
katsayı hesaplaması kullanılmıştır.

Bulgular
Mobbing ölçeğinden 204 puan ve üstünde alarak mobbing mağduru olduğu belirlenen 38 hemşirenin; %55.2’si lisans mezunu, %52.7’si
bekar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca %86.9’u servis hemşiresi olarak ve % 63.2’si dahili branşta kliniklerde çalışmaktadır. Çalışmaya
katılanların %17.4’ü mobbing ölçeğine göre 204 puanının üstünde puan alarak mobbinge maruz kaldıkları saptanmıştır. Mobbinge
maruz kalan hemşirelerin %76.3’ünün çekingen olduğu belirlenmiştir. Mobbing ölçeği ve atılganlık envanteri arasında negatif yönde
anlamlı bir ilişki vardır (p<0.01). Atılganlık düzeyi arttıkça mobbinge maruz kalma oranı düşmektedir.

Sonuç
Sonuç olarak, hemşirelerin mobbinge maruz kalma durumlarının yüksek olduğu ve mobbinge maruz kalmanın asıl nedeninin çekingen
davranmaları olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun icin kurumsal farkındalık oluşturarak, kurumda yaşanan bu sorunun ortaya çıkarılması ve
kurumsal yaptırımların belirlenmesi; hemşirelere atılganlık ve iletişim becerileri konusunda eğitim verilmesi önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik, mobbbing, atılganlık

MOBBING AND ASSERTIVENESS IN NURSING
Introduction and aim
The term “mobbing” is defined as the presence of unethical and antagonistic behavior applied on a person by one or more individuals1. It was
detected with many studies that psychological violence is experienced by nurses compared with other occupations within healthcare workers2.
Studies in recent years, nurses with rates of exposure to mobbing, they could not express themselves in away to communicate with assertive
behavior exhibited for the passive and it is stated that a serious problem3-5. The study was conducted in order to detect the relationship
between being exposed to mobbing and levels of assertiveness.

Methods
The study was conducted as a descriptive study. It was conducted in Erzurum Regional Training and Research Hospital and Atatürk University
Faculty of Medicine Yakutiye Research Hospital between the dates of 15 February 2010 and 30 April 2010. There was no choice of sampling in
the study; the entire universe was chosen to be the sampling. 218 nurses who accepted to be involved in the study were got into contact. In the
collection of data, survey form which determines socio-demographic features; Rathus Inventory of Self-assertive (RAE) and Mobbing Scale
which we have developed for nurses were used. The evaluation of data obtained as a result of study was conducted with SPSS 17 (Statistical
Package for Social Science) package program. Percentage distribution, averages, Pearson correlation analysis, cronbach alpha coefficient were
used in the evaluation of data.
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Findings
Of 38 nurses who are determined to be victims of mobbing for getting 204 points and above at mobbing scale; 55.2% of them were graduates of
bachelor degree and 52.7% of them were single. Moreover 86.9% of them are service nurses and 63.2% of them are working in clinics of interior
branches. 17.4% of those who have participated in the research and got above 204 score are detected to have been exposed to mobbing
according to mobbing scale. 54.1% of them were detected to be passive according to Rathus Assertiveness Inventory. There is a negative
relationship between Mobbing scale and assertiveness inventory (p<0.01). As the assertiveness level increase the rate of being exposed to
mobbing decrease.

Conclusions
As a result, it was found out that the possibility of nurses being exposed to mobbing is high and the real reason for their being exposed to
mobbing is their passive behavior. It is suggested that institutional awareness should be raised; the problem experienced in the institution
should be revealed and nurses should be given education about assertiveness and communication skills.

Keywords : Mobbing, Assertiveness, Nurse,
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RUHSAL SORUNLARI NEDENİYLE AYAKTAN İZLENEN HASTALARIN İÇSELLEŞTİRİLMİŞ
ETİKETLENMELERİ
Gamze Sarıkoç, Fatma Öz

P-115

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği B.D.

Amaç
Bu araştırma ruhsal sorunları nedeniyle psikiyatri polikliniklerinde izlenen hastaların içselleştirilmiş etiketlenmelerini belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini Ankara ilinde olup, psikiyatri kliniği ve polikliniği olan üç hastanede ruhsal sorunları nedeniyle ayaktan izlenen,
araştırmaya katılmayı kabul eden 400 hasta oluşturmuştur. Veriler; tanımlayıcı bilgi formu ve hastaların içselleştirilmiş etiketlenmelerini
belirleyen “Ruhsal Hastalıkların İçselleştirilmiş Damgalanması Ölçeği (RHİDÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler
SPSS 15.0 istatistik yazılım programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Verilerin analiz edilmesinde Kruskal Wallis Testi ile Mann Whitney U
Testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma bulgularına göre hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları 69.99 (Max=116, min=29) olarak belirlenmiştir.
Puan ortalamaları, “Yabancılaşma” alt ölçeği için 15.52±4.23, “Kalıp Yargıların Onaylanması” alt ölçeği için 15.63±4.30, “Algılanan Ayrımcılık”
alt ölçeği için 11.03±3.75, “Sosyal Geri Çekilme” alt ölçeği için 14.50±4.80, “Damgalanmaya Karşı Direnç” alt ölçeği için 13.30±2.47 olarak
bulunmuştur. Hastaların içselleştirilmiş etiketlenme toplam puan ortalamaları ve alt ölçek puan ortalamaları ile cinsiyet, yaş, yetişilen
yer, eğitim durumu, çalışma durumu, meslek, gelir durumu, tanı konduktan sonra geçen süre, klinikte yatma durumu, izlendiği hastane,
aldığı tanı arasında istatistiksel anlamlılıkta bir fark olduğu ancak doğum yeri, medeni durum, klinikte yatma sayıları arasında istatistiksel
açıdan anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Sonuç
Bu sonuçlara göre, hastalarda içselleştirilmiş etiketlenmeyi etkileyen faktörlerin olumsuz etkileriyle baş etmeye yönelik danışmanlık
hizmetlerinin planlanması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: Etiketlenme, İçselleştirilmiş Etiketlenme, Psikiyatri Hemşireliği

INTERNALIZED STIGMA OF OUTPATIENTS HAVING MENTAL PROBLEMS
Objective
This descriptive study is came out as a descriptive study to determine internalized stigma of patients who were monitored in the psychiatry
clinics due to mental problems.

Methods
The sample comprised of 400 patients who agreed to participate in the study in three hospitals which were in Ankara and has psychiatry
clinic and outpatient clinic. Data were collected by descriptive information form and “Internalized Stigma of Mental Illness Scale”. Data was
analysed in SPSS 15.0. Kruskal Wallis and Mann Whitney U tests were used in the analyses. Results: The results revealed that the patients’
mean internalized stigma scores was 69.99 (maximum=116, minimum=29). The mean score was 15.52±4.23 for the “Alienation” subscale,
15.63±4.30 for the “Stereotype Endorsement”, 11.03±3.75 for the “Perceived Discrimination” subscale, 14.50±4.80 for the “Social Withdrawal”
subscale, 13.30±2.47 for the “Stigma Resistance” subscale. It was determined that there was significant difference between the patients’ mean
internalized stigma total scores between subscale scores and their gender, age, job, the place that the patient was raised in, educational status,
working status, income level, the period spent after the diagnosis, hospitalization status, the hospital monitoring the patient and the diagnosis;
however, no significant difference was found in terms of birth place, marital status, number of hospitalization.

Conclusion
On the basis of these results, it is suggested that counselling services should be planned in order to identify negative impact of the factors that
influence coping with internalized stigma.

Keywords: Stigma, Internalized Stigma, Psychiatric Nursing
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Giriş ve amaç
Ergen gebeliği psikolojik, sosyal ve ekonomik bir sorundur, fiziksel olarak birçok risk taşımaktadır. Erken evlilik yaşı ise henüz çok genç olan
kızların hamile kalmalarına neden olmaktadır. Ancak süreç yasal evlilik süreci olduğundan sorun gibi algılanmamaktadır. Erken evlilikler
ve bunun getirdiği ergen gebelikleri ise bir yönden de eğitimin sonlanmasına neden olmaktadır ve bu eğitimsiz, genç anneler demektir
(1,2). Az gelişmiş ülkelerde ise eğitimsizlik bir sonuç değil neden olarak görülebilir. Kişinin erken evlenmesine etki eden faktörlerden biri
de eğitimsizliktir(3).
Adolesan gebelikler genel anlamda riskli gebelikler olarak kabul edilmektedir. Ortaya çıkan olumsuzluklardan primer olarak anne yaşının
küçük olması sorumlu olabileceği gibi adolesan gebelikler ile ilişkili olumsuz koşullar da etkili olabilir. Adolesan gebeliklerde, sosyo
ekonomik seviye düşüklüğü, beslenme bozukluğu, antenatal bakım yetersizliği ve kötü alışkanlıklar söz konusudur. Adolesanlarda hem
antenatal bakım eksikliği hem doğum ve ebeveynlik için iyi hazırlık yapılmamasından dolayı doğum ve doğum sonrası kompilkasyo
oranı yüksektir(1-3).
Bu çalışma Muğla il merkezindeki sağlık ocaklarına müracaat eden adölesan gebeler (≤ 21 yaş) ve yetişkin gebeler (22 ≤ yaş ) üzerinde
uygulanmıştır. Araştırma Muğla il merkezindeki sağlık ocakları bölgesinde adölesan evlilik ve adölesan gebelik prevalansının belirlenmesi
amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır.

Bulgular
Bu çalışmada araştırmaya katılan gebelerin evlilik yaşlarına bakıldığında çoğunluğunun 19–22 yaş gurubunda (%41.8) olduğu
görülmüştür. 15–18 yaş gurubunun ise %34.5 gibi bir oranla ikinci sırada yer aldığı saptanmıştır.
Araştırmaya katılan gebelerin ilk gebelik yaşının 19–22 yaşlar arasında % 47.3 olduğu, 15-18 yaşlar arasındakiler ise % 24.5’ lik oranla
ikinci sırada olduğu saptanmıştır.

Sonuç ve öneriler
Evlilik ve ilk hamilelik yaşının küçük olması önemli ve yaygın bir halk sağlığı sorunudur. Erken yaş evlilik yapmış kadınlara; öncelikli sağlık
hizmeti sunulması için planlamalar yapılması gerektiğini, Adölesan anne ve adölesan annelerden doğan çocukların hastalık ve ölüm riski
taşımaları nedeniyle sağlık kurumlarında çalışan ebe ve hemşirelerin anne adaylarına eğitim vermelerinin oldukça önemli bir durum
olduğunu düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler: Adölesan gebelik, adölesan evlilik

ADOLESCENT PREGNANCY AND ADOLESCENT MARRIAGES
Introduction and purpose
Adolescent pregnancy is a psychological, social and economic problem and it poses physical risks. Early marriage may lead to pregnancy of
young people. However, since this is a legal marriage, it is not considered to be a problem.
Early marriages and resulting early pregnancy somehow lead to the questioning of the education and these early pregnant adolescents are
called uneducated mothers. (1,2). In underdeveloped countries, lack of education is not seen as a result but a cause. One of the factors leading
early marriages is being uneducated. (3).
Adolescent pregnancies are considered as risk pregnancies in general. The resulting ,under-age mothers are primarily responsible for any
problems that can be associated with the adverse conditions, such as adolescent pregnancies may also be effective. Adolescent pregnancies,
low socio-economic level, malnutrition, lack of antenatal care and there are bad habits. Lack of antenatal care and childbirth and parenting
adolescents and not made good preparation for the birth and after birth due to a high rate of complication(4).
The present study was carried out with the adolescent pregnant women (aged ≤ 21) and adult pregnant women (aged 22 ≤) applied to the
health-care centers in Muğla. The study is a descriptive study carried out to determine the prevalence of adolescent marriages and pregnancies
registered by the health-care centers in Muğla city.
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Findings
When the marriage age of the pregnant women involved in the present study was examined, it was found that many of them are in the age
group of 19-22 (41.8%), and this age group is followed by the age group of 15-18 (34.5%).
The first pregnancy age of the participants was found to be 19-22 (47.3%). This is followed by the age group of 15-18 (24.5%).

Results and suggestions
According to the Findings of the study, it was found that early marriages may have adverse impacts on mothers and children’s health. This is
an important and common community health problem. We think that it is of great importance to make planning to provide proper healthcare services to the early-married mothers and as the infants of adolescent mothers have the risk of being ill and dying, adolescent pregnancy
should be considered an important health problem and hence, giving proper training to these mothers should be attached great importance.

Keywords: Adolescent pregnancies, early marriage
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Giriş ve amaç
Kronik hastalıkların içinde, kronik böbrek yetmezliği (KBY) ve düzenli diyaliz programının özel bir önemi vardır (1). Giderek artan sıklığı,
yol açtığı yüksek morbidite ve mortalite oranları, yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilemesi ve tedavisi için gereken RRT’nin yüksek maliyeti
nedeniyle toplumsal yükü büyük olan bir hastalıktır (2,3).
Kronik hastalıklar bireyin yaşam kalitesinde düşüşlere yol açmaktadır. Yaşam kalitesi düşen, öz bakım gereksinimlerinde kısmen veya
tamamen bağımlı olan birey anksiyete yaşayabilir,depresyona girebilir.Kronik hastalıklarda sadece fiziksel sağlığın optimal düzeylere
getirilmesi değil ruhsal ve sosyal iyilik halinin de sağlanması gerekir.Burada tıbbi tedavi ve bakımın yanı sıra ruhsal tedavi ve destek
unsurlarının da sağlanması önemlidir.Tüm dünyada bu anlamda konsültasyon liyezon psikiyatrisi üzerinde önemle durulan bir tedavi
disiplinidir.
Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi hemşiresi genel hastanede yatarak veya ayaktan takip edilen hastaların fiziksel bakımı ile psikososyal
bakımı arasında bir bağ olarak hizmet eder.
Araştırma, Muğla Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesine kayıtlı hastaların yaşam kaliteleri ile depresyon ve anksiyete düzeylerini
belirlemek amacıyla Ocak 2009 tarihinde hemodiyalize giren 43 hasta üzerinde tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Bulgular
Hastaların yaş ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu, buna karşılık cinsiyetin, medeni durumun, aile tipinin, eğitim
durumunun, mesleğin, aylık net gelirin, sağlık güvencesinin yaşam kalitesine etki etmediği saptanmıştır.
Hastaların depresyon puan ortalaması 8.60±4.73, anksiyete puan ortalaması 5.30±4.63 olarak bulunmuştur. Yaş, cinsiyet ve medeni
durum ile anksiyete arasında anlamlı bir ilişki bulunmasına karşın, aile tipi, eğitim durumu, meslek, aylık net gelir ve sağlık güvencesi ile
anksiyete arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı tespit edilmemiştir.

Sonuç ve öneriler
Yaş ve cinsiyet ile yaşam kalitesi, depresyon ve anksiyete arasında anlamlı bir ilişki olduğu, cinsiyetin yaşam kalitesi üzerinde ilişkili
olmadığı, depresyon ve anksiyete üzerinde ilişkili olduğu görülmüştür.
Öneriler; Hastane bünyesinde hastalara diyaliz öncesi dönemde eğitim veren eğitim birimleri açılabilir ve burada eğitim hemşiresi aktif
rol alarak hastaların pre-diyaliz döneminde eğitimine yardımcı olabilir. Konsiiltasyon-liyezon çalışmalarında kronik hastalığı olanların
psikiyatrik yardıma gereksinimlerinin artabileceği göz önüne alınmalı ve psikiyatrik eş-tanının azaltılması için çaba gösterilmelidir

Anahtar kelimeler: Hemodiyaliz hastası, yaşam kalitesi, depresyon, anksiyete

DETERMINATION OF THE LIFE QUALITY, DEPRESSION AND ANXIETY OF THE PATIENTS HOSPITALIZED IN
HEMODIALYSIS UNIT OF MUĞLA STATE HOSPITAL
Introduction and purpose
Among the chronic diseases, chronic renal failure (CRF) and hence regular dialysis program is of special importance. (1) This is a disease having
high burdens on society due to high level of resulting morbidity, serious negative impacts on life quality, and high cost of its treatment (2,3).
Chronic diseases lead to decreases in the individual’s quality of life. Falling quality of life, self-care requirements, which is wholly or partly
dependent on the individual may experience anxiety, depression girebilir.Kronik diseases is important not only physical health, mental and
social well-being at optimal levels, ensuring Introduction. Here, medical treatment and care, as well as psychological treatment and support
are also important.The emphasis of the consultation-liaison psychiatry is all over the world in this sense, a therapeutic discipline
Consultation-liasion Psychiatry nurse general hospital inpaitent or outpatient psysical care of the patients with follow-up serves as a link
between psychosocial care.
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The present study was carried out to descriptively determine the life quality, depression and anxiety level of the 43 patients hospitalized in
hemodialysis unit of Muğla State Hospital on January 2009.

Findings
It was found that there is a significant correlation between the age of the patients and their life quality; yet, gender, marital status, family type,
educational status, occupation, monthly income, social security status were found to have no significant impacts on life quality.
The depression means score of the patients was found to be 8.60±4.73, anxiety mean score was found to be 5.30±4.63. Though there is a
significant correlation between age, gender and anxiety, there is no significant correlation between family type, educational status, occupation,
monthly income and social security status and anxiety level.

Results and suggestions
A significant correlation was found between gender and age and life quality, depression and anxiety. Gender was found not to be influential on
life quality but influential on depression and anxiety.
Suggestions; Training centers can be opened to give information and training to the patients before they are exposed to dialysis and here
training nurses can assume active roles to help train the patients during pre-dialysis period. It should be emphasized that the possibility of the
increase of psychiatric comorbidity in the patients with chronic physical illnesses, and tried out to pevent psychiatric comorbidity especialy in
chronic physical conditions

Keywords: Hemodialysis patients, life quality, depression, anxiety
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Giriş ve amaç
Yaşamın her döneminin sağlıklı sürdürülebilmesi için bireysel bakıma gereksinim vardır. Bireysel bakımın gerekli olduğu önemli
dönemlerden biri de gebeliktir. Bu dönemde diğer gelişimsel dönemlerden farklı olarak gebelerin sağlıklarını olumsuz etkileyecek
zararlardan uzak kalması hem kendisi hem de bebeği için oldukça önemlidir(1,2)
Renker(3)Öz bakım gücü sağlama uygulamalarıyla gebelerde öz bakımın yüksek düzeyde gerçekleşebileceğini ve bu şekilde gebelikteki
komplikasyonların azalacağını, bebeğin doğum ağırlığının artacağını belirtmiştir.
Gebelikte öz-bakım gücünün yükseltilmesinde hemşirelere önemli görevler düşmektedir. Kadın doğum polikliniklerinde ve ana-çocuk
sağlığı alanında çalışan ebe ve hemşirelerin öz-bakımda ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını geliştirmede görevi, gebelere bakımı
öğretmek, danışmanlık yapmak ve eğitim vermektir.
Araştırma, gebelerin öz-bakım gücünü etkileyen faktörlerin belirlenmesi, saptanan sorunlar doğrultusunda gebelerin bilinçlendirilmesi
için gerekli sağlık eğitimlerinin planlanması ve yapılması, bunun sonucunda da gebelerin daha sağlıklı bir gebelik süreci geçirmeleri
amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir araştırmadır.
Araştırmanın evrenini, Muğla ili Belediye sınırları içerisinde bulunan I, II, III no’lu sağlık ocaklarına kayıtlı, gebeliğinin son üç ayında
bulunan 269 gebe oluşturmaktadır. Örneklemi ise 212 gebe oluşturmaktadır.

Bulgular
Araştırmaya katılan kadınların %97.6’ sının evli, %45.3’ünün ilkokul mezunu, %71.3’ünün en az bir kez doğum yaptığı, %90.6’sının gebelik
süresince sağlık kuruluşlarına 10 kereden az gittiği belirlenmiştir.
Kadınların ve eşlerinin eğitim düzeyleri, meslek grupları, ortalama gelir ve sağlık kuruluşlarından yaralanma sayıları ile öz-bakım güçleri
arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır.Eğitim, gelir düzeyi yükseldikçe ve sağlık kuruluşlarından daha fazla yararlandıkça öz
bakım düzeyinin de belirgin olarak arttığı görülmektedir.

Sonuç ve öneriler
Kadınların tanıtıcı özelliklerine göre öz-bakım gücü arasındaki ilişki incelendiğinde yüksekokul mezunu, devlet memuru olan, eşleri
yüksekokul mezunu, eşleri devlet memuru olan kadınlarda öz-bakım gücünün daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Eğitim seviyesi düşük olan gebelerin izlemlerine daha çok önem verilmeli ve sağlık kuruluşlarına başvurmaları için desteklenmelidirler.

Anahtar kelimeler: Gebelik, özbakım gücü

INVESTIGATION OF THE SELF-CARE COMPETENCY OF THE PREGNANT
Introduction and purpose
There is a need to sustain a healthy individual care of each period of life. Pregnancy is important in an era of individual care is necessary. Unlike
other developmental periods, this period could negatively affect the health of pregnant women stay away from harm is very important for
both him and the baby. Important in increasing the power of self-care nurses throughout the hospital during pregnancy. Maternal and child
health clinics and working in the field of obstetrics, midwives and nurses in developing self-care and healthy behaviors as a way of life, care of
pregnant women to teach, to provide consulting and training(4).
Renker said that Higher levels of self-care agency enhance selfcare practices, with a subsequent increase in infant birth weight and a decrease
in pregnancy complications(5)
The present study is a descriptive study carried out to determine the factors affecting self-care competency of pregnant women, to plan healthcare training to raise the awareness level of the pregnant women based on the problems determined and thus to help the pregnant women to
pass healthier pregnancy period.
The universe of the study consists of 269 pregnant women registered to the health care centers I, II and III located within the borders of Muğla
city. The sampling on the other hand consists of 212 pregnant women.
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Findings
It was found that 97.6% of the participants are married, 45.3% of them are elementary school graduates, 71.3% gave birth at least to one child
and 90.6% have been to health-care institutions less than ten times.
It was found that there is a significant correlation between the education level of the women and their husbands, their occupations, monthly
income and the number of their visiting health-care institutions and their self-care competency.Education, income level increased, and health
institutions in more make an application,significantly increased the level of self-care.

Results and suggestions
When the relationship between demographic features of the women and their self-care competency was examined, it was found that the
self-care competency of the women who are university graduates, civil servants, whose husbands are university graduates and civil servants is
higher. The pregnant women with low education level should be more carefully monitored and they should be encouraged to visit health-care
institutions.

Keywords: Pregnancy, self-care competency
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Evde bakım kavramı kişilerin kendi yaşadıkları yerde gereksinimlerine uygun bakım vermeyi hedefler. Evde bakım gerektiren değişik
hasta ve hastalık grupları vardır. Şizofrenik bozukluklar özellikle yeti yitimine neden oldukları için majör depresyon, bipolar affektif
bozukluk, agorafobi gibi evde bakımı gerektiren önemli bir psikiyatrik bozukluk grubudur.
Şizofreninin ortaya çıkmasında ve gidişinde biyolojik etkenlerin yanında aile içi etkileşim çevresel zorlamalar, yaşamsal ve durumsal kriz
yaşantıları gibi birçok psikososyal faktörün etkili olduğunun anlaşılması sonucunda, hastalığın tedavi ve rehabilitasyonunda hastanın
ailesi ile birlikte ele alınması, hasta ve ailenin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlanmalarla başa çıkma konusunda eğitilmesi gerektiği
kabul edilmektedir. Ailenin tedaviye katılması hastanın iyileşme sürecini kısaltmakta, relaps oranlarını düşürmektedir. . Şizofrenik hasta
sıcak, ilgili, destekleyici bir aile ortamına döndüğünde relaps oranı daha düşük olmaktadır.
Şizofrenik hastalar çoğunlukla iletişim, beslenme, uyku gibi günlük yaşam aktivitelerini sürdürememekte, bu gereksinimlerinin
karşılanmasında çevresine bağımlı olmaktadır. Bu durumda da aile yükü ile ilgili sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aile yükü kavramı ile
sorunlar, zorluklar ve psikiyatrik hastanın, aile bireylerinin hayatını etkileyen olumsuz olayların varlığı tanımlanmaktadır. Aile yükünün
ele alınmasıyla birlikte şizofreni hastalarını topluma kazandırma eğilimi hızla artmış ve aile bireylerinin gereksinimlerinin karşılanması
için bir bakım sisteminin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu hastaların aileleri, hastalarının beklenmedik ve garip davranışlarından dolayı
sıklıkla çeşitli streslere maruz kalmaktadırlar. Aynı zamanda bakım verme sürecindeki aile içi çatışmalar ve damgalanma kadar çevresel
etkenler nedeniyle de yalıtım, duygusal engellenme (suçluluk ve yalnızlık gibi) yaşamaktadırlar. Bakım verme, zor ve bakım verene ağır
yükler getiren bir süreçtir.
Bakım yükünün boyutları şu şekilde gruplandırılabilir:
1. Direk bakımla ilgili işler: Bu işler genellikle hastaların bakım ihtiyacı olduğunda hastaların gözlemi ile ölçülür. Çünkü hastanın bakım
ihtiyacı hastalıkla birlikte değişkenlik gösterir ya da hastalığın evresine göre değişir.
2. Direk bakımla ilgili olmayan işler: Bu kategori ev halkının bakım verme dışındaki işlerinden oluşmaktadır. Bunlar hasta tarafından
önceden idare edilen ve aile üyelerinin hastalıktan sonra devir aldıkları işlerdir.
3. Hastanın duygusal ihtiyaçları ile uğraşmak : Aile üyeleri kendilerini hastaların kaygılarıyla ve acılarıyla uğraşmaya adamak zorunda
hissedebilirler. .
4. Diğer yaşam rollerinde bakım vermenin sonuçları: Hastaya bakım vermek bakım verenler için diğer yaşam rollerinin merkezinde
yer alabilir. Bu durum bakım verenlerin bakım sorumlulukları nedeniyle kendilerinin doyumlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli
ihtiyaçlarını ertelemelerine neden olabilir.
Ruh sağlığı çalışanlarına düşen görevlerden biri, bakım yükünün azaltılmasında etkili olan aileye yönelik müdahalelerin geliştirilmesinde
planlamalar yapmak olmalıdır. Ayrıca yükü azaltmada etkili aile müdahale yöntemlerinin ülke çapında kullanılabilmesi için psikiyatrik
sağlık çalışanları yasal düzenlemelerde etkin rol almalı ve aile müdahalelerinin bütçe uygulamalarında ödemelerinin yapılabilmesi
için araştırmalarıyla yasa yapıcılarına geri bildirimlerde bulunmalı ve psikiyatrik rehabilitasyon hizmetlerinin ülke politikası olarak
yaygınlaşmasına yönelik ruh sağlığı hareketine katkı sağlamalıdırlar. .

Anahtar kelimeler: Evde bakım, Şizofrenide bakım ,Bakım yükü

THE HOME CARE OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
The concept nursing at home aims to give people nursing appropriate to their needs in their hometown. There are different groups of patients
and diseases which need nursing at home. Schizophrenic diseases are important groups of psychiatric disorders like major depression, bipolar
affective disorder or agoraphobia, and they need nursing at home, because they cause loss of skill.
At the onset and progress of schizophrenia, besides biological factors, many psycho-social factors, such as family interaction, neighbourhood
pressure, vital and situational crisis, are found out to be influential. As a result of this, it is accepted that it would be better to handle the patient
with his family during the treatent and rehabilitation and to train the patient and his/her family against the difficulties they may have in their
daily lives.
Colaboration of the family in the treatment shortens the time of improvement and decreases the rates of relapse. If the schizophrenic patient
has a warm, caring and supporting family, he has a lower rate of relapse.
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Schizophrenic patients generally can not carry on their daily activities such as communication, feeding or sleeping and they are bound to
other people in meeting these needs .This puts a great burden on the family. The burden on the family means the problems, difficulties and the
negative events that affect the lives of both the patient and the family. With the emphasis on the family burden, there has been an immediate
increase in the tendency to bring the patient in the society and it is seen that there should be a nursing system in order to meet the needs of
members of the family. Recently, nursing at home has gained an importance in the treatment and care of the psychiatric patients To provide
the individual with self-dependence and productiveness, to help them reach the most appropriate health conditions and to improve their
quality of life .The families of these patients usually face various stresses due to the weird and abrupt behaviours of the patients. Besides, they
experience isolation, emotional frustration, loneliness and guilt during the period of giving care. This is a hard period which brings the caregiver
great burden.
The dimensions of caregiving could be grouped as the following:
1. Duties of direct care: These duties could be determined by observing the patient when he needs. Because the need of care changes according
to the level of disease or alters with the disease.
2. Duties not related with direct care: These consist of the duties of the family members other than caregiving. They are managed by the patient
beforehand and overtaken by the family following the disease.
3. Tackling with the emotional needs of the patients: Family members may feel dedicated to deal with the patient’s pains and worries.
4. Results of caregiving in different roles: Caregiving may take place in the center of caregiver’s life. This may cause a delay in caregiver’s needs
which are necessary for him/her to lead a satisfactory life.
One of the duties of psychological health workers should be planning ways of improving conditions which reduces the burden of caregiving
fort he families. Also, they may have an active role in legal regulations for the use of methods which are effective in reducing the burdens of
families throughout the country. They should feedback the law-makers by their researches in order to pay families for their interventions. Also,
they should contribute to the act of psychological health for psychological rehabilitation services to become widespread as a country policy.

Keywords: Home care, Care of schizophrenia
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BİR EĞİTİM HASTANESİ PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATARAK TEDAVİ GÖREN OLGULARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ
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Amaç
Tüm dünyada ruhsal hastalıkların görülme oranındaki artış dikkat çekicidir. Önemli oranda yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, yeti
yitimine yol açabilen ruhsal bozuklukların tedavisi bazı güçlükleri beraberinde getirmektedir. Özellikle hasta başına düşen psikiyatri
yatağı sayısının yetersizliği bu güçlüklerin başında gelmektedir.Bu çalışmada psikiyatri kliniğimizde yatarak tedavi gören hastaların
sosyodemografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem
Bu çalışma il genel nüfusu 350.000 olmakla beraber ekonomi ve sağlık alanında oldukça hareketli bir yaşama sahip olan ve ayrıca
başta Artvin ili olmak üzere komşu yerleşim birimlerinden önemli ölçüde hasta sevkleri olan 400 yataklı modern bir eğitim hastanesi
alt yapısına sahip olan Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 11.04.2011- 30.06.2011 tarihleri arasındaki psikiyatri kliniğinde yatarak
tedavi gören olguların hastane dosyaları geriye dönüşümlü olarak değerlendirilmesi ile gerçekleştirildi. 2009 yılında kurulan Psikiyatri
Anabilim Dalımızda halen 2 öğretim Üyesi, 2 uzman hekim, 5 Arş. Görv. Dr, 1 psikolog, 6 hemşire, üç güvenlik görevlisi ve bir personel
görev yapmaktadır.Nisan 2011’den itibaren hizmete açılan yarı kapalı özellikteki psikiyatri servisimizde dört hasta odası, dokuz yatak, bir
televizyon odası, bir doktor görüşme odası,bir seminer odası, bir uğraşı odası, bir hemşire ve güvenlik odası bulunmaktadır.

Bulgular
Çalışmanın gerçekleştirildiği dönemde hastanemizde yatarak tedavi gören toplam hasta sayısı 9343 idi. Aynı dönem içinde psikiyatri
kliğimizde yatarak tedavi gören toplam olgu sayısı 33 idi. Kliğimizde yatarak tedavi gören olgular aynı dönemde hastanede yatan tüm
hastaların sadece %0.35’ini oluşturduğu görüldü. Çalışmaya katılan 33 olgunun tamamı kadın, yaş ortalaması 37.6 yaş aralığı ise 18-67
idi. Olguların %27.3’ ü 17-25 yaş aralığında olduğu görüldü. Olguların eğitimlerinin en sık %51.5 oranı ile ilköğretim düzeyinde olduğu ve
olguların %63.6’ sının evli olduğu saptandı. Olguların tanısal dağılımı incelendiğinde % 51.5’ i duygudurum bozukluğu, %24.2’ si psikotik
bozukluk olarak sıralanmıştır. Kliniğimizde ortalama yatış süresi 17 gündür.

Sonuç
Yeni hizmete açılan psikiyatri servisimizin dolululuk oranı dikkate alındığında bölgemiz adına önemli bir işlevi olduğu görülmektedir.
Ülkemizde psikiyatri servisi ve hasta yatak kapasitesi ile ilgili oranlar konu ile ilgili planların gözden geçirilmesini gerekli kılmaktadır.

EVALUATION OF INPATIENT TREATMENT CASES IN A PSYCHIATRY CLINIC OF A TRAINING HOSPITAL
Aim
The rise in the mental illnesses around the world is remarkable.The treatment of mental disorders that adversely affect life quality in a
considerable amount and that can cause ability loss brings about some difficulties.Especially , inadequate numbers of psychiatry beds that
are allocated per patient are the most important difficulties.In this study, the evaluation of sociodemographic and clinic features of inpatients
having treatment in our psychiatry clinic was aimed

Method
This research was carried out by evaluating the hospital files of inpatient cases in psychiatry clinic between 04-11-2011 - 06-30-2011 in Rize
Training and Research Hospital having a modern training hospital infrastucture with 400 beds and with significant numbers of patient
transfers from neighbouring cities particularly from Artvin and having a very active life in health and economy area as well as its 350.000
general population.In our Department of Psychiatry that was founded in 2009, 2 assistant professors , 2 specialists , 5 research assistant doctors,
1 psychologist , 6 nurses , 3 security staff, and a personnel are currently working.In our semi-closed characteristic psychiatry clinic which has
been open since April 2011 , there are 4 patient rooms, 9 beds,a TV room , a doctor visiting room, a seminer salon , an occupation room, a nurse
and a security room

Findings
Total patient number having inpatient treatment in our hospital during the research period was 9343.At the same time, total case number
having inpatient treatment in our psychiatry clinic was 33. It was observed that inpatient treatment cases in our psychiatry clinic formed only
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0.35% of all patients that were inpatient at the same period.All 33 cases that participated in the research were women with average age 37.6
and 18-67 age range.It was seen that 27.3% of cases were between 17-25 age range.It was determined that education of cases were most often
with a ratio of 51.5% at a primary level and 63.6% of cases were married .When diagnostic range of cases was researched , it was ranged as
51.5% mood disorders ,and 24.2 % psychotic disorders.Average lenght of stay in our hospital is 17 days.

Result
When the occupancy rate of our newly opened psychiatry clinic is taken into account, it is understood that it has a vital function on behalf of
our region .
The rates in our country regarding patient bed capacity and psychiatry clinic necessiates the need of search for the plans about the subject.
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İLK ATAK PSİKOTİK HASTALARA VERİLEN EĞİTİMİN BİLGİ DÜZEYİNE ETKİSİ
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Amaç
İlk psikotik atak hastalar ve yakınları için beklenmedik ve genellikle ürkütücü bir deneyim olmaktadır. Psikotik belirtilerle ilk kez
karşılaşan hastada, hastalığın inkar edilmesi, çaresizlik, geleceğe dair belirsizlik, suçluluk ya da yaşanılan karışıklık nedeniyle rasyonel
davranılamaması görülebilmektedir. Bu nedenle hasta ve ailesini hastalık hakkında bilgilendirmenin en az ilaç kadar gerekli ve yararlı
olduğu vurgulanmaktadır (1, 2).Bu çalışma ilk atak psikotik hastalara verilen eğitimin bilgi düzeyine etkisini belirlemek amacıyla
yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın örneklemini, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisinde ilk atak psikotik bozukluk tanısı ile yatan, araştırmaya
katılmayı kabul eden 30 hasta oluşturmuştur. Hastalara Liberman ve ekibi tarafından geliştirilen, Yıldız tarafından Türkçeye uyarlanan
“Psikososyal Beceri Eğitimi Programı” (3) uygulanmıştır. Verilerin toplanmasında Bilgi Formu ile çalışmanın başında ve sonunda eğitim
programı içinde yer alan “Ön-test / Son-test” kullanılmıştır. Ön-test/Son-test puan ortalamalarının değerlendirilmesinde Paired Sample t
testi kullanılmıştır.

Bulgular
Hastaların Ön-test ve Son-test puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (t=-9.02, p=0.001). Eğitim
sonrası puan ortalamalarının (14.80±2.52), eğitim öncesi puan ortalamalarından (8.43±3.47) daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Sonuç
Psikiyatri hemşiresinin temel sorumluluklarından bir olan eğitim, hastaların hastalığa ve tedaviye uyumlarında son derece önemlidir. Bu
çalışmada uygulanan eğitim programının hastaların bilgi düzeylerini olumlu etkilediği belirlenmiştir. Bu durumun hastalığın seyrine de
olumlu katkılar sağlayabileceği söylenebilir.

Anahtar kelimeler: İlk atak psikoz, eğitim, bilgi düzeyi

EFFECT OF EDUCATION ON THE KNOWLEDEGE LEVEL OF THE FIRST EPISODE PSYCHOTIC PATIENTS
Aim
The first psychotic episode is usually an unexpected and frightening experience for the patientss and their relatives. Among the patients
experiencing psychotic sympotoms for the first time, denial of the disease, despair, uncertaninity about the future, guilt, irrational behaviour
due to the confusion can be seen. Therefore, it is emphasized that informing the patient and the family about the disease is as necessary and
beneficial as the drug therapy (1,2). This study was carried out to determine the effect of the education on the knowledge level of the first
episode psychotic patients.

Material and method
The sample of the study consisted of 30 volunteer patients which were hospitalized at GATA Haydarpaşa Training Hospital, Psychiatry Service
with the diagnose of first-episode psychotic disorder. A Turkish version (adopted by Yıldız) of ‘’Psychosocial Skill Training Program’’ (3) (developed
by Liberman et al) was applied to the patients. Information form and ‘’Pre-test/Post-test’’ which were applied at the begining and at the end
of the study during the education program were used to collect the data. Paired Sample t test was used for the evaluation of pre-test/post-test
scores.

Results
There was a statistically significant difference between the Pre-test and post-test scores of the patients (t= -9.02, p=0.001). Post-educational
avarage scores (14.80±2.52), were found to be higher than pre-educational avarage scores (8.43±3.47).

Conclusion
Education which is psychiatry nurses one of the basic responsibilty is extremely important for the patients consistence to the illness and
treatment. In this study it was found that the educational program had a positive effect on the knowledge levels of the patients. It can be said
that this situation can provide a favorable contribution to the progress of the disesase.

Keywords: First episode psychosis, education, knowledge level
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PSİKİYATRİ KLİNİKLERİNDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERDE ÇALIŞMA ORTAMINA BAĞLI RUHSAL
TRAVMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Havva Kandiş, Ahmet Tamer Aker, Elif Kırmızı Alsan
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Amaç
Psikiyatri kliniklerinde çalışanların intihar girişimleri ve saldırganlık gibi travmatik yaşantılarla sık karşılaştıkları bildirilmektedir. Literatür
incelendiğinde, psikiyatrik kliniklerinde çalışan personelin yaşadıkları travmalar ve bu travmalara yönelik etkilenme derecelerine ilişkin
bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada amaç psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerde çalışma ortamına bağlı yaşadıkları
güçlükleri, travmaları ortaya çıkarmak ve bu alana dikkatin çekilmesini sağlamaktır.

Yöntem
Kesitsel olarak tasarlanmış olan bu çalışmaya bir eğitim ve araştırma hastanesinde çalışan 52 psikiyatri hemşiresi alınmıştır. Hemşirelere
Sosyo-demografik Bilgi Formu, Çalışanlar için Yaşam Kalitesi Ölçeği, Travmatik Belirti Ölçeği uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen
verilere SPSS istatistik programı ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılanların % 71,2’ si kadın, % 28,8’i erkek idi ve cinsiyetler arasında mesleki tatmin düzeyleri kadınlarda anlamlı olarak daha
yüksekti. Hemşirelerin % 51,9’u fiziksel şiddet olayı ile, % 17,3’ü sözel şiddetle karşılaştığını bildirmiştir. Yalnızca kadınlardan oluşan bir
alt grup ise cinsel saldırı ile karşılaşmıştır. 5 yıl üzeri kliniklerde çalışan hemşirelerde fiziksel şiddete maruz kalma riskinin daha yüksek
olduğu görülmüştür. Psikiyatride çalışma yıllarının başında olan hemşirelerde ise travmatik stres, depresyon belirti ortalamaları daha
yüksek bulunmuştur. Hemşirelerin çalıştıkları kliniklere göre eş duyum yorgunluğu arasında istatistiksel bir fark olduğu bulunmuştur.

Sonuç
Bu çalışmada psikiyatride çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarıyla ilgili yaşadıkları sözel, fiziksel ya da cinsel tacizin hemşirelerde travmatik
stres belirtilerinin, depresyon, tükenmişlik, mesleki tatmin ve eş duyum yorgunluğunun çeşitli değişkenlerle incelenmesi hedeflenmiştir.
Elde edilen veriler psikiyatri hemşirelerinin sıklıkla şiddet olaylarına maruz kaldıklarını göstermiştir. İş yükündeki artışın da hemşirelerin
ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olduğu görülmüştür. Bu verilere dayanarak psikiyatri hemşirelerinin çalışma ortamlarında travmatik
stres unsurlarının azaltılmasına yönelik girişimlerin hemşirelerin ruh sağlığı üzerine olumlu etkisi olacağı ileri sürülebilir ancak bunun için
karşılaştırmalı çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler: Hemşire, travma, depresyon, eş duyum, mesleki tatmin

EVALUATION OF PSYCHOLOGICAL TRAUMA IN NURSES WORKING AT THE PSYCHIATTY CLINICS
Aim
Acute psychosis, suicide attempts and incidents of aggression are more frequently experienced by psychiatric nurses. Although there was a lot
of research in the literature about the psychiatric patients, the same was not true for the staff working in the same setting. The aim of this study
was to evaluate the influence of the traumatic work environment and life difficulties on the nurses working in psychiatric clinics.

Methods
52 psychiatric nurses working at a training and education hospital were included in the study. Socio-Demographical Information Form, Quality
of Life for Employees, Traumatic Symptom Scale were applied to the partcipants. The dara was evaluated with SPSS statistical software.

Findings
Of the study participants 71 % were female and 28.8 % were male and job satisfaction was positively correlated with the female gender. Majority
of the nurses (51.9%) had been exposed to physical violence and 17.3 % had been exposed to verbal violence. A subgroup that consisted of
only women had been exposed to sexual trauma. Nurses who had been working for more than 5 years, had been exposed to trauma more
frequently; however nurses in the early years of their careers had higher levels of traumatic stress and depression. There were also differences in
the level of empathic burden based on the type of the psychiatric ward that the nurses worked in.

Conclusion
In this study, the interaction between the psychiatric nurses’ psychopathological symptoms caused by the traumatic events experienced at
the work-place and the following parameters were analyzed: depression, burn-out, job satisfaction and empathic burden. The study data
has shown that the majority of the psychiatry nurses experience violent events. Furthermore, exposure to traumatic events was associated
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with negative impact on the psychological well-being of the psychiatry nurses. Based on these Findings it can be suggested that preventative
measures aiming to decrease the traumatic factors at the work-place should have a positive impact on the psychological well-being of
psychiatric nurses; however, further research is needed.

Keywords: Nurse, trauma, depression, empathy, job satisfaction
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ŞİZOFRENi HASTALARINDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI
Gülgün Durat, Sevgi Polat
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Sakarya Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu

Şizofreni genellikle gençlik yıllarında başlayan gidiş ve sonlanışı hastadan hastaya değişen kronik gidişli bir ruh hastalığıdır.Şizofreni
hastalarının hastalık öncesi hayatlarında cinsel aktivitenin olmadığı veya çok az olduğu görülmektedir. Bunun sebebinin ise;hastanın
sosyal uyumunun az olması,cinsel ilişki tecrübesinin olmaması ve de bekarlık oranlarının yüksek olması gibi durumlar olduğu belirtilmiştir.
Şizofrenik hastalar arasındaki cinsel bozukluk probleminin şizofreniye özgü primer, yapısal bozukluklardan ziyade sosyal beceri eksikliği
ve sosyal fonksiyonların kötülemesi sonucu ortaya çıktığı ifade edilmektedir.Bundan dolayı hemşirelik bakımında hemşirelerin hastalara
danışmanlık yapmaları gerekmektedir. Zevk alamama, ilgisizlik ve ilişkiye başlayamama gibi negatif semptomlar; tedavi edilmemiş kronik
şizofren hastalarda cinsel istek ve performans azlığına etken olarak gösterilmiştir.Cinsel bozukluk üç cinsel yanıt evresinden bir veya
daha fazla alanı içermelidir: Bunlar cinsel ilgi (libido), uyarılma (vaginal kayganlık veya ereksiyon) ve orgazmdır.(14) Şizofrenide cinsel
bozukluk yaygınlığı 2010 yılında yapılan bir araştırmaya göre; kadınlarda %28, erkeklerde %40 olarak tespit edilmiştir.Fakat hastaların
kendi algılamalarına göre bu oran kadınlarda %40 ve erkeklerde %60 olarak belirlenmiştir.Şizofrenik bozukluk tanısı almış erkek
olgularda yüksek oranda cinsel işlev bozukluğu olduğu bildirilmiştir. Şizofren hastalarda cinsel bozukluk yaygınlığı konusunda oldukça
geniş ölçekli ve uluslararası bir çalışma da 7655 hasta üzerinde 27 değişik ülkede yapılmıştır. Hasta raporlarına ve psikiyatristlere göre
cinsel bozukluk hastaların yaklaşık %50’sini etkilemektedir ve yaygın olan yakınmalar bölgeden bölgeye değişmektedir.Bunun yanısıra
şizofrenik hastalarda uygulanan ilaç tedavisinin de cinsel sorunlarla ilişkili olabileceği belirtilmektedir.Randomize çift kör çalışmasında
quetiapine, risperidone , fluphenazinenin cinsel işlevlerdeki değişikliklerini gözlemlemek için 27 şizofreni hastası üzerinde 12 haftalık
bir çalışma yapılmış ve bunun sonucunda orgazm yeteneği quetiapine kullanan hastalarda, fluphenazine ve risperidone kullananlara
göre daha fazla gelişmiştir. Şizofreni hastalarının %78’inde cinsel işlev bozukluğu fluphenazine kullananlarda %42 iken; risperidone ve
quetiapine kullananlarda %50dir. Quetiapine kullanan hastaların %40 ı nın cinsellik konusunda kendilerini daha iyi hissettikleri ortaya
çıkmıştır. Risperidone tedavisinde ağırlıklı olarak hormonal problemler gözlenirken, quetiapine kullanımındaki prolaktin seviyesinin
normal olduğu gözlenmiştir.Şizofrenide antipsikotik tedavinin, kadın hastalarda prolaktin seviyelerinde erkeklere kıyasla daha yüksek
oranda artış meydana getirdiği, amenore ve galaktore gelişimine neden olduğu saptanmıştır..Şizofren hastası olan ailelerde; aileye sosyal
sorunların üstesinden gelmede, problem çözmede, psikolojik danışmanlık, iletişim kurma ve sosyal bilgi oluşturma konusunda yardım
ediliyor,seks ve yakın ilişkiler ise genellikle aile içinde açığa verilmiyor..Cinsel fonksiyon bozukluğu; şizofreni hastalarında tedaviye devam
etmemeye, psikotik çöküşlere neden olabilir. Bu durum hastanelik olma durumunu artırabilir.Sonuç olarak antipsikotik ve cinsel işlevler
arasındaki nedensel ilişkiyi incelemek için daha ayrıntılı çalışmalara, şizofreni hastalarının yaşam kaliteleri ve cinsel bozukluklarına hitap
edebilmek için etkili tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar kelimeler:Şizofreni,Cinsel işlev bozukluğu

SEXUAL FUNCTION DISORDERS IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS
Schizophrenia is a chronical mental disease which usually starts during the youth and has various progress and endings in every patient.
It is seen that schizophrenic patients have little or no sexual life prior to this disease. This is because the patient doesn’t have enough social
competence or sexual experience and there is a high rate of bachelorhood .Sexual function disorders in schizophrenic patients seem to occur
because of social incompetence and deterioration in social functions rather than primary, structural disorders peculiar to schizophrenia.
Negative symptoms, such as dissatisfaction, lack of interest and disability to start intercourse, are shown as factors causing lack of sexual
desire and performance in chronical schizophrenic patients who are not cured.Sexual disorder should include one or more issues of the sexual
response phase. These are sexual interest (libido), stimulation ( vaginal slickness or erection) and orgasm .According to a study in 2010, the
prevalence of sexual dysfunction was 28 % among women and 40 % among men. However, according to the patients’ own perceptions, this
rate is detected as 40 % in women, and 60 % in men. Men, who have been diagnosed with schizophrenia, have been reported as having sexual
function disorders in high rates. Another excessive international study was conducted among 7655 patients in 27 different countries. According
to the patient reports and psychiatrists, sexual disorders have been affecting nearly 50 % of the patients and the common complaints differ
from region to region . Drug treatment on schizophrenic patients is also reported to be related with the sexual disorders they have.In order
to observe the effects of quetiapine, risperidone , fluphenazinen on sexual disorders 27 schizophrenic patients were studied during 12 weeks
and as a result of this study, the orgasm ability of the patients using quetiapine was seen to be higher than the ones using fluphenazine ve
risperidone. Among 78 % of schizophrenic patients, sexual disorders were seen to be 42 % by the use of fluphenazine while it was 50 % by the
use of risperidone and quetiapine. It was found out that 40 % of the patients using quetiapine felt themselves better on sexual relationships. On
the treatment with risperidone hormone problems were mostly observed while on the treatment with quetiapine, prolactine level was observed
to be normal.Antipsychotic treatment in schizophrenia is reported to cause an increase in prolactin levels in women comprared to men and to
cause amenorrhea and galactorrhea.The families who have a schizophrenic patient are given help in overcoming social problems and solving
problems by communication and getting social information and they are given psychological consultation. Sex and intimate relationships
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are not explicit in these families .Sexual function disorders may cause non compliance and psychotic collapses in the patient. This may require
hospitalization.As a result, more detailed studies are needed in order to see the causal connection between antipsychotic and sexual functions,
and also more effective treatment methods are needed in order to address the quality of life and sexual disorders of schizophrenic patients.

Keywords: schizophrenia, sexual dysfunction
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ERGENLİK DÖNEMİNDE KRİZ YAŞANTISI
Aylin Oğuz

P-124

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

Kriz, çeşitli zorlanmalar sonucunda meydana gelen akut ve süresi sınırlı bir denge bozukluğudur. Krize yol açan zorlanmalar stresli yaşam
olaylarına bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi, bir dönemden diğerine geçişler de bireyi zorlayan dönüm noktaları olarak kriz yaşantısına
dönüşebilir. Krizi; gelişimsel krizler, durumsal krizler ve rastlantısal krizler olarak üçe ayırabiliriz (1). Ergenlik gerek fiziksel gerek duygusal
değişimlerin çok hızlı yaşandığı bir dönemdir. İçsalgı bezlerinin salgıladığı hormonlar, bedende ve duygusal yapıda, önemli değişikliklere
yol açmaktadır. Bu gelişmeler sonucu, birey, fizyolojik ve anatomik yetişkinin niteliklerini kazanmaktadır (2). Bu dönem bittiğinde
ergen belli bir kimliğe sahip bireyselleşmiş ve ayrışmış bir birey olmalıdır. Bu dönemin zorlayıcı deneyim¬leri meslek seçimi, değerler
sisteminin ve yaşam felsefesinin oluşturulması ve yakın ilişkiler kurma konusunda yaşanır. Gençler bu evrede özerk bir birey olmakla,
toplumun uyumlu bir üyesi olmayı bağdaştırma durumundadır. Gençlerin gelişimsel yaşam krizleri genellikle ana-baba ile yaşanan
çatışmalar, okulda yaşanan başarısızlıklar, kendi cinsinden ve karşı cinsten yaşıtlarıyla ilişkide çıkan sorunlar¬la oluşur. Gençler için
özellikle bir grubun üyesi olma gereksinimi, dışlanma korkusu yaşanan duygulardandır (3). Ergenin yetişkin otoritesiyle çelişkiler içinde
bulunduğu bu dönemde, yetişkin dünyasının onu kabul etmesi ve ona koşulsuz bir saygı ve anlayış sunması gerekmektedir. Yetişkin
dünyası ve yakınları ergene bağımsız davranma fırsatı vererek onun kendi kendine karar verme, kendisine dayanma ve güvenmesini
sağlayabilecek yaşantılar geçirmesine özen gösterilmelidir (2). Gelişimsel yaşam krizleri büyüme ve gelişmeye ilişkin normal bir süreç
olarak tanımlanabilir. Gelişimsel yaşam krizlerinin ortak teması kişiyi duygusal anlamda çöktüren olayların kişilerin olgunlaşması
sürecinde yatmasıdır (3). Değişimlere ayak uydurmada zorlanan gençlerde yetişkinlere benzer duygusal krizler yaşanır.
Ergenlik çağının sonuna doğru kişi ‘ben merkezli” olmaktan çok “problem merkezli” hale gelmiştir. Toplumsal değerlere ve toplumsal
olaylara karşı ergenin ilgisi artmıştır (2) . Her ne kadar bu dönemde görülen stresli yaşam olayları kriz yaşantısına dönüşebilirse de
gelişimsel bir dönem olarak ergenlik de bir yaşam krizine dönüşebilir. İster gelişimsel, isterse zorlayıcı bir yaşantıya bağlı olsun kriz
yaşantısı ruhsal bir bozukluğa yol açabileceği gibi, ergen için bir fırsata dönüşebilir (1). Bu bağlamda çalışma, ergenlik dönemine özgü
kriz yaşantılarının değerlendirilmesi amacı ile planlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Kriz, Ergenlik Dönemi, Gelişimsel Kriz

DURING THE PERIOD OF CRISIS IN THE LIFE OF PUBERTY
As a result of the crisis, and for a limited period of acute strains of balance disorder. Depending on the life events that led to the crisis could
arise, such as strains stressed, a period from one to another as the crisis that forces the individual transitions in turning points backwater. Crisis;
developmental crises, we can distinguish three situational crises and random crises as (1). Adolescence is the period for which a physical need
very fast changes in emotional need that. Endocrine glands that secrete hormones, cleanses and emotional structure, leading to significant
changes. As a result of these developments, the individual, physiological and anatomical adults gaining qualifications (2). This term has a
specific identity, and reserved when the adolescent must be an individual bald. Compelling experience of this period, the values system of
the philosophy of life and career choices, and the creation of close relationships to set up. While this is an autonomous society, young people,
individual adaptation to be a member of a compatible. Young people with developmental life crises often parent-father, in school and in
their own experienced failures experienced conflicts, with the opposite sex relationship issues occurs. The requirement of being a member of
a group, especially for young people, fear of the exclusion of sense (3). Adolescent adult authority adult world during this period, in which
the contradictions of her present her an unconditional acceptance and respect and understanding. By giving you the opportunity to act
independently of the adult world and his own relatives puberty decision making, to gain him for breaking and care should be taken to provide
experiences to trust (2). Developmental life crises can be defined as a normal process for growth and development. Developmental life crises
common theme in the process of maturing in the sense of emotional contact collapse events people (3). Provides similar emotional crises due
to the changes forced young adults.
Towards the end of puberty, the artist, I-centric “rather than” problem-centric person ‘. “ Social values and social events have increased against
adolescent has nothing to do with (2). Stressful life events to be seen, although during this period of crisis, a period of adolescence is also
a backwater can turn into developmental life crisis. Whether he had a developmental or mental crisis get connected pair is a challenging
experience, can turn into an opportunity for the adolescent, such as can lead to (1). In this context, the work is scheduled to be with the aim of
the evaluation of puberty-specific crisis in the life.

Keywords: Crisis, Puberty, Developmental Crisis
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KAPALI PSİKİYATRİ KLİNİĞİNDE YATIRILARAK TEDAVİ GÖREN HASTALARIN BİRİNCİ DERECE
YAKINLARININ KAYGI DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Semra Enginkaya, Münevver Akın, Ümmühan Özel
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Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Psikiyatri Kliniği

Amaç
Bu çalışmada, psikiyatri kliniğinde yatırılarak tedavi gören hastaların yakınlarının, yatarak tedavi sürecinin başlaması ile hissettikleri kaygı
ve endişe düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır.

Yöntem
Akut Kadın Kapalı Psikoz Servisinde yatırılarak tedavi edilen psikiyatrik hastalarının birinci derece yakınlarına, yaş ortalaması 40,87±
13,26 olan 31 kişiye, ‘Sosyo Demografik Veri Analiz Formu’ ve Spielberger ‘Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri (STAI)’(2) uygulanmıştır.
Bu ölçekle durumluk ve sürekli kaygı düzeyleri belirlenerek karşılaştırılması yapılmıştır. Elde edilen veriler, yüzdelik hesabı ve Ki-kare testi
ile değerlendirilmiştir.
Katılımcıların yaş aralığı 27 -77 olup, 36 yaş altı N/15 x + SD 56,13 ± 9,53,
36 yaş üstü N/16 57,43 ±10,88‘dir. Verilerden, birlikte yaşayan hasta yakınlarının kaygı düzeylerinin diğer hasta yakınlarından (birlikte
yaşamayan) anlamlı derecede yüksek olduğu (p<0,01), bunun yanı sıra iyileşme beklentilerinin de bu grupta daha yüksek olduğu (p<
0,001) saptanmıştır.

Sonuç
Araştırma sonucundan benzer çalışmalarda da olduğu gibi(1,3); hasta yakınlarının psikiyatrik hastalığı daha zor kabullendiği ve kapalı
serviste yatırılması nedeniyle kaygılarının arttığı belirlenmiş olup, birlikte yaşadıkları yakınlarının kaygılarının, diğer yakınlarına oranla
daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. İyileşme konusunda beklentileri ise kaygılarına rağmen yüksek bulunmuştur. Hemşirelik
çalışmalarında ise akut kadın kapalı psikoz servisinde yatan hastaların ailelerinin endişe ve kaygılarına yönelik; hastalık, tedavi süreci,
klinik uygulamalar ve hastalıkla baş etme yöntemleri hakkında bilgilendirme eğitimi verilmiştir.

Anahtar kelimeler: Hasta, Hasta Ailesi, Kaygı Düzeyi

TO DETERMİNE THE ANXİETY LEVELS OF RELATİVES OF THE PATİENTS WHO WERE RECENTLY HOSPİTALİSED AND
BEGUN TREATMENT İN PSYCHİATRY SERVİCE.
Aim
To determine the anxiety levels of relatives of the patients who were recently hospitalised and begun treatment in psychiatry service.

Method
A sociodemographic and clinical form to collect data and Spielberger Trait and State and Anxiety İnventory(2) were applied to the 31 first
degree relatives of the inpatiens in the acute woman psychiatry service with an average age of 40,87±13.26.With this scale state and trait
anxiety levels were determined and compared ; the obtained data were evaluated by percentage calculation and chi-square test.The age range
of participants was 27-77 below the age of 36 N/15 x+SD 56,13 ±9,53
Above the age of 36 N/16 57,43 ±10.88. From the datas the anxiety levels of relatives who lived with their patients were significantly higher
than the relatives who did not live with their patients(p<0.01).Also improvement expectancy were found to be higher in this group(p<0.001)

Conclusion
Like the other previous similar studies(1,3).in our study; we found that; ıt was more difficult to accept psychiatric disorders for the patients’
families, their anxiety was increased due to hospitalisation in closed psychiatric service. The anxiety levels of patients’ relatives who lived with
the patients were significantly higher than the other relatives .And the improvement expectancy of them were higher despite their high levels
anxiety .İn the nursing practise we provide informative education and training to relatives of patients who were hospitalised in acute closed
psychiatry service, about, their anxiety related with the disease itself, the healing process ,clinical procedures and the methods to cope with the
disease.

Keywords: Patient, Patient Family, Anxiety Level
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ŞİZOFRENİ HASTASINA BAKIM VEREN AİLE ÜYELERİNİN ÖZ-ETKİLİLİK DÜZEYLERİNİN BAKIM YÜKÜNE
ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Hatice Durmaz, Ayşe Okanlı

P-126

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Psikiyatri Hemşireliği A.D

Amaç
Bu araştırma şizofren hastasına bakım veren aile üyelerinin öz etkililik düzeylerinin bakım yüküne etkisinin incelenmesi amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma ve Uygulama Hastanesi ve Erzurum Numune Hastanesi Psikiyatri Poliklinikleri’nde
15.11.2010-30.05.2011 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, belirtilen tarihler arasında DSM IV tanı ölçütlerine göre
şizofreni tanısı almış yatan veya evde ayaktan takibi yapılan ve araştırma kriterlerine uyan tüm şizofreni hastasına bakım veren aile üyeleri
oluşturmuştur. Evrende örneklem seçimine gidilmemiştir. Araştırmaya 69 şizofreni hastasına bakım veren aile üyeleri ile başlanmış ancak
7 bakım verici çeşitli nedenlerle araştırmayı tamamlayamadığından araştırma toplam 62 bakım verici ile tamamlanmıştır
Veriler, hasta ve bakım vericilerin tanıtıcı özelliklerini belirleyen soru formu, ’’Öz-etkililik Ölçeği’’ ve ’’Zarit Bakım Verme Yükü Ölçeği’’
kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizi SPSS 17.0 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde ortalama, sayı, yüzdelik
dağılımı, varyans analizi, Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma sonucunda bakım veren aile üyelerinin toplam öz-etkililik puan ortalaması 76.4 ± 17.76, bakım yükü toplam puan ortalaması
ise 68.64 ± 18.60 olarak bulunmuştur. Bu değerler bakım veren aile üyelerinin öz etkililiklerinin orta düzeyde, bakım verme yüklerinin ise
yüksek düzeyde olduğunu göstermektedir.
Bakım veren bireylerin öz etkililik alt boyutları ve bakım yükü ölçeğinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki ilişkiye bakıldığında
davranışı tamamlama alt boyutu ile bakım yükü ölçeği toplam puan ortalaması arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.259 p<0.01). Bu sonuca göre davranışı tamamlama düzeyi arttıkça bakım yükü azalmaktadır.
Engellerle mücadele alt boyutu ile bakım yükü ölçeği toplam puan ortalaması arasında negatif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=-.358
p<0.05). Buna göre engellerle mücadele düzeyi arttıkça bakım yükü azalmaktadır.
Bakım veren bireylerin öz etkililik ve bakım yükü ölçeğinden aldıkları toplam puan ortalamaları arasındaki ilişki incelendiğinde, toplam
puanlar arasında negatif yönde ilişki bulunmuştur(r=-.260 p<0.01).

Sonuç ve öneriler:
Bu sonuç bakım veren aile üyelerinin öz etkililik düzeylerinin yükseldikçe bakım yüklerinin azaldığını göstermektedir.
Bakım veren aile üyelerinin bakım yüklerini hafifletmek için öz-etkililiklerinin artırılması önemlidir. Bu veriler doğrultusunda bakım veren
bireylerin öz etkililiklerini artırmak için eğitim planlanması gerekir. Bu nedenle psikiyatri hemşirelerinin bu konudaki farkındalığının
artırılması ve bakım veren aile üyelerinin desteklenmesi önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Şizofreni, Bakım Veren, Öz Etkililik, Bakım Yükü, Hemşirelik

ASSESSING THE EFFECT THE LEVEL OF SELF-EFFICACY OF FAMILY MEMBERS CARING FOR SCHIZOPHRENIC
PATIENTS HAS ON THE CARING BURDEN
Object:
The purpose of this descriptive study is to investigate how the level of self-efficacy of family members, caring for schizophrenic patients, affects
the caring burden.

Medhods:
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This study was conducted between 15.11.2010 and 30.05.2011 at the psychiatric polyclinics of Atatürk University Yakutiye Research and
Application Hospital and Erzurum Numune Hospital. The study population comprised of all family members caring for patients diagnosed
with schizophrenia (inpatients, or patients monitored at home, and all patients compatible with the study criteria) in accordance with DSM IV
diagnosis measures between the dates stated above. No specific sample groups were chosen from the population. The study started with 69
family members caring for schizophrenic patients, and was completed with 62 caregivers, as 7 caregivers weren’t completed from the study due
to various reasons.

A questionnaire that defines descriptive characteristics of patients and caregivers, the Self-Efficacy Scale, and Zarit’s Burden Interview (ZBI) were
used to gather data for this study. A SPSS 17.0 package program was used to conduct data analysis. Means, numbers, percentages, variance
analysis, and Pearson’s Correlation Analysis were used to analyze data.

Results:
In Conclusion of the study, the total self-efficacy score mean of family members who were care 76.4 ± 17.76, and the burden total score mean
was 68.64 ± 18.60. These results illustrate that caring family members have a moderate level of self-efficacy, and a high level caring burden.
After taking in to consideration relationship between the score means from the self-efficacy sub-scales of caring individuals and their score
means of the burden interview, there is a significant inverse relationship between the score mean for the sub-scale “Behavior Completion” and
the score mean of the Burden Interview (r=-.259 p<0.01). In Conclusion, the burden decreases as behavior completion increases.
There is a significant inverse relationship between the sub-scale “fighting against limitations” and the total score mean from the burden
interview (r=-.358 p<0.05). In Conclusion, the burden decreases as fighting against limitations increases.
There was an inverse relationship between total score mean of the self-efficacy level of caring individuals and score mean they obtained from
the Burden Interview (r=-.260 p<0.01).

Conclusion and recommendations:
Results, the caring burden decreases as the level of self-efficacy of caring family members increases.
It is important to increase the self-efficacy level of caring family members in order to ease their caring burden. In line with this data, education
planning should need in order to increase the self-efficacy level of caring family members. Therefore, awareness of psychiatric nurses was
increased on this issue and was supported for family members caring can be recommended.

Keywords: Schizophrenia, Caregiver, Self-Efficacy, Burden Care, Nursing
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Giriş ve amaç
Ülkemizde 4.626 kronik böbrek yetmezliği hastası periton diyalizi uygulamaktadır (TND 2010). Periton diyalizi, hemodiyaliz tedavisine
göre hasta yaşam süresi üzerine daha iyi sonuçlara sahip olması, tedavinin evde veya iş ortamında uygulanabilir olması, herhangi bir
vasküler giriş yoluna ihtiyaç duyulmaması gibi özellikleri nedeni ile seçilmiş hasta gruplarında basit ve etkili bir renal replasman tedavisi
sağlamaktadır (Wuerth 2003). Ancak, periton diyalizi uygulamasının hasta veya ailesi tarafından yapılması, günde 3-4 değişime ihtiyaç
duyulması, malzemelerin depolanmsı aile, iş ve sosyal yaşamla ilgili sorunlara neden olabilmektedir (Clarkson 2007). Bu çalışma; periton
diyaliz hastalarının periton diyalizi hastası olmayı nasıl tanımladığını, özel, iş ve sosyal yaşamlarının nasıl etkilendiğini belirlemek amacı
ile tanımlayıcı olarak yapıldı.

Materyal ve metod
Çalışmanın örneklemi, tabakalı örneklem yöntemi ile seçilen bir resmi kurum, iki özel diyaliz merkezinde en az bir yıldır periton diyalizi
uygulayan, 18-75 yaş arasında olan, okuma yazma bilen, tanılanmış herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan ve iletişim sorunu olmayan
76 hastadan oluştu. Veri Toplama Araçı olarak, araştırmacılar tarafından oluşturulan Hasta Bilgi ve Soru Formu kullanıldı. Hasta Bilgi
Formu; sosyodemografik ve hastalığa ilişkin özellikleri içeren bir formdur. Soru Formu; periton diyalizinin tanımı, uygulama zorlukları,
periton diyalizinden aile, iş ve sosyal yaşamlarının nasıl etkilendiğini sorgulayan açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış bir
formdur. Verilerin Değerlendirilmesi: Veriler araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında yüzdelik ve ortalama ± standart sapma ile
değerlendirildi.

Araştırmanın etik yönü
Araştırmanın yapılacağı kurumlardan ve Marmara Üniversitesi Etik kurul’dan yazılı izinler alındı. Hastalara çalışma hakkında bilgi verilerek
aydınlatılmış onayları alındı.

Bulgular
Çalışmaya alınan hastaların %52.4 (n=40)’ü erkek, yaş ortalaması 51.36±16.12 yıl, periton diyalizi ortalaması 3.53± 2.57 yıldır. Primer
böbrek hastalıkları; %35.5 (n=27) hipertansiyon, %22.4 (n=17) diyabet ve % 30.3 (n=23) diğer hastalıklardan oluşmaktadır. “Periton
diyalizi hastası olmayı nasıl tanımlarsınız” sorusuna verilen yanıtlarda tekrarlayan temalarda; %28.9 (n=22)’u “rahatlık”, %19.7 (n=15)’si
“kötü bir durum”, %14.5 (n=11)’i “hasta olmak normal bir durum”, %14.5 (n=11)’i “avantajlı bir durum”, %13.2 (n=10)’si “bağımlı olmamak”
ve %9.2 (n=7)’si “yaşamaktan memnuniyet” olduğu belirlendi. Hastaların %56.6 (n=43)’sı daha önce hemodiyalize girdikleri için iki diyaliz
yöntemini kıyaslayarak bu soruyu yanıtladıkları düşünülmektedir.
“Periton diyalizi özel (aile ve sizin için önemli bireyler) yaşamınızı nasıl etkiledi” sorusunu; %50.0 (n=38)’si “özel yaşamım tamamen
bozuldu”, %39.5 (n=30)’i “hiç etkilemedi” ve %10.5 (n=8)’i “çok az etkiledi” şeklinde yanıtladı. “Özel yaşamım tamamen bozuldu” diyenlerin
“benim için çok üzülüyorlar ve huzursuzlar, sevdiklerime yük oluyorum” gibi ifadeler kullandıkları belirlendi.
“Periton diyalizi iş yaşamınızı nasıl etkiledi” sorusunu; %36.8 (n=28)’ “olumsuz etkiledi” %32.9 (n=25)’u “etkilemedi”, %21.1 (n=16)’i “çok
az etkiledi”, %6.6 (n=5)’sı “işten ayrılmak zorunda kaldım” ve %2.6 (n=2)’sı “günlük yaşamımda başkalarına bağımlı oldum” şeklinde
yanıtladıkları belirlendi.
“Periton diyalizi sosyal yaşamınızı nasıl etkiledi” sorusuna; %46.1 (n=35)’i “olumsuz etkilendi”, %27.6 (n=21)’sı “hiç etkilenmedi”, %17.1
(n=13)’i “çok az etkilendi” ve %7.2 (n=7)’si “sosyal yaşamım hiç kalmadı” şeklinde yanıt verdikleri belirlendi. “Plan yapmakta güçlük
çekiyorum, maddi sıkıntılar yaşıyorum, solüsyon değişimleri nedeniyle seyahat edemiyorum” gibi ifadeler de kaydedildi.

Sonuçlar
Periton diyalizi uygulaması özel, iş ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyerek aile içi çatışmalara, iş kaybına ve sosyal izolasyona yol
açabilmektedir. Periton diyalizi uygulayan hastalara ve yakınlarına yaşadıkları güçlükler ve nasıl baş edecekleri konusunda destek
sağlanması önerilebilir.

Anahtar kelimeler: Periton diyalizi, aile yaşamı, iş yaşamı, sosyal yaşam.
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PATIENTS PERSPECTIVE: HOW DOES PERITONEAL DIALYSIS EFFECT THE LIFE
Introduction and objective
In our country, 4626 patients with chronic renal failure apply peritoneal dialysis (TND 2010). Peritoneal dialysis has better outcomes on life
expectancy of patient than hemodialysis, and it provides a simple and effective renal replacement therapy in selected patient groups because
of the features such as treatment to be applied at home or at work environment and any vascular access of need (Wuerth 2003). However,
peritoneal dialysis can cause problems related to family, work and social life because of the application is made by patient or his/her family, 3-4
changes is needed on a day and storage of materials (Clarkson 2007). This study was conducted as descriptive in order to determine peritoneal
dialysis patients are define how to be peritoneal dialysis patients, and how is affected his/her private, business and social life.

Methods
This study was performed in one state hospital and two private centers selected with layer sample method. Sample was constituted with 76
continuous ambulatory peritoneal dialysis patients applying peritoneal dialysis at least one year, over 18 years and below 75 years, able to read
and write Turkish, free of any psychiatric disorders, free communication problem and willing to participate.
Data collection: Data were collected using The Patient Information and Questionnaire Sheet by the researchers created. The Patient Information
Sheet is a form containing demographic and disease-related characteristics. Questionnaire Sheet is semi-structured containing open-ended
questions such as definition of peritoneal dialysis, implementation difficulties, how peritoneal dialysis effects family, business and social life.
Statistics: Data were assessed using frequency and mean ± standard deviation by researchers in computer.
Ethical: This study protocol was approved by Marmara University Medical Faculty Research Ethical Committee, and hospital and dialysis
centers performed of study. Participants were informed about the aim and nature of the study.

Results
The study participants were 76 peritoneal dialysis patients, and 52.4% (n=40) of them were male, the mean of the patients’ age was 51.36±16.12
years, the mean of the peritoneal dialysis’ age was 3.53± 2.57 years. Primary kidney diseases consisted of 35.5% (n=27) hypertension, 22.4%
(n=17) diabetes and 30.3% (n=23) other disease. The answers of the question “How do you define to be a peritoneal dialysis patient?”
were determined as; 28.9% (n=22) “comfort”, 19.7% (n=15) “bad situation”, 14.5% (n=11) “to be patient is normal situation”, 14.5% (n=11)
“advantage”, 13.2% (n=10) “not dependent” and 9.2% (n=7) “satisfaction” in recurrent themes. It was thought that patients gave the answer to
this question with comparing two dialysis methods because 56.6% (n=43) of patients taken hemodialysis therapy before.
The answers of the question “How has peritoneal dialysis effected your private life (family and individuals who are important)?” were found as;
50.0% (n=38) “my private life has completely broken down”, 39.5% (n=30) “never effected” and 10.5% (n=8) “little impressed”. It was determined
that patients, who say my private life has completely broken down, used expressions such as “my family and friends are a lot of distressed and
troubled for me” and “I am a burden to my loved ones”.
The answers of the question “How has peritoneal dialysis effected your business life?” were determined as; 36.8% (n=28) “negative effected”,
32.9% (n=25) “did not effect”, 21.1% (n=16) “very little effected”, 6.6% (n=5) “I had to quit a job” and 2.6% (n=2) “I am dependent on other in my
daily life”.
The answers of the question “How has peritoneal dialysis effected your social life?” were found as; 46.1% (n=35) “negative effected”, 27.6%
(n=21) “did not effect”, 17.1% (n=13) “very little effected” and 7.2% (n=7) “no social life is left over”. In addition, there were expressions such as “I
have difficulty doing plan”, “I have financial difficulties” and “I can not travel because of solution changes”

Conclusion
The application of peritoneal dialysis can lead to family conflicts, job lost and social isolation because it has negative effects on private, business
and social life. It can be proposed that patients applying peritoneal dialysis and his/her families are provided support related to their difficulties
and how they will cope.

Keywords: Peritoneal dialysis, family life, business life, social life.
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Giriş ve amaç
Periton diyaliz uygulama kolaylığı olmakla birlikte, hasta tarafından yapılıyor olması bıkkınlık ve psikolojik sorunlara neden olabilmektedir.
Periton diyalizi uygulayan hastalarda sıklıkla anksiyete, depresyon, hayal kırıklığı, sinirlilik gibi psikolojik sorunlar görülebilmektedir
(Clarkson 2007). Psikolojik sorunların varlığı ise tedavi ve periton diyalizi uygulama protokollerine uymama ve bunun sonucunda da
peritonit, kateter veya tünel enfeksiyonu ve gibi önemli sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir (Krishnan 2002, Wuerth 2003).
Bu çalışmanın amacı; periton diyaliz hastalarında psikolojik sorunlar ile peritonit, tünel ve kateter enfeksiyonu oluşumu arasında ilişki
olup olmadığını incelemekti.

Materyal ve metod
Çalışma, tabakalı örneklem yöntemi ile seçilen bir resmi kurum, iki özel diyaliz merkezinde 2011 tarihinde yapıldı. Örneklem grubunu, en
az bir yıldır periton diyalizi uygulayan, 18-75 yaş arasında olan, okuma yazma bilen, tanılanmış herhangi bir psikiyatrik hastalığı olmayan,
iletişim sorunu olmayan ve çalışmaya katılmaya gönüllü 76 sürekli ayaktan periton diyalizi hastası oluşturdu.

Veri toplama araçları
Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak yapılan bu çalışmada veri toplama aracı olarak Hasta Tanıtım Formu ve Kısa Semptom Envanteri
kullanıldı (KSE). KSE: Psikolojik belirtileri tarayan somatizasyon (S), obsesif kompulsif bozukluk (OKB), kişilerarası duyarlılık (KD),
anksiyete bozukluğu (AB), depresyon (D), hostilite (H), fobik anksiyete (FA), paranoid düşünceler (PD) ve psikotisim (P) olmak üzere 9
alt boyuttan ve 53 maddeden oluşan likert tipi kendini değerlendirme ölçeğidir. Ayrıca rahatsızlık ciddiyeti ve belirti toplam indeksi de
hesaplanabilmektedir.

Verilerin değerlendirilmesi
Veriler araştırmacılar tarafından bilgisayar ortamında Mann-Whitney, Spearman korelasyon, Kruskal-Wallis analizleri ile değerlendirildi.

Araştırmanın etik yönü
Araştırmanın yapılacağı kurumlardan ve Marmara Üniversitesi Yerel Etik Komite’den yazılı izinler alındı. Hastalara çalışma hakkında bilgi
verilerek aydınlatılmış onayları alındı.
Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların %52.4 (n=40)’ü erkek, %48.7 (n=37)’si ilkokul mezunu, %81.6 (n=62)’sı evli olup, yaş ortalaması
51.36±16.12 yıl, periton diyalizi ortalaması 3.53± 2.57 yıldır. Hastaların %31.6 (n=24)’sının peritonit, %10.5 (n=8)’inin tünel enfeksiyonu,
%30.3 (n=23)’ünün kateter enfeksiyonu deneyimledikleri belirlendi.
Peritonit geçiren hastaların KSE’nin tüm alt boyut puan ortalamaları 2.6-5.6 arasında değişmekte olup rahatsızlık ciddiyeti puan ortalaması
0.79 olarak belirlendi. Peritonit geçirmeyen hastaların ise KSE’nin tüm alt boyut puan ortalamaları 2.7-7.2 arasında değişmekte olup
rahatsızlık ciddiyeti puan ortalaması 0.81 olarak belirlendi. Peritonit olan ve olmayan hastalar arasında KSE’nin hiç bir alt boyut puanları
arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Bu sonuç, KSE puanlarının çok düşük olmasından kaynaklanabilir. Yaş ile KSE alt boyutlarından
KD, H, PD ve rahatsızlık ciddiyeti arasında negatif yönde anlamlı ilişkiler bulundu (p<0.05, p<0.01, p<0.01 ve p<0.05). Periton diyaliz yılı
ile KSE alt boyutlarından S arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0.05). Buna göre; periton diyalizi hastalarında yaş arttıkça KD,
H, PD ve rahatsızlık ciddiyeti azalmakta, periton diyaliz yılı arttıkça S artmaktadır. Kadınların KD, AB, FA, PD ve rahatsızlık ciddiyeti puanları
erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p<0.01, p<0.05, p<0.05, p<0.05 ve p<0.05). Medeni durum, eğitim durumu, primer
böbrek hastalığı ve birlikte yaşadığı kişilere göre KSE’nin alt boyut puanları farklı bulunmadı (p>0.05).

Sonuçlar
Genç periton diyalizi hastalarında kişilerarası duyarlılık, hostilite ve paranoid düşünceler, kadın hastalarda da kişilerarası duyarlılık,
anksiyete bozukluğu, fobik anksiyete ve paranoid düşünceler daha fazla görülmektedir. Özellikle genç ve kadın olan periton diyalizi
hastalarının psikolojik durum değişiklileri yönünden yakından takip edilmesi önerilmektedir.
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IS THER RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL STATUS AND INFECTION COMPLİCATIONS IN PERITONEAL
DIALYSIS PATIENTS?
Introduction and objective
Peritoneal dialysis applied by patient, can cause to boredom and psychological problems although it applied is easy. The psychological
problems such as anxiety, depression, disappointment and irritability can be frequency seen in patients applying peritoneal dialysis
(Clarkson 2007). The psychological problems can cause no adjustment to protocol of treatment and peritoneal dialysis and for this
reason infections of peritonit, katater and tünel can occur (Krishnan 2002, Wuerth 2003). This study was to invastigate whether relatioship
among psychological status and infections of periton, catheter and tunnel in peritoneal dialysis patients.

Methods
This study was performed in one state hospital and two private centers selected with layer sample method in two in 2011. Sample was
constituted with 76 continuous ambulatory peritoneal dialysis patients applying peritoneal dialysis at least one year, over 18 years and
below 75 years, able to read and write Turkish, free of any psychiatric disorders, free communication problem and willing to participate.
This study was performed as descriptive and correlation. Data were collected using a demographic data sheet and the Brief Symptom
Inventory (BSI). BSI is a likert scale and subject-reported. The inventory is composed of 53 items and nine symptom subscale: somatization
(S), obsessive-compulsive (OC), interpersonal sensitivity (IS), depression (D), anxiety (A), hostility (H), phobic anxiety (PA), paranoid
ideation (PI) and psychosis (P). Moreover, severity index of emotional distress and global severity index can be calculated.
Statistics: Data were analyzed using Mann-Whitney, Kruskal-Wallis and Spearman correlation analysis by researchers in computer.
Ethical: This study protocol was approved by Marmara University Medical Faculty Research Ethical Committee, and hospital and dialysis
centers performed of study. Participants were informed about the aim and nature of the study.

Results
The study participants were 76 peritoneal dialysis patients, and 52.4% (n=40) of them were male, 48.7% (n=37) graduated from
elementary school, 81.6% (n=62) married, the mean of the patients’ age was 51.36±16.12 years, the mean of the peritoneal dialysis’ age
was 3.53± 2.57 years. It was found that %31.6 (n=24) of patients suffered from peritonitis, 10.5% (n=8) from tunnel infection and 30.3%
(n=23) from catheter infection. It was determined that each of subscale score was 2.6-5.6, and severity index of emotional distress mean
score was 0.79 in patients suffered from peritonitis. On the other hand, it was determined that each of subscale score was 2.7-7.2, and
severity index of emotional distress mean score was 0.81 in patients did not suffer from peritonitis. There was no significant difference
according to any subscale scores between patients suffered from peritonitis and patients did not suffer from peritonitis (p>0.05).
We thought that, difference between two groups was no significant because of subscales scores of BSI was very low. The significant
negative correlations were observed between age and IS, H, PI and severity index of emotional distress scores (p<0.05, p<0.01, p<0.01
and p<0.05). A significant positive correlation was found between the mean of the peritoneal dialysis’ age and S (p<0.05). Hence, old
age was associated with lover IS, H, PI and severity index of emotional distress, and longer peritoneal dialysis’ age were associated with
much more S. Female had higher IS, A, PA, PI and severity index of emotional distress scores than male (p<0.01, p<0.05, p<0.05, p<0.05
ve p<0.05). There were no significant differences any subscale scores of BSI according to marital status, education levels, primer renal
diseases and with living people (p>0.05).

Conclusion
Young peritoneal dialysis patients had much more interpersonal sensitivity, hostility and paranoid ideation than old patients, and female
peritoneal dialysis patients had much more interpersonal sensitivity, anxiety, phobic anxiety and paranoid ideation than male.
We commend young and female peritoneal dialysis patients were observed at close range for psychological status changes.

Keywords: Peritoneal dialysis, psychological problems, peritonitis, infection of catheter and tunnel.
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Giriş ve Amaç
Psikiyatrideki akımların değişmesi ile birlikte psikiyatri hemşiresinin rolleri de değişmiştir. Tanımlayıcı psikiyatrinin olduğu dönemde
hemşireler daha çok hastaların fiziksel gereksinmelerinin karşılanması üzerinde durmuşlardır. Freud’un psikanalitik kuramın uygulamaya
yansımasından sonra psikiyatri hemşiresinin gözlem yapma, davranışları etkileyen psikolojik faktörleri ele alma, araştırma yapma gibi
rolleri ortaya çıkmıştır (Aştı ve Çetinkaya 2000). Ülkemizin sağlık sisteminde sağlık profesyonellerinin görev ve sorumluluklarının ve
hasta bakım standartlarının net olmaması, hemşireleri kendi rol ve sorumluluklarının dışında, görevleri olmayan işler yapmak zorunda
bırakabilmektedir. Psikiyatri kliniklerinde hemşireler zamanlarının çoğunu kırtasiye, konsültasyon vb. işlerle geçirmekte ve bu durum
hasta bakım kalitesini düşürebilmektedir (Kızılkaya ve Gök Özer 2008). Bu çalışma, psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelerin görev, rol
ve sorumluluklarına ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini İstanbul, Kocaeli, Denizli, Aydın ve Çanakkale illerinde Sağlık Bakanlığı’nın yataklı tedavi hizmetleri veren psikiyatri
kliniklerinde çalışan hemşireler (N=489), örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden (n=195) hemşireler oluşturmuştur. Veriler; “Bilgi
Formu” ve “Yarı Yapılandırılmış Anket Formu” kullanılarak yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Kanditatif özellikteki veriler deşifre
edilip, gruplandırılarak bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistiksel analizler ile değerlendirilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılan hemşirelerin çoğunluğunun (%80.4) kadın, 30’lu yaşlarda (%48.9), evli (%57.7) ve çocuk sahibi (%52.6) olduğu
belirlenmiştir. Hemşirelerin eğitim durumlarına bakıldığında; çoğunluğunun (%38.7) lisans mezunu olduğu, bunu önlisans mezunlarının
izlediği (%32), az sayıda (%6.2) lisans üstü eğitim alan psikiyatri hemşiresi olduğu görülmektedir. Hemşirelerin %54.6’sının kendi isteği
ile ve %79.9’unun 10 yıldan daha azdır psikiyatri kliniğinde çalıştığı, %89.7’sinin çalıştığı klinikten memnun olduğu belirlenmiştir.
Hemşirelerin %60.3’ü vardiyalı olarak ve %44.3’ ü psikoz kliniklerinde çalışmaktadır.
Psikiyatride çalışan hemşirelerin %76.8’i tedavi, %52.6’sı gözlem, %41.8’i hastaların öz bakımını yaptıkları işler olarak belirtmişler ve
terapötik iletişim, atölye/uğraş terapisi ve bireysel/grup terapileri gibi psikiyatri hemşireliğine özgü görevleri daha az yerine getirdiklerini
ifade etmişlerdir. Hemşireler çoğunlukla tedavi (%54.6), gözlem (%48.5) ve terapiyi (%42.3) psikiyatri hemşiresinin rolleri olarak kabul
etmekte ve %63.9’u bu rolleri yerine getirdiklerini belirtmektedir.
Hemşirelerin %61.9’u çalıştığı kurumda hemşirelik sürecini kullandığını belirtmiştir. Hemşirelerin %77.8’i herhangi bir araştırma
önerisinde bulunmamış ya da herhangi bir bilimsel araştırmaya katılmamıştır. Hemşirelerin serviste yürüttükleri hemşirelik uygulamaları
incelendiğinde; %74.2’sinin günaydın toplantısı, %73.7’si iş/ uğraş terapileri ve %50’sinin sosyal aktivite toplantıları olduğu belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan hemşirelerin %23.2’si Psikiyatri Hemşireleri Derneğine üyedir.

Sonuç
Araştırma verilerine bakıldığında, hemşirelerin hasta bakımı ve tedavisinin sürdürülmesine yönelik rollerine (bakım verici, danışman,
vaka yöneticisi v.b) ilişkin uygulamaları sıklıkla yerine getirirken, araştırma ve eğitim gibi rollere ilişkin görevleri daha az belirttikleri
söylenebilir.

Anahtar kelimeler: Psikiyatri hemşireliği, roller ve sorumluluk.

INVESTIGATION OF THE ROLE AND RESPONSIBILITIES OF THE OPINIONS OF NURSES WORKING IN PSYCHIATRIC
CLINIC
382

Introduction and Objective
Psychiatry psychiatric nurse roles have also changed with the alteration of the currents. During the period of descriptive psychiatry and physical
needs of patients than nurses emphasized the meeting. Freud’s psychoanalytic theory in psychiatric nurse and then observing the reflection

of practice, psychological factors affecting behavior of handling, such as the role of research has emerged to make. (Aştı ve Çetinkaya 2000).
Duties and responsibilities of our country’s health system, health professionals and lack of clear standards for patient care, nurses outside of
their roles and responsibilities, tasks could leave a non-work to do. Most of their time in psychiatric clinics, nurses, stationery, etc. Consultation.
the work is undergoing, and this can reduce the quality of patient care (Kızılkaya ve Gök Özer 2008). In this study, nurses working in psychiatric
clinics, is a descriptive study to determine the views of the roles and responsibilities

Method
The research population of Istanbul, Kocaeli, Denizli, Aydin and Çanakkale provinces, the Ministry of Health inpatient services that nurses
working in psychiatric clinics (N = 489), the study sample who agreed to participate (n=195) formed by the nurses. Data, “Data Form” and
“Semi-Structured Questionnaire” were collected by using face-to-face interview method. Characteristics quantitative be decoded data,
descriptive statistical analysis was evaluated by grouping the computer environment.

Results
The majority of nurses surveyed (80.4%) women, the age of 30 (48.9%), married (57.7%) and children (52.6%) was determined. Looking at
educational status of nurses, the majority (38.7%) as a graduate degree, it followed by graduates of associate degree (32%), a small number
(6.2%) post-graduate education is seen that the psychiatric nurse. 54.6% of the nurses ‘own request, with the cynical and 79.9%’ of flour is
less than 10 years working in psychiatric clinic, 89.7%’s determined to be satisfied with running the clinic. 60.3% of the nurses’ third shifts and
44.3% of clinics working psychosis. 76.8% of nurses working in psychiatry’s treatment, 52.6% percent of observation, 41.8% of patients in self
care tasks they perform, and asserted the therapeutic communication, work/occupation therapy, and individual / group therapy in psychiatric
nursing-specific tasks such as carrying out their expressed less. Nurses are often reported (54.6%), observation (48.5%) and therapy (42.3%) as
a psychiatric nurse to accept the roles and 63.9% ‘u states had fulfilled this role.
Nurses 61.9% reported using nursing process is running the institution. 77.8% of the nurses’ does not have any research proposal or did not
participate in any scientific research. Analysis carried out by ward nurses to nursing practice; 74.2% ‘good morning meeting to give, 73.7%
work/occupation therapy, and determined that 50% of the meetings of social activity. Nurses surveyed, 23.2% percent are members of the
Association of Psychiatric Nurses.

Conclusion
Looking at survey data, nurses to maintain patient care and treatment of roles (caregiver, counselor, case manager, etc.) are often the
applications related to fulfilling the tasks related to roles such as research and education can be said that less than stated.

Keywords: Psychiatric nursing, roles and responsibilities.
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AKUT MYOKARD INFARKTÜSÜ GEÇİREN VE DİABETES MELLİTUSU OLAN HASTALARIN ÖLÜM
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Çağlar boyunca yaşamımızın ayrılmaz bir parçası olan ölüm, insanoğlunun üzerinde düşündüğü, gizemini sorguladığı bir durumdur.
Nedir bu ölüm? Kimine göre bir stres kaynağı iken, kimine göre stresten kurtulmanın yolu; kimine göre bir yok oluş iken kimine göre de
ölümsüz bir hayatın başlangıcıdır. Bu bakış açısı ile ele aldığımızda ölüm, kimi insanda kaygı uyandırırken kimi insanda da sevince neden
olabilir. Ölüm yaşamsal işlevlerin tamamen durması olarak düşünülürken, ölmek bu işlevlerde kaybı belirtilen bir süreçtir. Türkiye İstatistik
Kurumunun (TÜİK) 2003 verilerilerine göre, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ölüm nedenlerinin başında akut miyokard infarktüsü kalp
yetmezliği, hipertansiyon gibi kardiyovasküler hastalıklar yer almaktadır (Arslanoğlu 2004, Öner 1998, Sarıçiçek, Gülseren, Sarıkaya ve
Özen 2006). Akut miyokard infarktüsü geçiren hastalarda akut fazda ölüm korkusu, sağlığını ve yaşam amaçlarını tehdit altında hissetme
ya da kaybetme korkusu yaşanabilir. Kronik hastalıklarda ise tedavinin uzun sürmesi ve belirsizliğin daha yoğun yaşanması bireyde
anksiyete ve korku yaratabilir.

Amaç
Bu çalışma, Miyokard İnfarktüsü gibi akut gelişen hastalıklarda, ya da prognozu daha iyi Diabetes Mellitus gibi kronik hastalıklarda, ölüm
anksiyetesini karşılaştırmalı olarak incelenmek üzere uygulanmıştır.

Yöntem
Araştırmanın evrenini, Sağlık Bakanlığına bağlı bir eğitim ve araştırma hastanesinde, dahiliye servisinde ve kardiyoloji servisinde tedavi
gören hastalar oluşturdu. Evreni temsil edecek örneklemi, 2008 yılında hastanenin Dahiliye servisinde tedavi gören Diabetus Mellituslu
94 hasta ile, Kardiyoloji Servisinde tedavi gören Miyokard İnfarktüslü 72 hasta oluşturdu. Verilerin toplanmasında hastaların kişisel
özelliklerini belirlemek için ‘Hasta Bilgi Formu’, ölüm anksiyete düzeylerini belirlemek amacıyla, Templer Ölüm Anksiyetesi ve AbdelKhalek Ölüm Anksiyetesi ölçekleri kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde, ortalama, standart sapma, frekans dağılımı, Oneway Anova
Testi, ki-kare testi, ve ileri analizde Benforroni testi kullanıldı.

Bulgular
Araştırmaya katılan hastaların yaş ortalaması 50,55 bulunmuştur. Araştırmaya katılan MI hastalarının %30,6’sı kadın, %69,4’ü erkek,
DM hastalarının %36,2’si kadın, %63,8’i erkektir. MI hastalarının Ölüm anksiyete puan ortalaması 54.93±14.25, DM hastalarının puan
ortalaması 57.59±17.26’dır. Hastaların cinsiyet durumları ile ölüm anksiyetesi ölçek puanları arasında anlamlı fark bulundu ( t=0.333,
p=0.021).

Sonuç
Çalışmamızda akut myokard infarktüsü geçiren hastalar ve diabetes mellitusu olan hastaların ölüm anksiyeteleri karşılaştırıldığında,
gruplar arasında anksiyete düzeylerinde istatiksel olarak anlamlı farklılık bulunmazken her iki grupta cinsiyet ile ölüm anksiyetesi
arasında anlamlı bir fark olduğu saptandı.

Anahtar kelimeler : Miyokard İnfarktüsü, Diabetus Mellitus, Ölüm anksiyetesi

COMPARATION OF DEATH ANXIETY BETWEEN PATIENTS THAT HAVE DIABETES MELLITUS AND HAD AN ACUTE
MYOCARDIAL INFARCTION

384

Death as an inseparable part of our lives through the ages, mankind thought on, the mystery is questioned. What is death? According to some,
was a source of stress, according to some, is the way to get rid of stress. According to some, according to some, while an extinction event in the
beginning of an immortal life. With this perspective, when we consider the death, some people awake, some anxiety in humans can cause joy.
Death of vital functions were supposed to completely stop, die loss of functions specified in this process. According to 2003 statistics from the
Statistical Office of Turkey (TÜİK) , in Turkey as in the world at the beginning of causes of death in acute myocardial infarction, heart failure,
hypertension and cardiovascular diseases are in the fear of death in patients with acute myocardial infarction in the acute phase, the health
and life goals to feel threatened or fear of losing experienced (Arslanoğlu 2004, Öner 1998, Sarıçiçek, Gülseren, Sarıkaya ve Özen 2006). Chronic
diseases occur in individuals with more intensive treatment, the long duration and uncertainty can cause anxiety and fear.

Objective
This study designed for the assesment of death anxiety of the diabetic and myocardial infarcted patients who were treated in a Education
and Research Hospital. Participants were selected from Cardiology and Internal medicine services in a Education and Research Hospital that
committed to Ministry of Health.

Material and method
Study collections were taken between January 2008 and December 2008, 94 diabetic and 72 infarcted patients were selected. For the personal
features we used ‘Patients Information Form’ and to determine the death anxiety levels we used ‘Abdel- Khalek Death Anxiety’ and ‘Templer
Death Anxiety’. All datas were transfered to computer and mean, Standard Deviation, frequency distribution, Oneway- Anova Test, Q-square
Test, And ‘Benforroni Test’ for the further evaluation were used.

Results
Mean age of participants is 50,5. 30.6% of the ınfartcted patients were female and 69,4% were male, whereas 36,2% were female and 63,8%
were male in the diabetic patients. Death anxiety score of patients with Acute Myocardial Infarction, 54.93±14.25 and mean score of patients
with Diabetes Mellitus is 57.59±17.26. Gender to the status of the patients found no significant difference between the death anxiety scale
scores ( t=0.333, p=0.021).

Conclusion
In our study, patients with acute myocardial infarction and death in patients with diabetes mellitus compared to anxiety, anxiety levels, no
statistically significant differences were found between the groups but gender is a significant difference was found between anxiety and death.

Keywords: Myocardial Infarctıon, Diabetes Mellitus, Death Anxiety
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Giriş
Renal transplantasyon sonrası hastalarda anksiyete ve depresyonun sık görüldüğü bilinmekle (1,2) birlikte, hastalar tarafından kullanılan
başa çıkma tutumlarına ilişkin az sayıda çalışma bulunmaktadır.

Amaç
Çalışmanın amacı renal transplantasyon sonrası hastaların anksiyete, depresyon düzeyleri ve hastalar tarafından kullanılan başa çıkma
tutumlarını değerlendirmektir.

Yöntem
Kesitsel, tanımlayıcı türde retrospektif bir araştırma olarak planlanan çalışma, 01 Ekim 2009 – 01 Ekim 2010 tarihlerinde İstanbul İli Avrupa
yakasında bulunan özel bir hastanede böbrek nakli uygulanmış 76 hastada yapıldı. Ankette hastaların sosyodemografik özellikleri, nakil
zamanı, organ vericisi, cinsel ilgisi, aktivite düzeyi ve psikolojik durumunu değerlendiren sorular soruldu. Psikolojik değerlendirmede,
Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği, COPE Stresle Başa Çıkma Tutumlarını Değerlendirme Ölçeği kullanıldı.
Verilerin değerlendirilmesinde; tanımlayıcı istatistik yöntemler, bağımsız iki grup arasındaki verilerin karşılaştırılmasında Independent
samples t-testi, ikiden fazla gruplar arası karşılaştırmalarda One way Anova, farklılığı yaratan grubun belirlenmesinde Tukey testi,
ölçekler arası ilişkileri saptamada Pearson Korelasyon analizi kullanıldı. Sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılık düzeyinde
değerlendirildi.

Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 38.4+11.9 (range:15-63) olup, çoğunluğu erkek (n=47; %61.8), evli (n=51; %67.1), üniversite mezununudur
(n=31; %40.8). Kırkbir hasta (%53.9) 1-6, 35 hasta (%46.1) 6-12 ay önce nakil olmuşlardır. Hastaların %96.1 (n=73)‘i canlı vericiden ve
en sıklıkla sırasıyla kardeş (n=19;%26), anne (n=17;%23.3) ve eşlerinden (n=13; %17.8) organlarını almışlardır. Yirmi hasta (%26.4) nakil
sonrası cinsel aktivitelerinin değişik düzeylerde azaldığını, 5 hasta (%6.6) intihar düşüncesine sahip olduğunu bildirmişlerdir. Hastaların
anksiyete puan ortalaması (7.0+3.7), depresyon puan ortalamasından (4.3+4.3) yüksek olup, istatistiksel anlamlı fark (t=8.068; p<0.001)
olduğu görüldü. Anksiyete ve depresyon puan ortalamaları ile cinsiyet, organ vericisi, nakil sonrası cinsel ilgi ve günlük aktivite düzeyleri
arasında istatistiksel anlamlı fark (p<0.05) bulundu.
Stresle başa çıkma tutumlarını değerlendirmede; en sık sırasıyla pozitif yeniden yorumlama ve gelişme, aktif başa çıkma, dini olarak
başa çıkma ve plan yapma yöntemlerinin kullanıldığı belirlendi. Hastaların anksiyete puan ortalaması ile pozitif yeniden yorumlama
ve gelişme, plan yapma yönteminin kullanı arasında anlamlı (p<0.05) negatif ilişki, depresyon puan ortalaması ile pozitif yeniden
yorumlama ve gelişme, aktif başa çıkma, duygusal sosyal destek kullanımı arasında anlamlı (p<0.05) negatif ilişki; hem anksiyete hem de
depresyon puan ortalamaları ile davranışsal boş verme yönteminin kullanımı açısından anlamlı pozitif ilişki (p<0.05) olduğu saptandı.

Sonuç
Böbrek nakilli hastaların anksiyete ve depresyon düzeyleri, sorun çözmeye ya da uyuma yönelik aktif başa çıkma tutumlarını
etkilemektedir. Bu hasta grubunun düzenli psikiyatrik değerlendirmeye alınarak baş etme stratejilerinin geliştirmesi gerekir.

Anahtar kelimeler: Böbrek nakli, depresyon, anksiyete, stresle baş etme stratejisi.

PATIENTS’ ANXIETY, DEPRESSION LEVELS AND COPING STRATEGIES WITH STRESS AFTER THE KIDNEY
TRANSPLANTATION
Introduction
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It has been acknowledge depression and anxiety appeared frequently in patients after renal transplantation, but there has been little research
into coping strategies with stress following renal transplantation.

Objective
This study aims to assess patients’ depression and anxiety levels after the transplant and toidentify the coping methods used by patients to deal
with stress after renal transplantation and

Method
Study which was planned as a descriptive cross-sectional research has been made 76 patients who had kidney transplants between 01 October
2009 – 01 October 2010. In the survey, the patients were asked questions that evaluated their socio-demographics, date of the transplantation,
the donor, sexual orientation, activity level and psychological condition. In the psychological evaluation, Hospital Anxiety and Depression scale
and COPE scale were used.
For the evaluation of the results, determining statistical methods, Independent samples t-test for the comparison between two individual
groups, One Way Anova for the comparison of groups more than two; Tukey test for determining the group that creates the difference, and
Pearson Correlation analysis for determining the relationship between the scales were used. The results were evaluated in 95% statistical
reliability and p<0.05 significance level.

Results
Patients’ age average was 38.4 + 11.9 (range: 15-63), they were mostly men (n=47; 61.8%), married (n=51; 67.1%), and university graduates
(n=31; 40.8%). Forty one patients (53.9%) underwent the transplantation 1-6 months ago, and 35 patients (46.1%) were 6-12 months ago.
96.1% of the patients gotten the organ from a live donor; mostly from a sibling (n=19; 40.8%), mother (n=17; 23.3%) and spouse (n=13; 17.8%).
Twenty patients (26.4%) stated that after the transplantation their sexual activity level decreased in various levels and five patients (6.6%) had
suicidal thoughts. Patients average anxiety score (7.0 ±3.7) was greater than average depression score (4.3 ± 4.3) and there was significant
difference between depression and anxiety (t=8.068; p<0.001). There were statistical significant difference between average anxiety and
depression score and sex, organ donor, sexual interest after transplantation and daily activity level (p<0.05).
When coping strategies with stress were evaluated, it was determined that, in the most frequent order-positive reinterpretation and
development, active coping, religious coping and planning methods were used. A negative significant relationship was found between patients
average anxiety score and positive reinterpretation and development, making a plain. A negative significant relationship was found between
patients average depression score and positive reinterpretation and development, active coping, and emotional-social support use (p>0.05); a
positive relationship was determined both with the average anxiety and depression score and the use of disregarding method (p<0.05).

Result
The level of anxiety and depression of patients after kidney transplant affect active coping strategies toward problem solving or adaptation.
These patients require regular psychiatric evaluation in order to improve their coping strategies with stress.

Keywords: Kidney transplantation, depression, anxiety, coping strategies with stress
KAYNAKLAR / REFERENCES
1.

Arapaslan B, Soykan A, Soykan, C ( 2004). Cross-sectional assessment of psychiatric disorders in renal transplantation patients in Turkey: a preliminary
study”. Transplantation Proceedings 2004; 36: 1419-1421.

2.

Sağduyu A, Şentürk V, Sezer S, Emiroğlu R, Özel S. Hemodiyalize Giren ve Böbrek Nakli Yapılan Hastalarda Ruhsal Sorunlar, Yaşam Kalitesi ve Tedaviye
Uyum. Türk Psikiyatri Dergisi 2006;17(1):22-31.

387

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

EKONOMİK KRİZİN AİLELERİN RUHSAL DURUMUNA ETKİSİ
İmge Okur Çetinkuş*, Gül Ünsal Barlas**
*
**

P-132

Şarköy Devlet Hastanesi / Şarköy Nation Hospital

Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Psikiyatri Hemşireliği Ana Bilim Dalı / Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Psychiatric
Nursing

Giriş ve amaç
Kapitalizmin doğasından kaynaklanan ve sıkça yaşanan küresel ekonomik krizlerin sonuncusu, 2008 yılında su yüzüne çıkmış, tüm
dünyaya yayılmış ve ülkemizi de etkisi altına almıştır.
Ekonomik krizlerin temel etkisi işsizlik ve yoksulluktur. İşsizlik ve yoksulluk toplumun genel sağlığı ile birlikte ruh sağlığını da bozmaktadır.
Bu nedenle bu araştırma, ekonomik krizin ailelerin ruhsal durumuna etkisini belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem
Çalışma, Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde yaşayan, 18-65 yaşları arasında, okuma yazma bilen ve bilinen bir psikiyatrik hastalığı olmayan
358 aile ile yapılmıştır. Çalışmaya katılan ailelerden aynı şartları taşıyan birden fazla birey olduğunda kura yöntemine başvurularak
belirlenmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmacı tarafından geliştirilen bilgi formu ve Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır.
Çalışmada elde edilen veriler, SPSS 17.0 paket programındaki t testi, ANOVA ve Tukey testleri kullanılarak analiz edilmiş, tüm veriler 0.5
anlamlılık düzeyinde test edilmiştir.

Bulgular
Verilerden elde edilen sonuçlara göre, araştırmaya katılanların Kısa Semptom Envanteri Somatizasyon düzeyi ortalamaları 6.78 ± 6.09,
Obsesif-Kombulsif Bozukluk düzeyi ortalamaları 7.10 ± 4.93, Kişiler Arası Duyarlılık düzeyi ortalamaları 3.53 ±3.31, Depresyon düzeyi
puan ortalamaları 6.71 ± 5.24, Anksiyete Bozukluğu düzeyi ortalamaları 4.84 ± 4.02, Hostilite düzyi ortalamaları 6.31 ± 4.69, Fobik
Anksiyete düzeyi ortalamaları 2.99 ± 3.64, Paranoid Düşünceler düzeyi ortalamaları 6.10 ± 4.11, Psikotizm düzeyi ortalamaları 3.25 ± 3.33,
Ek Maddeler düzeyi ortalamaları 4.38 ± 3.59, Rahatsızlık Ciddiyeti İndeksi ortalamaları 0.98 ± 0.67, Belirti Toplamı İndeksi ortalamaları
27.72 ± 13.60, Semptom Rahatsızlık İndeksi ortalamaları 1.76 ± 0.58 olarak bulunmuştur.

Sonuç
Çalışmaya göre, kadınların, 40 yaş ve üzeri bireylerin, dulların, eğitim düzeyi düşük olanların, çalışmayanların, herhangi bir sosyal
güvencesi bulunmayanların, ailesindeki çocuk sayısı dörtten fazla olanların, ailesinin aylık geliri 600 TL’nin altında olanların, ailede okuyan
çocuk sayısı fazla olanların, ev ve araba sahibi olmayanların, Türkiye’nin ve ailesinin küresel ekonomik krizden etkilendiğini düşünenlerin
ve son bir yılda ailesinde iş kaybı yaşananların ruhsal belirti düzeyleri diğer gruplara göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Çalışmaya
katılanların % 84’ü son bir yılda harcamalarındaki kısıtlamaların ekonomik kriz ile ilişkili olduğunu ifade etmiştir.

EFFECT OF ECONOMIC CRISIS ON MENTAL HEALTH STATUS OF FAMILIES
Introduction
The last and comman economic crisis which is based on nature capitalize was occured in 2008. It hasspread to all world and affected our
country.
Unemplovment and poverty are basic effects of economic crisis. And those effects break generalhealth and mental health of society.This
descriptive study was conducted to determine the effect of economic crisis on mental health status of families.

Material - Method
The study was performed on 358 families who live in Şarköy, Tekirdağ. Family members were between 18 and 65 years old, were all literate and
did not have a psychiatric diagnosis. An individual from each family who has those conditions was taken to the study and ifthere are more
than one individual method of drawing lots werw used. Data was collected using the Brief Symptom Inventory and a sociodemographic form
devised by the researcher.
All data was analyzed using SPSS 17.0 program pack; (independent samples) t test, (one-way) ANOVA and Tukey tests were performed with p
<0.5.
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Findings
Average somatisation, obsessive-compulsive, interpersonal sensitivity, depression, anxiety, hostility, phobic anxiety, paranoid ideation and
psychoticism subscale points were, 6.78 ± 6.09, 7.10 ± 4.93, 53 ±3.31, 6.71 ± 5.24, 4.84 ± 4.02, 6.31 ± 4.69, 2.99 ± 3.64, 6.10 ± 4.11, 3.25 ± 3.33

respectively. Additional subscale points averaged at 4.38 ± 3.59. Global severity index average was 0.98 ± 0.67; Positive Symptom Total average
was 27.72 ± 13.60 and positive symptom distress index average was 1.76 ± 0.58.

Conclision
These groups had significantly higher level of mental symptoms when compared to other groups: females, persons over 40 years of age, widow/
widowers, less educated individuals,unemployed, persons not covered by social security, families with more than 4 children, families with <
600 TL income, families that do not own a house/car, individuals who consider their families to effected by the global economic crisis and
individuals whose family suffered a job loss within the past year.84% of the participants stated that the decrease in their spending in the last
year was related to the economic crisis.
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Amaç
Yapılan araştırmalarda içinde bulunulan stres düzeyi ile ağırlıklı olarak sahip olunan A ve B tipi kişilik yapısı arasında ilişki olduğu
belirlenmiş ve stres düzeyi yüksek olanların daha çok A-tipi kişilik özellikleri gösterdiği belirtilmiştir (Durna 2004). Stresli yaşam olayları,
bedensel ilgiyi arttırarak bazı vakalarda somatik belirtileri alevlendirmektedir. Strese yatkınlığı fazla olan, benlik saygısı düşük, anksiyete
ve depresyon eğilimi yüksek kişiler daha çok somatik yakınmalar iletirler (Özen Ş. 2007, Özen Ş ve ark. 2009). Yapılan araştırmalar sağlık
personelinin stresli bir yaşam sürdüğünü ve stres düzeyinin kontrol edilmesi gereken bir seviyeye ulaştığını göstermektedir (Aydoğdu
ve ark. 2008). Bu nedenle araştırma, daha çok strese maruz kaldığı düşünülen hastane çalışanlarında kişilik özelliklerinin somatizasyon
belirtileri üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla tanımlayıcı ve ilişki arayıcı olarak planlanmış ve uygulanmıştır.

Yöntem
Araştırma İstanbul ilinde sağlık bakanlığına bağlı bir devlet hastanesinde yapılmıştır. Hastanede çalışan toplam 223 kişiden (doktor,
hemşire, röntgen laboratuar, anestezi teknisyenleri, fizyoterapistler psikologlar ve yöneticiler), çalışmaya katılmayı kabul eden 178 kişi
araştırma kapsamına alınmıştır. Verilerin toplanmasında, kişisel özellikleri belirlemek için bilgi formu, Somatizasyon Ölçeği, A Tipi Kişilik
Ölçeği ve Algılanan Stres Düzeyi Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde tek yönlü anova testi, student’s t testi, ki-kare testi, pearson
korelasyon testi ve ileri analiz için tukey HSD testi kullanılmıştır. Sonuçlar, p<0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir.

Bulgular
Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının %38.8’i 30-39 yaş grubunda olduğu, % 69.7’si kadın, %61.8’i evli, %50.0’si (n=89) hemşire, %80.3’ü
bir haftada 45 saat ve altında çalıştığı,%59.6’sı ise 11 yıl ve üstü bu mesleği yaptığı bulunmuştur. Sağlık çalışanlarının somatizasyon
ortalaması 9.70±5.84, algılanan stres düzeyi ortalaması 39.12±8.39, A tipi kişilik puan ortalaması 73.38±14.06 olarak bulunmuştur. A
tipi kişilik ölçeği alt boyutları bakıldığında; işe verilen önem ortalaması 32.65±7.82, hıza verilen önem ortalaması 20.00±4.41, sosyal
etkinliklerden uzaklaşma 9.20±3.56 ve zamana verilen önem ortalaması 11.53±2.36 olarak bulunmuştur. Algılanan stres düzeyi ile
somatizasyon arasında anlamlı ilişki (r=.524 p<0.001), A tipi kişilik ile somatizasyon arasında (r=.384 p<0.001) ve A tipi kişilik ile algılanan
stres düzeyi arasında (r=.208 p<0.01) anlamlı pozitif bir ilişki bulunmuştur.

Sonuç ve öneriler
Somatizasyon, A tipi kişilik özeliği ve algılanan stres düzeyi arasında pozitif yönde ilişki vardır. Sağlık çalışanlarında A Tipi kişilik özelliklerinin
artışı somatizasyon belirtilerini ve algılanan stres düzeylerini artırtığı söylenebilir. Çalışmanın sonucunda, stres azaltmaya yönelik, stresle
başa çıkma eğitim programlarının planlanması, kurum içinde çalışanlara bu konu ile ilgili gerekli eğitimin verilmesi önerildi.

Anahtar sözcükler: Somatizasyon, A tipi kişilik, Sağlık çalışanları

THE IMPACT OF PERSONALITY CHARACTERISTICS OF HEALTH WORKERS WHO WORK IN A HOSPITAL ON THEIR
SOMATIZATION SYMPTOMS
Introduction
According to the conducted research, it is determined that there is a relation between the stress level that one suffered from and the type A
and B personality structure that one predominantly has and it is evidenced that people who suffer from high level stress show rather type A
personality traits (Durna, 2004) Stressful living exacerbates somatic symptoms in some cases by increasing bodily affection. Persons who rather
incline to stress, has a low self-esteem level, highly tend to anxiety and depression transmit much more somatic complaints (Özen Ş. 2007, Özen
Ş et al. 2009). Conducted studies show that health personnel lead a stressful life and that stress level come up to the level should be controlled
(Aydoğdu, et al. 2008). Therefore this research has been planned and conducted as a descriptive and correlational research in attempt to search
the effects of porsonality traits on the somatization symptoms.
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Materials and methods
This research has been conducted in a state hospital affiliated to the health ministry in İstanbul. Among the total 223 personnel who work
in this hospital (doctors, nurses, x-ray technicians, laboratory technicians, anesteists, physiotherapists, psychologists and managers), 178
personnel who accept to participate in this research have been involved. In data collection process, “infromation form” somatization scale
which is developed by researcher of this study in the light of literature, type A personality scale and perceived stress scale is used; and also in
the evaluation and analyses of data process, chi-square test, student’s t, one sided anova test, Tukey HSD advanced analyse test and Pearson
correlation test is used.

Findings
The age range of 38.8 %(n=69) the wokers who participated in this study is between 30-39, 69.7 % of the group consists of women, 36.0 % of
the group is married, 54.5 % of the group has children, 50.0 % of the group consists of the nurses; 80.3 % of them stated that they work 45 hours
and below in a week. 59.6 % of the group statated that they work in this job since 11 years and above. The somatization avarage value of health
workers is 9.70±5.84, the avarage value of their perceived stress level is 39.12±8.39, the avarage value of type A personality scale is 73.38±14.06.
And also, in the analyses of sub-dimensions of the type A personality scale, it is founded that the value of attaching importance to the job is
32.65±7.82; the value of attaching importance to the speed of work is 20.00±4.41; the value of estrangement from social activities is 9.20±3.56;
and the value of attaching importance to time is 11.53±2.36. It is founded that there is positively significiant relationship between perceived
stress level and somatization (r=.524 p<0.001), between type A personality and somatization (r=.384 p<0.001), and between type A personality
and perceived stress level (r =.208 p<0.01).

Result and suggestion
There is a positive relation betwen somatizasyon, type A personality trait and stress level. An increase in type A personality traits among health
personnel raises the somatic symptoms and perceived stress level. As a result of this study, it is suggested that the educational programs should
be planned in order to decrease stress and fundemental education should be organized for workers in the institution about the stress.

Keywords: Somatization, Type A personality, Health workers.
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Amaç
Araştırma hemşirelerde işe bağlı gerginlik, tükenmişlik düzeyleri ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı tipte
gerçekleştirildi.

Yöntem
Veriler, İstanbul’da Anadolu Yakasında özel dal hastanesi olmayan, yatak ve hemşire sayısı 100 ve üstünde olan, Sağlık Bakanlığına bağlı
8 hastanede çalışan 1 Aralık 2008-1 Mart 2009 tarihleri arasında araştırmaya gönüllü katılmayı kabul eden 378 hemşireden elde edildi.
Verilerin toplanmasında “Tanıtıcı Bilgi Formu”, “ İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği ”ve “Maslach Tükenmişlik Ölçeği ”kullanıldı. Elde edilen verilerin
istatistiksel analizlerinde, aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi(ANOVA) testi, pearson korelasyon analizi ve tukey HDS testi
kullanıldı.

Bulgular
Hemşirelerin işe bağlı gerginlik puanı( 40.77± 6.82) olarak bulundu. İşe bağlı gerginlikte, vardiya şeklinde çalışma (t=3.05;p=0.048),servis
hemşiresi olarak görev yapma (t=2.79;p=0.006), hasta yakınları ile fiziksel şiddet yaşama (t=4.38;p=0.000),çalışma koşullarını olumsuz
olarak değerlendirme (t=18.55;p=0.000),meslektaş ilişkilerinde problem yaşama (t=26.65;p=0.000),kişilik yapısı (t=2.32;p=0.021),aylık
gelirden memnun olmama(t=3.02;p=0.003) alanlarının etkili olduğu, hemşirelerin aldıkları puanlar yüksektir ve istatistiksel olarak anlamlı
fark saptandı. Tükenmişlik düzeyi puanı ise (37.57± 13.51 ) olarak ve en fazla tükenmişlik alt boyutlarından olan duygusal tükenme
yaşandığı (20.16 ±7.40),vardiyalı şeklinde çalışma (t=4.78;p=0.009), bekâr olma (t=1.99;p=0.047),hasta yakınları ile iletişim problemi
yaşama (t=2.15;p=0.032),hasta yakınlarından sözel şiddet (t=2.39;p=0.018), çalışma koşullarını olumsuz değerlendirme (t=24.54;p=0.000)
kişilik yapısı(t=2.88;p=0.004), puanları istatistiksel olarak daha yüksek ve anlamlı fark bulundu. Ayrıca, işe bağlı gerginlikle tükenmişlik
arasında r=0. 580;p=0.000 düzeyinde pozitif yönlü anlamlı ilişki bulundu (p<0.01).İşe bağlı gerginlik arttıkça tükenmişlik düzeyi de
artmaktadır.

Sonuç
Araştırma kapsamındaki hemşireler işe bağlı gerginlik ve tükenmişlik yaşamaktadır. Bu nedenle hem örgütsel hem de bireysel zeminde
hemşirelerin işe bağlı gerginliklerini ve tükenmişliklerini önleme ve başa çıkma stratejileri geliştirmeye yönelik eylemler planlanmalı ve
uygulanmalıdır.

Anahtar kelimeler: İşe Bağlı Gerginlik, Tükenmişlik, Hemşire.

WORK-RELATED STRAIN OF NURSES, BURNOUT LEVELS AND THE AFFECTING FACTORS
Objective
The research was conducted descriptively so as to determine work-related strain of nurses, burnout levels and the affecting factors.

Method
Data were collected between December 1, 2008 and March 1, 2008, from 378 nurses who volunteered to participate in the research, working at
8 hospitals affiliated to the Ministry of Health, located at the Anatolian side of Istanbul, which do not have special branch hospitals and whose
bed and nurse capacity is over 100. “Introductory Information Form”, “Work-Related Strain Scale”, and “Maslach Burnout Scale” were used to
collect data. Arithmetic mean, t test, one way analysis of variance (ANOVA), pearson correlation analysis and tukey HDS test were used for the
statistical analysis of the data.

Findings
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Work-related strain score of nurses was found as (40.77± 6.82). It was determined that the following areas were effective at work-related
strain: work shifts (t=3.05;p=0.048), working as department nurses (t=2.79;p=0.006), being exposed to physical violence from patient relatives
(t=4.38;p=0.000), evaluating working conditions as negative (t=18.55;p=0.000), having problems in colleague relations (t=26.65;p=0.000),
personality structure (t=2.32;p=0.021), and not being satisfied with monthly salary (t=3.02;p=0.003). The scores of nurses were high and a
statistically significant difference was determined. Burnout level score was (37.57± 13.51) and the nurses were experiencing emotional burnout

most (20.16 ±7.40), which is one of the sub dimensions of burnout. Work shifts (t=4.78;p=0.009), being single (t=1.99;p=0.047), having
communication problems with patient relatives (t=2.15;p=0.032), being exposed to oral violence from patient relatives (t=2.39;p=0.018),
evaluating working conditions as negative (t=24.54;p=0.000), and personality structure (t=2.88;p=0.004) scores were statistically higher and a
significant difference was determined. In addition, a positive and significant relation (p<0.01) was determined between work-related strain and
burnout, at the level of r=0. 580;p=0.000. As work-related strain increases, burnout level increases as well.

Conclusion
Nurses subject to the research are experiencing work-related strain and burnout. Therefore, actions targeted to prevent work-related strain and
burnout of nurses and to develop coping strategies should be planned and applied, both at the individual and organizational level.

Keywords: Work-Related Strain, Burnout, Nurse.
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Sağlık kurumları, çalışanları için önemli riskleri taşıyan ortamlardır. Bu kurumlarda görülen en yaygın risklerden biri şiddettir. Şiddet, Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından “bir kişiye grup ya da topluma fiziksel zorlama veya güç kullanma, tehdit etme sonucunda; yaralanma,
ölüm, psikolojik yaralanma ve gelişme sorunu oluşması” olarak tanımlanmaktadır (Coşkun, Öztürk 2008). Sağlık kurumlarındaki şiddet
de, “hasta, hasta yakınları ya da diğer herhangi bir bireyden gelen, sağlık çalışanı için risk oluşturan; tehdit davranışı, sözel tehdit, fiziksel
saldırı ve cinsel saldırıdan oluşan durum” olarak tanımlanmıştır (Ayrancı ve ark. 2002).
Yapılan çalışmalarda şiddete maruz kalma açısından cinsiyet, yaş, mesleki deneyim gibi farklılıklar saptanmış, hemşirelerde şiddete
maruz kalma oranı diğer sağlık çalışanlarına oranla daha yüksek bulunmuştur (Coşkun, Öztürk 2008). Ayrancı ve ark. yaptıkları çalışmada
(2002) araştırmaya katılan 187 hemşirenin %58.4’ünün şiddete uğradığı saptanmıştır. Şiddet uygulanan birimler ele alındığında ise
acil servisler, cerrahi birimler ve psikiyatri klinikleri ilk sıralarda yer almaktadır (Ayrancı ve ark. 2002). 121 hemşirenin katılımı ile yapılan
çalışmada hemşirelerin %86’sının sözel şiddete, %50,4’ünün de fiziksel şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur (Coşkun, Öztürk 2008).
Gökçe ve Dündar’ın hekim ve hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada ise son bir yılda şiddete maruz kalma oranının %85,9 olduğu ve
bunun %59,4’ünün sözel şiddet, %26,5’inin fiziksel şiddet olduğu saptanmıştır (Gökçe, Dündar 2008). Çelebioğlu ve ark. (2010)’nın 191
hemşirelik öğrencisinin klinik deneyimlerinde şiddetle karşılaşma durumlarını inceledikleri çalışmalarında birinci sırada öğrencilerin %
53,4’ünün hasta veya yakınlarında şiddete maruz kaldıkları bulunmuştur.
Şiddetin önlenmesinde, etkili sağlık kurumu yönetimi ve şiddet konusunu ele alan korunma ve önleme araştırmalarının yapılması, riskli
durumun önceden farkına varma ya da başa çıkma gibi sağlık personelinin şiddet konusunda eğitilmesi ile şiddet riskinin azaltılmasının
mümkün olduğu belirtilmektedir (Ayrancı ve ark. 2002). Sağlık personelinin şiddet öncesi belirtileri bilme (gerginlik, yüksek sesle
konuşma, saldırgan postür, kuşkulu bakışlar, fiziksel harekette artma, yerinde duramama vb.), hastayı gözlemleme, kapsamlı öykü alma,
etkili iletişim, stres yönetimi, öfke yönetimi, hastaya yaklaşımda gergin ve stresli olmama, konuşarak sakinleştirmek, gerektiğinde kontrol
yöntemlerini kullanmak, etkili güvenlik eğitimleri ve önlemleri şiddete yönelik alınacak önlemler arasında yer almaktadır (Buzlu 2011).
Klinikte şiddete en sık maruz kalan hemşire hasta ile gün boyu birlikte olduğundan olası tehlikeleri saptama ve gerekli yaklaşımlarda
bulunma açısından çok önemli bir role sahiptir. Bu çalışma, şiddete maruz kalan hemşirelerin durumunu ortaya koymak ve önlemleri ele
almak için planlanmıştır.

Anahtar kelimeler: Klinik ortam, şiddet

ONE OF THE MOST COMMON RIKS THREATENING CLINICAL SETTING: VIOLENCE
Health institutions carry significant risks for their workers. One of the most common risks observed in these settings is violence (Buzlu 2011).
Violence is defined as “injury, death, psychological injury, and developmental problem that occurs as a result of physical strain or use of force
against an individual, group or society” by World Health Organization (WHO) (Coşkun, Öztürk 2008). Violence at health institutions has
been defined as “any condition including threat, oral threat, physical assault, and sexual assault by the patient, patient relative or any other
individual and creates a risk for health workers” (Ayrancı et al. 2002). Providing integrated health care under these circumstances threatens the
safety of both the patient and workers.
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Studies have determined differences as sex, age, professional experience in terms of being subject to violence and the rate of being exposed to
violence has been found higher in nurses than the other health workers (Coşkun, Öztürk 2008). Ayrancı et al. (2002) determined that 58.4% of
187 nurses that have participated in their study were subject to violence. Emergency units, surgical units, and psychiatry units are placed on the
first rank in terms of units where violence is used (Ayrancı et al. 2002). A study conducted with 121 nurses found that 86% of nurses are exposed
to oral violence while 50.4% are exposed to physical violence (Coşkun, Öztürk 2008). The study of Gökçe and Dündar which was conducted
on nurses determined that the ration of being exposed to violence within the last year was 85.9%; 59.4% being oral violence and 26.5% being
physical violence. Çelebioğlu et al. (2010) analyzed 191 nursing students in terms of being subject to violence during their clinic experiences and
found that 53.4% of students were exposed to violence by patients or patient relatives.
It is denoted that violence risk might be reduced by protection and prevention studies that deal with violence and efficient management of

health institution and training health personnel in terms of violence so as to realize risky situations in advance or to cope with risks (Ayrancı et al.
2002). Realizing the indications of violence (stress, speaking loudly, aggressive posture, suspicious looks, increase of physical activity, shuffling
and etc.), observing the patient, taking comprehensive patient history, efficient communication, stress management, anger management, not
having stress or tension while approaching to patient, calming by talking, using control methods when necessary, and taking efficient security
trainings and precautions are among the precautions against violence (Buzlu 2011).
Nurses are subject to violence at clinics most frequently and are together with patients all day, therefore are of significant importance in terms
of determining possible risks and developing necessary approaches. This study was planned to reveal the situation of nurses that are exposed
to violence and to take necessary precautions.

Keywords: Clinical setting, violence
KAYNAKLAR / REFERENCES
1.

Ayrancı Ü, Yenilmez Ç., Günay Y., Kaptanoğlu C(2002). Çeşitli Sağlık Kurumlarında ve Sağlık Meslek Gruplarında Şiddete Uğrama Sıklığı, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 3:147-154.

2.

Coşkun S., Öztürk A(2008). Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşirelerinde Şiddete Maruz Kalma Oranı ve Stres Faktörleri, İstanbul II. Psikiyatri Hemşireliği Günleri, Özet Kitabı, s.60.

3.

Çelebioğlu A., Akpınar R.B., Küçükoğlu S., Engin R(2010). Violence Experienced by Turkish Nursing Student in Clinical Settings: Their Emotions and Behaviors, Nurse Education Today, Volume 30, Issue 7, p.687-691.

4.

Gökce T., Dündar C (2008). Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde Çalışan Hemşirelerde Şiddete Maruziyet Sıklığı ve Kaygı Düzeylerine Etkisi.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 15(1), s.25-28.

5.

http://www.ctf.edu.tr/ctfhemhzmd/Sempozyum/pdf/Sevim/Buzlu(Erişim Tarihi:05.08.11)

395

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS
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Giriş
Hemşirelik süreci bilimsel problem çözme yöntemini kullanarak hemşirelere bireyin/ailenin/toplumun sorunlarını tanılamaya, tanımlanan
sorunlar doğrultusunda plan yapmaya, planlanan girişimleri uygulamaya ve uygulamanın sonuçlarını değerlendirmeye yardımcı olan
sistematik bir süreçtir. Ancak, uygulamada hemşirelik süreci sistemine göre bakım planı ile çalışmada zorluklar yaşandığı bilinmektedir.
Yapılan araştırmalarda hemşirelerin hemşirelik sürecini kullanmada ya yetersiz oldukları ya da kullanımın hemşireler tarafından gereksiz
ve iş yükü olarak nitelendirmeleri bu görüşü doğrular niteliktedir. Bu sebeple klinik hemşireleri hastanın bakım sürecinde sorumluluk
alabilmeleri için hemşirelik süreci hakkında yeterli donanıma sahip olmaları ve mesleki süreçte bu konu hakkında desteklenmesi
gerekmektedir

Amaç
Bu çalışmanın amacı, psikiyatri kliniğinde çalışan hemşirelerin hemşirelik sürecine göre bakım planı yapmaları ve kullanmalarına ilişkin
görüşlerini almaktır.

Yöntem
Bu araştırma Ankara’da bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde yapılmış olup tanımlayıcı bir çalışma olarak planlanmış ve
yürütülmüştür. Çalışmanın yürütüldüğü psikiyatri kliniğinde çalışan toplam 20 hemşirenin tamamı araştırma kapsamına alınmıştır. Veri
toplama aracı, araştırmacılar tarafından ilgili literatürler taranarak geliştirilen 8’i sosyo-demografik, 14’ü bakım planın kullanılmasına
ilişkin görüşlerin yer aldığı 22 sorudan oluşmuştur.

Bulgular
Hastanede çalışan hemşirelerin %85’i kadın, %15’i erkek, %60’ı bekar, %35’i evli ve %70’i önlisans+SML, %30’u ise lisans mezunudur.
Psikosomatik, alkol madde ve acil-poliklinik servislerinde %15’er (toplam %45), KLP’de %5 ve psikoz servisinde %30 çalışan vardır. Gece
çalışanlar ise %20’dir. Hemşirelerin %75’i gündüz, %20’si gece ve %5’i şift şeklinde çalışmaktadır. Yaş ortalaması 32.9 ve iş deneyim
süresi ortalaması 11.9 yıl olarak bulunmuştur. Bakım palanının yapılmasını gerekli gören hemşirelerin sayısı 13 (%65) tir. Gerekli görme
gerekçeleri %53.8 oranında “hastayı daha iyi değerlendirme” ve %23.1 oranında “yapılanların belgelendirilmesi” olarak belirlenmiştir.
“Bakımda standardın oluşturulması”, “”holistik yaklaşım” ve “gerekli ama yapılanların fonksiyonel olmadığı” görüşünü bildirenlerin
oranları her bir görüş için %7.7 olarak saptanmıştır. Bakım planının gerekli olmadığını savunan 7 (%35) kişinin gerekçeleri ise “iş yükü”
(%42,8), “yapılan işlerin ekip tarafından önemsenmemesi” (%26.6), “tedavi programına ters düşmesi” (%14.3) ve “zaman kaybı” (%14.3)
olarak belirlenmiştir. Öğrenimleri sırasında %50‘si hemşirelik süreci hakkında eğitim aldığını, %50’si ise almadığını, çalışma hayatında ise
%45 aldığını, %55 almadığını belirtmiştir.
Hemşirelik sürecine göre bakım planı yapan hemşirelerin oranı %85 bulunmuş ve bunların tamamının bakım planına yönelik beklentisi
olduğu, hemşirelik yönetimi tarafından desteklendikleri ve denetlendiklerini ve bakım planlarını hasta dosyasına koyduklarını ancak
bu planlardan yararlanan ekibin çok düşük oranda (%17.6) olduğunu belirtmişlerdir. Hemşirelerin süreç hakkında %60’nın danışmanlık
aldığı ve danışmanlık alınan kişilerin sırasıyla; eğitim hemşiresi (%41.7), sorumlu hemşire (%33.3), supervisior (%8.3) ve hem supervisior
hem de eğitim hemşiresi (%16.7) olduğu bildirilmiştir. Bakım palanı yaparken hemşirelerin en çok zorlandığı konular, hastadan veri
toplaması (%40), tanı koyma (%25), her ikisinden de zorlananlar (%5) bulunurken hiç zorlanmayanların oranı %15 olarak bulunmuştur.
Bakım planı ile çalışmayan 3 hemşire ise bunun yerine herhangi bir öneride bulunmamıştır. Sadece hemşirelik sürecinin veri toplama
bölümünü kullandıklarını ve kaydettiklerini ve bunun hem kendileri hem de hastalar için yeterli olduğunu belirtmişlerdir.

Sonuç
Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre hemşirelerin büyük çoğunluğunun bakım planı yaptıkları, bu konuda yeterli eğitim almadıkları,
uygulamada çeşitli sorunlar yaşadıkları ve bu planların tedavi sürecinde dikkate alınmadığı tespit edilmiştir. Bakım planına yönelik
çalışmaların artırılması bu yönde farkındalığın oluşmasına yardımcı olacağı kanısına varılmıştır.
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THE VIEWS OF THE NURSES WORKING AT PSYCHIATRY CLINIC OVER USING A CARE PLAN DEPENDING ON
NURSING PROCESS
Introduction
Nursing process is a systematic process that helps nurses diagnose the problems of individual, family and community, make plans in line with
the determined problems and apply the attempted plans and evaluate the outcomes of the application. However, it is known that there are
some problems in working with care plan according to nursing process system in the application. In the researches carried out, the fact that
nurses either lack in using nursing process or regarded by nurses as unnecessary and as a workload seems to support this view. Therefore, it is
essential that clinical nurses should have sufficient knowledge as to nursing process and be supported in the profession during this process in
order that they are able to take responsibility in the process of patient care.

Purpose
The purpose of the current study was to ask for the views of nurses working in psychiatry clinic over making a care plan and using it depending
on nursing process.

Method
This study was planned and carried out in a psychiatry clinic of a university in Ankara as a descriptive one. Total 20 nurses working in the
psychiatry clinic where the study was carried out were included in the study. The data collection instrument was made up of 22 items, 8 items
regarding socio-demographic and 14 regarding care planning views, that were developed by the researchers by scanning the related literature.

Findings
Out of the nurses working in the hospital, 85% were women, 15% were men, 60% were single, 35% were married, 70% were a graduate of
college + VHHS (Vocational Health High School), 30% had a bachelor’s degree. There were 15% nurses working at psychosomatic, alcoholsubstance use and emergency policlinic services each (45% in total), and 5% in CLP (Consultancy Liaison Psychiatry) and 30% in psychosis
services. The number of those working at night is 20%. Seventy-five percent of the nurses worked during the day while 20% worked at night
with a 5% working as a shift. The mean for age was 32.9 and the means for work experience was 11.9. The number of the nurses thinking that
a care plan is necessary was 13 (65%). Their causes of necessity were determined as “evaluating the patient better” at the rate of 53.8% and
“documenting what have been done” at the rate of 23.1%. The views of “Creating a standard for caring”, “holistic approach” and “necessary but
not functional” had a rate of 7.7% each. Seven people (35%) asserting that there is no need for a care plan had the causes such as “workload”
(42.8%), “the fact that what have been done is underestimated by the team” (26.6%), “does not fit to the treatment program” (14.3%) and
“waste of time” (14.3%). They pointed out that 50% of them had an education over nursing process while other 50% did not, as for working life,
45% of them expressed that they had it, while 55% did not.
The rate of nurses making a care plan depending on nursing process was found 85% and all of them indicated that they had an expectation
for care plan, were supported by nursing administration and supervised and that they put care plan into patient file but they pointed out
that the rate of using these plans was low (17.6%). Sixty percent of the nurses expressed that they had a consultancy into nursing process and
of those having consultancy, they were education nurse (41.7%), chief nurse (33.3%), supervisor (8.3%) and both supervisor and education
nurse (16.7%) respectively. The most problematic issues for nurses while making a plan were found to be collecting data from patient (40%),
diagnosing (25%), both (5%) while the rate of those having no problem was 15%.
Three nurses not working with a care plane did not propose anything in place of it. They just expressed that they used and recorded the data
collection part of nursing process and it was enough for both themselves and patients.

Conclusion
Depending on the results obtained in the study, it was found that a great majority of the nurses made a care plan, did not have sufficient
education, had some problems in application and did not take these plans into consideration throughout treatment. It is believed that
increasing the number of studies as to care plan would help to create an awareness in this sense.

Keywords: Nursing process, psychiatry nursing, care plan
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3. VE 4. SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN MANEVİYAT VE MANEVİ BAKIMA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
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Amaç
Bu araştırma 3. ve 4. sınıf hemşirelik öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı

Yöntem
Bu araştırmaya bir Sağlık Bilimleri Fakültesinin Hemşirelik bölümünün 3. ve 4 sınıflarında okuyan toplam 176 öğrenci alınmıştır. Araştırma
verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Maneviyat ve Manevi Bakım Dereceleme Ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma verileri yüzdelik dağılım t test
kullanılarak toplanmıştır.

Bulgular
Çalışmaya katılan 3. sınıf öğrencilerinin yaşlarının 19-29 arasında değiştiği ortalama 12.68 +- 1.61 olduğu, %75.9’unun kız, %2.3’ünün
evli olduğu, öğrencilerin %95.4’ünün eğitimleri sırasında maneviyat ve manevi bakım kavramı ile ilgili bilgi aldığı ve %48.3’ünün aldığı
bilgiyi yeterli bulduğu %40.2’sinin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilimsel yayın okuduğu, tümünün hemşirelerin hastayı maneviyat
ve manevi bakım yönünden değerlendirmesi gerektiğini ifade ettiği, %41.4’ünü hasta bakımında spiritual distres tanısı koyduğu
saptanmıştır.
Çalışmaya katılan 4. sınıf öğrencilerinin yaşlarının 20-28 arasında değiştiği ortalama 22.61 +- 1.36 olduğu, %86.5’inin kız, %5.6’sının evli
olduğu, , öğrencilerin %96.6’sının eğitimleri sırasında maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi aldığı ve %48.3’ünün aldığı bilgiyi yeterli
bulduğu, %42.7’sinin maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilimsel yayın okuduğu, %94.4’ünün hemşirelerin hastayı maneviyat ve manevi
bakım yönünden değerlendirmesi gerektiğini ifade ettiği, %41.6’sının hasta bakımında spiritual distres tanısı koyduğu saptanmıştır.
Cinsiyet, medeni durum, kavramla ilgili yayın okuma, hasta bakımında spiritual distres tanısı koyma durumuna göre öğrencilerin
maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı (p>0.05), öğrencilerin eğitimleri sırasında
maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi alma ve bu bilgiyi yeterli bulup-bulmama durumuna göre ölçek puanları arasında istatistiksel
olarak anlamlı bir fark olduğu (p<0.05), eğitimleri sırasında maneviyat ve manevi bakım ile ilgili bilgi alan ve bu bilgiyi yeterli bulmayan
öğrencilerin maneviyat ve manevi bakım dereceleme ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Sonuç
Hemşirelik 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin değerlendirmelerinin benzer özellikte olduğu ancak maneviyat
ve manevi bakımla ilgili bilgi alan ve aldığı bilgiyi yeterli bulmayan dördüncü sınıf öğrencilerinin maneviyat ve manevi bakım dereceleme
ölçek puanlarının daha yüksek olduğu saptanmıştır.

Anahtar kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, maneviyat, manevi bakım

OPINIONS OF 3RD YEAR AND 4TH YEAR NURSING STUDENTS ABOUT SPIRITUALITY AND SPIRITUAL CARE
Aim
The present research was conducted in order to evaluate the opinions of the 3rd year and 4th year nursing students about spirituality and
spiritual care.

Method
A total of 176 3rd year and 4th year nursing students who studied at the Nursing School of a Faculty of Health Sciences were included in the
research. The research data were collected through a “Personal Information Form” and “Spirituality and Spiritual Care Rating Scale” (SSCRT).
The data of the research were collected using percentage distribution and t test.

Results
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The age of the participant 3rd year nursing students ranged between 19 and 29 and mean age was found to be 12.68 ± 1.61. It was noted that
75.9 % of the students was female, 2.3 % was married, 95.4 % obtained information about spirituality and spiritual care during their education,
48.3 % found this information sufficient, 40.2 % read about scientific publications about spirituality and spiritual care, all of the students told
that nurses should evaluate the patients in relation with spirituality and spiritual care and 41.4 % made spiritual distress diagnosis for the
patient care. On the other hand, the age of the participant 4th year nursing students were between 20 and 28 and mean age was found to be
22.61 ± 1.36. It was seen that 86.5 % of the students was female, 5.6 % was married, 96.6 % obtained information about spirituality and spiritual

care during their education, 48.3 % found this information sufficient, 42.7 % read about scientific publications about spirituality and spiritual
care, 94.4 % of the students told that nurses should evaluate the patients in relation with spirituality and spiritual care and 41.6 % made spiritual
distress diagnosis for the patient care. It was found out that there was not statistically significant difference between the students’ scores
obtained from SSCRT in terms of sex, marital status, reading about the term, making spiritual distress diagnosis (p>0.05) whereas there was
statistically significant differences between their scores obtained from SSCRT in terms of receiving information about spirituality and spiritual
care during their education and considering this information sufficient or not (p<0.05) and the scores obtained from SSCRT of the students who
received information about spirituality and spiritual care during their education and did not find it sufficient were higher.

Conclusions
Opinions about spirituality and spiritual care of the 3rd year and 4th year nursing students were similar yet the scores obtained from SSCRT of
the 4th year nursing students who received information about spirituality and spiritual care during their education but did not find it sufficient
were higher.

Keywords: Nursing student, spirituality, spiritual care
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HEMŞİRELERİN RUH HASTALARINA YÖNELİK KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK BAKIMI
KONUSUNDAKI GÖRÜŞLERİ
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Amaç
Hemşirelerin, ruh hastalarına yönelik kültürlerarası hemşirelik bakımı konusundaki görüşlerini belirlemektir.

Yöntem
Araştırmada, Tanıtıcı Bilgi Formu ve Hemşirelerin Ruh Hastalarına Yönelik Kültürlerarası Bakımına İlişkin Görüş Formu kullanılmıştır.
Hemşirelerin Ruh Hastalarına Yönelik Kültürlerarası Bakımına İlişkin Görüş Formu’ndaki ifadeler, Campinha-Bacote modelinde yer alan,
‘Kültürel Farkındalık’, ‘Kültürel Bilgi’, ‘Kültürel İstek’ ve ‘Kültürel Beceri/Deneyim’ alt başlıklarına göre gruplandırılmıştır.

Bulgular
Hemşirelerin, % 69.5’i önlisans mezunu olup toplam çalışma sürelerinin ortalaması 15±7.70 yıldır. Hemşirelerin, % 53.3’ü Türkiye
dışından gelen bir hastaya bakım vermiş ve önemli bir durum olarak iletişim zorluğu yaşadıklarını belirtmişlerdir. En yüksek oranda
‘Tümüyle Katılıyorum’ ve ‘Katılıyorum’ yanıtı verilen ifadeler; ifade 8 (Hastanın değer yargıları benimkilerden çok farklı olsa bile, uygun
bakım yöntemini seçmeye çalışırım.) ve ifade 27 (Kendi kültürel geçmişimin farkındayım.)’dir. En yüksek oranda ‘Hiç Katılmıyorum’ ve
‘Katılmıyorum’ yanıtı verilen ifadeler; ifade 37 (Ensest ilişki içinde olan bir baba ile iletişimimde objektif olabilirim.) ve ifade 19 (Farklı
kültürden psikiyatrik bir hastaya bakım vermek ek sabır gerektirir.)’dur. Hemşirelerin Ruh Hastalarına Yönelik Kültürlerarası Bakımına
İlişkin Görüş Formu ifadelerine verdiği en düşük ve en yüksek puanlar 1 ile 5 arasında değişmektedir. En düşük ortalamaya sahip ifade
2.75 puan ortalaması ile 37. ifade (Ensest ilişki içinde olan bir baba ile iletişimimde objektif olabilirim.) ve en yüksek ortalamaya sahip
ifade 4.29 puan ortalaması ile ifade 27 (Kendi kültürel geçmişimin farkındayım.)’dir.

Sonuç
Hemşirelerin, kültürel farkındalık, kültürel bilgi, kültürel istek ve kültürel beceri/deneyimlerinin ve hemşirelerin ruh hastalarına yönelik
kültürlerarası bakımına ilişkin görüşlerinin olumlu yönde olduğu belirlenmiştir.

Anahtar kelimeler: Hemşire, kültürlerarası hemşirelik bakımı, ruh hastası

OPINIONS OF NURSES ABOUT TRANSCULTURAL NURSING CARE TO THE PSYCHIATRIC/MENTALLY PATIENTS
Objective
The research was planned and applied in a descriptive type in order to develop a form for the purpose of determining the nurses’ intercultural
care opinions for patients with mentally illness.

Method
In the research, Information Form and Nurses’ Intercultural Care Opinions For Patients With Mentally Illness Form were used. Expression in
Nurses’ Intercultural Care Opinions For Patients With Mentally Illness Form are grouped Campinha-Bacote model of the ‘Cultural Awareness’,
‘Cultural Knowledge’, ‘Cultural Desire’ and the ‘Cultural Skill / Encounter’ by subtitles.

Results
Nurses, 69.5% of associate degree graduates and the total working time 15±7.70 years. Nurses, 53.3% of care provided to a patient from
outside Turkey, and reported experiencing communication difficulties. The higher rate of ‘Completely Agree’ and ‘Agree’ responses given to
expressions of expression 8 (The patient’s values very different from mine, even though I try to choose the appropriate maintenance method.)
and the expression is 27 (I know my own cultural background.). The higher rate of ‘ Strongly Disagree’ and ‘Disagree’ responses given to
expressions of expression 37(I can communicate with objektive with dad of relationship to incest) and expression 19 (From different cultures to
give a psychiatric patient care requires additional patience).Expressions of the Nurses’ Intercultural Care Opinions For Patients With Mentally
Illness Form the lowest and highest scores ranged from 1 to 5. Have the lowest average mean score of 2.75 with an average 37 expression(I
can communicate with objektive with dad of relationship to incest), and expressed with the highest average is 27 (I know my own cultural
background.) with a mean average of 4.29 points.
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Conclusion
Cultural awareness, cultural knowledge, cultural desire and cultural skill / encounters and cross-cultural care perceptions of mental health
nurses are positive.

Keywords: Nurse, intercultural nursing care, patients with mentally illness.
KAYNAKLAR / REFERENCES
1.

Andrew M. ve Boyle J. (2008). Transcultural Concepts in Nursing Care, (içinde) Hopkins K., Transcultural Perspectives in Mental Health Nursing, Wolters
Kluwer Health, Fifth Edition, s:226-259.

2.

Leininger M ve McFarland M. (2002). Transcultural Nursing, (içinde) Transcultural Mental Health Nursing, McGraw-Hill Company, Third Edition, s:239252.

3.

Tortumluoğlu G.(2004). Transkültürel Hemşirelik ve Kültürel Bakım Modeli Örnekleri, C.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 8(2), s:47-57.

401

I. ULUSLARARASI V. ULUSAL PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ
I. INTERNATIONAL V. NATIONAL PSYCHIATRIC NURSING CONGRESS

RUH SAĞLIĞI HEMŞİRESİNİN SAĞLIĞI KORUMA VE GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜ (TOPLUM RUH SAĞLIĞI)
Didem Köse
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Gazi Üniversitesi Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Öğrencisi

Toplum ruh sağlığı: birey ve bireyin etkileşimde bulunduğu çevreye ilişkin psikiyatrik sağlık bakımını anlatır. Bu hizmet hastane dışında,
bireyin evi ya da yaşadığı ortamda sunulur. Bir başka anlatımla, hastane merkezli görüşün yerini toplum merkezli görüşe bırakmasıdır.
Toplum ruh sağlığı sağlıklı birey sağlıklı toplum felsefesiyle hareket eder.
Toplum ruh sağlığı hizmetleri ise; Toplum ruh sağlığı için gerekli olan tüm hizmetleri içeren bir kavramdır. Toplum ruh sağlığı
hizmetlerinde esas, ruh sağlığını korumak, ruh hastalıklarının oluşumunu önlemek ve bu çalışmaları halka götürebilmek (birincil
önleme),Ruh hastalarının erken tanısı, tedavisi ve bakımını sağlamak (ikincil önleme),
Ruh hastalarının rehabilitasyon ve bakımının sürekliliğini sağlamak ve bunun için sistem oluşturmaktır (üçüncül önleme).
Toplum ruh sağlığı önemli çünkü,
•
•
•
•

Hayat kalitesi önemli ölçüde ruh sağlığı tarafından belirlenir.
Tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişilerin büyük çoğunluğunun aynı zamanda psikiyatrik ve/veya organik beyin rahatsızlıkları vardır.
Birçok organik hastalığın önemli ruhsal boyutu vardır.
Prematüre ölüm riskinin düşürülmesi kronik bozukluklar riskini arttırmaktadır (Bromet 1992, akt. Baltaş, Z.)

Bu kapsamda yapılan etkinlikler sağlıksız davranışın değiştirilmesi konusundaki sistematik çalışmalar ve sağlığı geliştirici tutum ve
davranışların kazandırılmasıdır. 4 alanda verilen hizmet ile sağlık gelişimi sağlanabilir:
•
•
•
•

Hastalıklardan korunma
Sağlık bilgisi ve sağlık eğitimi
Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması
Toplumun gelişimi

Bu hizmetleri
•
•
•
•

Sağlığa odaklanmak
Kişisel yükümlülük yaratmak
Sağlığın çok yönlülüğünü tanıtmak
Sağlığı etkileyen dış etkenleri tanımak yoluyla verebiliriz…

Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresine Bakış
Barker & Jackson (1997) Yeni salgın haline gelen depresyon, yeme bozuklukları, kendine zarar verme, öz kıyım, demans veya travma gibi
ruhsal bozuklukların artmasıyla toplum ruh sağlığı hemşirelerinin becerileri üzerine odaklanmışlardır.
Erken tanı ve tedavideki özerk rolleri hastaların ağır ve kalıcı ruhsal sağlık sorunlardan dolayı çektiği acıyı azaltmak ve hastaya destek
için önemli rol oynar. Bilişsel davranışsal terapi, danışmanlık gibi uzmanlık alanlarıyla özerk rollerini geliştirmiştir (Pulling Together,1997)
toplumun gelişmesi sonucu ve artan talep ile adli psikiyatri, çocuk ve ergen ruh sağlığı, toplum ruh sağlığı hizmetlerinde uzmanlık
arttığını belirtmiştir (Akt.Cunnigham, G.; Slevin, E.).
Ruh sağlığı hemşiresi sağlığı daha iyiye götürebilme ve koruma için,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Değerlendirme,
Eşgüdüm,
Hasta haklarını gözetme,
Savunma,
Sevk etme,
Eğitim,
Rehabilitasyon,
Ev ziyaretleri,
Krize müdahale,
Fiziksel değerlendirme,
İlaç uygulamalarının izlenmesi becerileri ve yeteneklerini kazanmış olmalıdır.
Toplum ruh sağlığı hemşiresi, bu beceri ve yeteneklerini maddi ve sosyal yardım sağlama( barınma, beslenme sorunlarına yardım),
Sorunlarla baş etmeye yardım etme (iş bulma, uğraş, kişilerarası ilişkileri ve ev yaşantısını sürdürmeye yardım),
Psikolojik işlevin yerine getirilmesine yardım etme (hastalıklara özgü davranışları kontrol etmeye yardım),
Sosyal destek sağlama (akraba ve arkadaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmeye yardım),

•
•
•

Güdülenmeyi destekleme (bireysel ve sosyal rolleri yeniden kazanma ve sürdürmeye destek),
Sağlığın korunması ve iyilik halinin sürdürülmesi (beslenme, hijyen ve ruhsal bozukluğu olan bireylerin ilaç alımlarının takibi)
Hedeflerine ulaşmak için kullanır.

Anahtar kelimeler: Toplum ruh sağlığı hemşiresi, Toplum ruh sağlığı hizmetleri,

COMMUNITY MENTAL HEALTH NURSE
Community mental health: tells the psychiatric health care the individual and the individual interact with the environment. This service
outside the hospital, the individual’s home or living environment is provided. In other words, hospital-based view leaving the location, contact
community-centered. Healthy society philosophy: healthy individuals is healthy community
In community mental health services; community mental health is a concept that contains all the services needed to. Community mental
health services based, mental health, protect, prevent mental illness and bring with you to the public in this work (primary prevention), early
diagnosis of mental patients, provide treatment and care (secondary prevention), rehabilitation and care of mental patients and provide
continuity for this system is to create (tertiary prevention).
Community mental health is important because
•
•
•
•

Mental health is determined by the quality of life significantly.
Medical care at the same time the vast majority of people needing psychiatric and / or have organic brain disorders.
Many organic disease has an important spiritual dimension.
Lowering the risk of premature death increases the risk of chronic disorders (Bromet 1992 reported by Baltaş, Z.)

In this context, systematic studies on the activities and changing unhealthy behavior to gain health promoting attitudes and behaviors.
4 in the development of the health service can be provided with:
•
•
•
•

Disease prevention
Health education , health knowledge
Community mental health services
Promote the development of the society

These services
•
•
•
•

Focus on health
Create the personal responsibility
Promote the versatility of health
Identify external factors that affect health through we can recognize

Barker & Jackson (1997) focus on community mental health nurses’ skills because of increasing in mental disorders such as depression, eating
disorders, suicid, self-harm, dementia or trauma. Autonomous role inearly diagnosis and treatment play an important role to support the
patient and reduce persistent mental health problems areas of expertise such as Cognitive behavioral therapy, counseling, has developed an
autonomous role.
Pulling Together (1997) stated that forensic psychiatry, child and adolescent mental health, community mental health services has increased
expertise (Cunnigham, G.; Slevin, E.)
Getting Better Protection For Health And Mental Health Nurse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assessment,
Coordination,
Take place Patient’s rights
Defense,
Referral to,
Education
Rehabilitation,
Home visits,
Crisis intervention,
Physical examination
Monitor the implementation of drug must have the skills and abilities.

Community mental health nurse, the skills and abilities use to achieve its objectives. These:
•
•

To provide financial and social assistance
To help to cope with problems
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•
•
•
•

To help function of the Psychological fulfillment
To Provide social support
To motivation to support
Continuation well-being and health promotion

Keywords: Community mental health nurse, community mental health services
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MENTAL SAĞLIK VE EVDE BAKIM
Dilruba Binboğa

P-140

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eskişehir Sağlık Yüksek Okulu

Evde bakım hizmetleri, fiziksel ve mental yetersizliği olan hastalara bakım vermektedir. Evde bakım hizmetlerinin büyük bir oranı mental
rahatsızlıkları oluşturmaktadır. Bunların da büyük bir bölümü demanstır oluşturmaktadır. Evde bakımda alanındaki ilk araştırmalar,
demanstan çok depresyon ve şizofreni, bipolar gibi ciddi spesifik mental hastalıkların oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Son onyıl
içindeki araştırmalarda evde bakımda demans oranı artmıştır. Evde bakım ile mental rahatsızlıklar arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak
için, üç temel konunun açıklığa kavuşması gerekir.
1.Mental hastalık tanısının konulup konulmadığına
2.Hizmetten yararlanma, sosyo-demografik ve klinik özelliklerin tanımlanmasına
3.Evde bakım alan bireylerin , yaşlı ve yaşlı olmayanlar arasında korelasyon karşılaştırmasına bağlıdır(1).
Donabedian (1966)tarafından formüle edilen hemşirelik bakım kalitesinin değerlendirilmesi, mental hastalıkların evde bakım kalitesinin
değerlendirilmesine baz alınmaktadır. Mental hastalıkların evde bakımının değerlendirilmesinde, hemşirelik bakım kalitesinin
tanımındaki; bakım süreci, hasta çıktıları ve bakım sonuçları temel alınmaktadır. Mental hastalıkların evde bakımda prevalansının yüksek
olmasına rağmen, psikiyatrik ve mental sağlık bakım eğitimi almış, sağlık bakım sunucularının azlığı ortaya konulmaktadır(2). Son
araştırmalara göre, evde mental sağlık bakım sunumunun etkinliği, psikiyatrik bakım merkezli, hemşirelik bakım merkezli, multidisipliner
ekibin uyumuna bağlıdır.
Evdeki bakım veren mental sağlık sunucuları için, psikiyatrik uygulamalarının neler olduğu, mental sağlık hizmeti modellerinin nelerden
oluştuğu ve mental sağlık hizmetlerinin hasta çıktılarının neler olabileceği literatürde rapor edilmektedir(3)

Anahtar kelimeler: Evde bakım, mental sağlık, mental sağlık hizmetleri modelleri

MENTAL HEALTH AND NURSİNG HOMES CARE
Nursing homes serve patients with diverse physical and mental health disabilities. Dementia, as well as its behavioral and psychiatric
symptoms, has long been the most prevalent mental disorder in nursing homes. Most prior research on specific mental illnesses other than
dementia in the nursing home has focused on depression (both depressive symptoms and major depression) orserious mental illnesses such as
schizophrenia and bipolar disorder.
To better understand the association between home care use and mental illness, the present study seeks: 1) to determine whether VA patients
with diagnosed mentalillness are more likely to receive home care; 2) to identify sociodemographic, utilization, and clinical characteristics
associated with such utilization, and 3) to compare the correlates of home care use among elderly and nonelderly patients. Donabedian (1966)
formulated a definition of quality based on the triad of structural factors, process-of-care variables, and outcomes or end results of that care.
Despite the high prevalence of mental illness in the nursing home, most nursing homes do not have access to mental health providers with
training in psychiatry and mental health treatment. In review of the research literature on effective models of mental health services provided
to nursing homes, identified three types of service models with outcome data: psychiatrist-centered, nurse-centered, and multidisciplinary
team models.
Three questions will be addressed. First, what is known about psychiatric practice in nursing homes? Second, what models of mental health
services provided to nursing homes are described in the research literature? Finally, what outcomes of mental health services in nursing homes
are reported in the literature?

Keywords: Home care, mental health services models, mental health
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PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ AÇISINDAN SAĞLIK OKUR YAZARLIĞI
Ayşe Gül Yavaş Ayhan
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Ankara University Faculty of Health Sciences, Department of Nursing, Research Assistant

Sağlık okur-yazarlığı, bireyin sağlığını iyileştirici şekilde temel sağlık bilgilerini ve hizmetlerini edinebilme, yorumlayabilme ve anlayabilme
kapasitesi olarak tanımlanmaktadır(Peerson A,2009).
Bu çalışmanın amacı, ruh sağlığı alanında çalışan hemşirelerin dikkatlerini, sağlık okur-yazarlığı konusuna çekmektir.
Sağlıkla ilgili bilginin kullanımı ve toplum içine yayılması gerekliliği konusuna 1980’lerde değinilmiş ve bu konu 1990’larda gelişme
göstermiştir. Davis ‘in ,1991 yılında ki Tıp Alanında Yetişkin Okur – Yazarlığının Belirlenmesi (Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine
(REALM))ve Parker’ın 1995 yılında ki Yetişkinlerin Fonksiyonel Sağlık Okur – Yazarlığı Testi (Test of Functional Health Literacy in Adults
(TOFHLA)) isimli çalışmaları bu yönelimin temelini oluşturmuştur.
Hastanın hem hastalığına hem de tedavisine uyumunu sağlayan en önemli faktör, ailenin hastalıkla ilgili farkındalığıdır. Hasta veya aile
sağlık konusundaki yönlendirmeleri anlamadığında ve/veya verilen yönlendirmelerin yetersiz olduğu veya açık olmadığı durumlarda,
kronik hastalıkların tedavisi hasta ve hasta yakınları için daha da zorlaşmaktadır.
Sağlık okur – yazarlığının literatürde yer alan yararları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
• Sağlık okur- yazarlığının sağlıklı yaşam süresini arttırmakta ve sağlıkta eşitsizlikleri gidermektedir.[Amerika sağlık ve insan servisi
departmanı (USDHHS), 2010].
• Yüksek sağlık okur – yazarlık seviyesinin yeterli sağlık bilgisine sahip olmayı arttırdığı, hastalık riskini azalttığı, tedavi ve hastalık
süreci ile ilgili sağlık bilgilerinin anlaşılmasını, bununla ilgili prosedürleri ve talimatları yerine getirmeyi ve sağlık hizmetlerine erişimi
kolaylaştırdığı ortaya konmuştur[Nielsen ve ark. , 2004; Bilimsel işler konseyi (CSA) raporu,1999].
• Davis ve ark.(1995), yüksek sağlık okur – yazarlık seviyesine sahip kişilerin sağlık sistemine erken başvuru yaptıkları için  koruyucu
bakımdan en çok yararlanan ve hastaneye yatış süresi kısa olan bireyler olduğunu belirtmiştir ki ülkemizde psikiyatri hastalarının
hospitalizasyon oranı 1 yıl içinde %15, 2 yıl içinde %53.6, ve 3 yıl ve üzerinde %61.7’dir(Ancel,1992).
• Yaş, dil, eğitim düzeyi, ve bilinç zayıflığının,  yetersiz – düşük okur yazarlıkla ilişkili olduğu ortaya konmuştur(Gazmararian ve ark. ,
1995).
• Yüksek sağlık okur-yazarlık seviyesinin, yüksek sağlık bilgisi, kronik hastalıkların insidanslarında azalma, koruyucu sağlık hizmetlerinin
daha fazla kullanılması gibi sağlık çıktılarıyla da ilişkili olduğunu gösterilmiştir(Parker ve ark. , 1995).
Ülkemizde ruh sağlığı yasasının ve politikasının olmaması, yatış süresinin kısa tutulması, tedaviyle ilgili olarak aile tabanlı bakım
sisteminin tercih edilmesi gibi nedenler, aileyi birincil bakım verici konumuna getirmiştir. Bu nedenlerle ve literatür bilgileri göz önünde
bulundurulduğunda, sağlık okur – yazarlığı üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Özellikle ruh sağlığı alanında çalışan
hemşirelerin hastalara ve ailelere yönelik olarak kronik hastalıklarla ilgili sağlık okur-yazarlığı düzeyinin belirlenebileceği araştırmaları
yapmaları, sağlık okur yazarlığının artması ile ilgili programları başlatmaları ve sürdürmeleri gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: Sağlık okur- yazarlığı, psikiyatri hemşireliği, psikiyatri ve sağlık okur -yazarlığı.

HEALTH LITERACY IN TERMS OF PSYCHIATRIC NURSING
Health literacy, defined as the capacity to interpret and understand basic health information and acquiring services to improving the health of
the individual( Peerson A,2009).
The aim of this presentation, is the attention to draw on health literacy of psychiatric mental health nurses.
The necessity of using health-related information and spreading it into the community is referred in the 1980s, and this issue was developed
in the 1990s.
Rapid Estimate of Adult Literacy in Medicine (REALM),Davis(1991) and Test of Functional Health Literacy in Adults (TOFHLA),Parker(1995 )
formed the basis of this trend.

406

The most important factor adapting patient both disease and the treatment, is the family’s awareness about the disease. Treatment of chronic
diseases is more difficult for patients and their relatives when they do not understand guidance about health care or guidance is insufficient
or not clear.

The benefits of Health literacy in the literature are as follows.
•

Health literacy increases life expectancy and fixes health inequalities in health(USDHHS, 2010).

• High health literacy level increases sufficient health knowledge, reduce the risk of disease, facilitate understanding of health information
related to the disease process or treatment, execute related procedures and instructions and access to health care services(CSA report, 1999).
• Davis et al. (1995), noted that, people having higher health literacy level are the individuals who have most benefit from preventive health
care system and have short hospitalization period. As it is known, in Turkey, hospitalization rate of psychiatric patients is 15% within 1 year,
53.6% within 2 years, and 61.7% over 3 years(Ancel,1992).
• Age, language, education level, and the weakness of consciousness, have been found to be associated with low health literacy
level(Gazmararian et al., 1995).
• A high level of health literacy related to, such as higher health knowledge, reduction in incidences in chronic diseases, greater use of
preventive health services health outcomes. (Parker et al., 1995).
In our country, lack of mental health law and policy, keeping the short duration of hospitalization, treatment-related reasons such as preference
for family-based care system, the family has become the primary caregiver. Considering these reasons, and literature, health literacy - writing
is an important issue to be emphasized. Especially in the field of mental health nurses do research about the health literacy level of chronic
disease patients and families and they must initiate and continue programs to improve health literacy.

Keywords: Health literacy, psychiatric nursing, psychiatry and health literacy
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