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Değerli Meslektaşlarımız,
Sizlerden aldığımız güçle tüm psikiyatri hemşirelerini/hepimizi bir araya getiren bilimsel toplantıların
üçüncüsünü 2009 yılında Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu ile birlikte gerçekleştirmeyi planlamaktayız.
Bakırköy’de gerçekleştirdiğimiz II. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Günleri, yaklaşık 450 meslektaşımızın katılımı
ile bir dayanışma örneği göstererek, başarı ile tamamlanmıştır. Derneğimizin öncülüğünde ilk kez GATA’da 250
meslektaşımızla bir ön çalışma olarak gerçekleştirdiğimiz, misyonumuzun ve vizyonumuzun temellerinin atıldığı
toplantıdan bu yana giderek çoğaldığımızı ve daha kurumsal bir yapı kazandığımızı görmek bizi
gururlandırmakta ve geleceğe daha güvenli bakmamızı sağlamaktadır. Toplantılarımızın bilimsel niteliği ve
mesleki gelişimi artırıcı işlevi göz önünde tutulduğunda, dernek ve üniversite/hastane işbirliğinde yürüttüğümüz
ulusal düzeydeki yıllık toplantılarımızın “Kongre” adını almasına karar verdik.
Küreselleşen dünyamızda her türlü gelişmenin hızla yayıldığı, ülkemizdeki psikiyatri hemşireliğinin
bunun dışında kalmadığı, bakım uygulamalarında yataklı servislerden toplum içine, ailelere, gruplara özelleşmiş
terapötik hemşirelik uygulamalarına doğru genişlediği ve psikiyatri ekibi içinde giderek yerini sağlamlaştırdığı
açıkça görülmektedir. Bağımsız mesleki uygulamalarımızın diğer mesleklere bağımlı, daraltılmış bir rolden
sıyrılıp öne çıktığını ve psikiyatrik tedavi ve bakımın kalitesini değiştirdiğini görmek gerçekten mutluluk ve
heyecan verici bir gelişmedir.
Psikiyatri Hemşireleri Derneği ve Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu olarak, uluslararası katılımlı
III.

Ulusal

Psikiyatri

Hemşireliği

Kongresi’ni

4–6

Haziran

2009

tarihlerinde

Akçakoca’da

gerçekleştireceğimizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Psikiyatri hemşireliği alanındaki gelişmeleri
göz önünde tutarak, kongrenin ana temasını “Kapalı Kapıların Dışında: Toplum Ruh Sağlığı Hemşireliği”
olarak belirledik. Bu tema kapsamında üç günlük kongre boyunca “Ruh sağlığını koruma ve geliştirme
çalışmaları, okul ruh sağlığı eğitim ve danışmanlık, iş yerinde ruh sağlığı, toplumda ve ailede şiddeti önleme,
toplum ruh sağlığı hizmet modelleri, hastaneden topluma geçiş, ailelerle çalışma, toplum içinde kronik hastalığı
olanlara bakım, psikososyal rehabilitasyon, psikiyatrik hastalara yönelik damgalama, psikiyatrik hastalıkların
epidemiyolojisi, özelleşmiş gruplara yönelik girişimler, sivil toplum örgütleri ile ruh sağlığı kapsamında işbirliği,
toplumsal ve doğal felaketlere yönelik özelleşmiş hemşirelik vb.” konularda panel, konferans, çalışma grupları
ve özelleşmiş konularda kurslar düzenlenecek, sözel-poster bildiriler kabul edilecektir. Katkı ve önerilerinizi
bekliyoruz.
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da derneğimiz en başarılı üç çalışmayı ödüllendirecektir.

Ayrıca kongre mekânı olarak belirlediğimiz Düzce’nin incisi Akçakoca’da, doğal güzelliklerinden
yararlanarak hazırlayacağımız zengin bir sosyal program aracılığı ile, sizlere gezi, dinlenme ve eğlenme imkânı
sunmayı amaçlamaktayız.
III. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi’nin sağlayacağı bir ortamda bilgi ve deneyimlerimizi
paylaşmak ve birbirimizden güç alarak gelişmek üzere sizleri kongremize davet etmekten mutluluk ve onur
duyuyoruz.
Akçakoca’da buluşmak dileğiyle…
Yrd. Doç.Dr. Fatma Eker

Dr.Nurhan Eren
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Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu

TÜRKĐYE’DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI
Prof.Dr. Bülent COŞKUN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /
Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi Müdürü/Kocaeli

DÜNYADA TOPLUM RUH SAĞLIĞI
Y. Mehmet KONTAŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Başkanı/Ankara

11.00–12.30 ĐKĐLĐ KONFERANS: DAMGALAMA:
GEÇMĐŞTEN MĐRAS
Prof.Dr. Sevim BUZLU
Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşireklik Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul

SANATSAL DIŞA VURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ HASTALARINA
YÖNELĐK DAMGALAMA

Prof.Dr. Faruk GENÇÖZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi /
Psinema Proje Yöneticisi / Ankara

DAMGALAMA ĐLE MÜCADELE
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül BĐLGE
Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi/ Đzmir

13.30-15.00

PANEL: PSĐKĐYATRĐK REHABĐLĐTASYON

MODERATÖR
Dr. Nazmiye K. YILDIRIM
Psikiyatri Hemşireleri Derneği II. Başkanı
Đstanbul Üniversitesi Đstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı / Đstanbul

REHABĐLĐTASYONDA GÜNDÜZ HASTANESĐ MODELĐ
Dr. Sibel COŞKUN
Bakırköy Prf. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gündüz Hastanesi / Đstanbul

HASTANEDEN TOPLUMA GEÇĐŞ: KORUMALI EVLER
Hem. Ferda BALUN
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Korumalı Evler Birimi Sorumlu Hemşiresi/ Elazığ

SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI
Yrd. Doç. Dr. Gül ÜNSAL
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul

15.30-17.00 PANEL: PSĐKĐYATRĐ HASTASI ĐLE YAŞAMAK
MODERATÖR
Prof. Dr.Selma DOĞAN
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Sivas

HASTA YAKINI OLMAK
Şadıman KARAHASANOĞLU
Şizofreni Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

PSĐKĐYATRĐ HASTASI VE BAKIM VERENLERĐN YAŞADIĞI SORUNLARIN
ÇÖZÜMÜNDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ
Uzm. Hem. Selma ÇĐMEN
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu/ Đstanbul

AKUT PSĐKĐYATRĐ SERVĐSĐNDE YATIRILARAK TEDAVĐ GÖRMEKTE OLAN
HASTALARIN AĐLELERĐNE YÖNELĐK PSĐKOEĞĐTĐM
Hem. Semra ENGĐNKAYA
Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Đstanbul

DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERĐN YAŞADIKLARI SORUNLARIN
TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRELĐĞĐ KAPSAMINDA DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Uzm. Hem. Ebru ĐLKME
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı/ Đstanbul

5 Haziran 2009
08.30 – 09.30 PHD ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI

09.30–11.00 PANEL: SAĞLIKLI TOPLUM ĐÇĐN
ÖNCELĐĞĐMĐZ: ÇOCUK VE ERGEN
MODERATÖR
Prof. Dr. Olcay ÇAM
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı /Đzmir

ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA VE GELĐŞĐMĐNDE
PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ
Yrd. Doç Dr. Ayça GÜRKAN
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /Đzmir

OKULDA RUH SAĞLIĞI
Yrd. Doç Dr. Filiz ADANA
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı /Aydın

ERGEN VE BAĞIMLILIK
Uzm. Dr. Alpay DEMĐRSOY
Alkol Madde Bağımlılığı Uzmanı- Psikiyatrist/ Đstanbul

ÖZEL VE FARKLI BĐR ÇOCUK-ERGEN GRUBU: ÇALIŞAN ÇOCUK-ERGEN
Öğr. Gör. Satı BOZKURT
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Đzmir

SUÇA YÖNELEN ÇOCUK-ERGEN
Yrd. Doç Dr. Nalân GÖRDELES BEŞER
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Niğde

11.00-11.30

PANEL: KAOSTAN UYUMA YAŞAM
SÜRECĐNDE KRĐZ

MODERATÖR
Prof. Dr. Gülşen TERAKYE
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı /Ankara

KRĐZ KAVRAMINA GENEL BĐR BAKIŞ
Yrd. Doç Dr. Yasemin KUTLU
Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul

KRĐZE MÜDAHALEDE ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ
Hem. Hülya YAZAR
Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz uygulama ve araştırma merkezi/ Ankara

ĐNTĐHARI ÖNLEME MÜDAHALELERĐ
Yrd. Doç Dr. Kamil ALPTEKĐN
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi

AFETLERDE RUHSAL SORUNLAR VE PSĐKOSOSYAL YAKLAŞIMLARIN
PLANLANMASI
Serap Arslan TOMAS
Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü/Ankara

6 Haziran 2009
08.30 – 10.30 KONGRE ÇALIŞMA GRUBU/KURS

10.30-12.00 PANEL: ŞĐDDET: “ÜÇ MAYMUNU OYNAMAK”
MODERATÖR:
Prof. Dr. Ayşe ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Müdürü /
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Mersin

BEBEK DOĞMADAN ŞĐDDETĐ ÖNLEMEK
Yrd. Doç Dr. Gülsüm ANÇEL
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi/ Ankara

TOPLUMDA ŞĐDDETE MARUZ KALAN RĐSK GRUPLARI
Yrd. Doç Dr. Hülya BĐLGĐN
Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul

ĐŞYERĐNDE DUYGUSAL ŞĐDDET
Dr. Leman KUTLU
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü /Đstanbul

ADLĐ PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ŞĐDDETĐ TANIMA VE ÖNLEMEDEKĐ ROLÜ
Prof. Dr. Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Ankara

13.30 – 14.30 PANEL: TOPLUM RUH SAĞLIĞI
UYGULAMA MODELLERĐ

MODERATÖR:
Prof. Dr. Betsi ÜSTÜN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü /
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đzmir

HOLLANDA’DA HEMŞĐRELĐĞĐN PSĐKĐYATRĐDEKĐ KONUMU
Kezban ABALĐ, Nurse Practitioner
Tactus Verslavingszorg/ Hollanda

ĐNGĐLTERE MODELĐ
Dr. Alan Simpson
Health Foundation postdoctoral Research Fellow, CEAP Teaching Fellow &Lecturer Đn Mental Health
City Univercity/London

KONFERANSLAR

SANATSAL DIŞAVURUMDA PSĐKĐYATRĐ VE PSĐKĐYATRĐ
HASTALARINA YÖNELĐK DAMGALAMA
Faruk GENÇÖZ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi/Psinema Proje Yöneticisi/Ankara

DAMGALAMAYLA MÜCADELE
Ayşegül BĐLGE
Ege Üniversitesi Atarük Sağlık Yüksekokulu Öğretim Üyesi/Đzmir
Damgalama ve Nedenleri
Damgalama (stigmatization), kişinin içinde yaşadığı toplumun normal saydığı ölçülerin dışında sayılması nedeniyle, toplumu
oluşturan diğer bireyler tarafından, kişiye saygınlığını azaltıcı bir atıfta bulunulmasıdır. Damgalanan kişiye damgalanma nedeniyle, gerçeğe
dayanmaksızın, adını kötüye çıkaran utanç verici bir özellik yüklenmektedir. Damgalamanın temelinde olumsuz inançlar ve bunun sonucu
olan önyargı yer almaktadır. Önyargı ve onun getirdiği damgalama ayırımcılığa yol açar. Ayırımcılık ise; toplumdaki kişi ya da grupların,
diğerlerini damga ve önyargı nedeniyle bazı hak ve menfaatlerden yoksun bırakmasıdır. Damgalama en az hastalığın kendisi kadar tehlikeli
olabilir. Bu nedenle mücadele gerektiren bir durumdur. Kanser, tüberküloz, lepra, sifilis, epilepsi ve AIDS damgalanan hastalıklardan
olmakla birlikte, damgalamadan olumsuz etkilenen hastalıkların başında ruhsal bozukluklar yer almaktadır. Ruhsal bozukluklara yönelik
damgalamayı diğer hastalıklara yönelik damgalamadan ayıran özellik, damgalamanın ruhsal bozuklukların tümünü kapsamasıdır.
Damgalama, toplumu oluşturan birey (sağlıklı birey, hastanın kendisi, ailesi, ruh sağlığı ve hastalıkları kurumlarında çalışanlar gibi), kurum
ve politikalar tarafından gerçekleştirilir. Ruhsal bozukluğu olan bireyin hastalık öncesinde sahip olduğu bütün kimlik özellikleri damgalayan
toplum tarafından kaldırılır, yerine lekeli bir kimlik verilir. Bununla ilintili olarak damgalanan hasta; sosyal açıdan tecrit edilir, çalışmak için
iş bulamaz, alkol ve maddeyi kötüye kullanır, evsiz kalır, çok sık oranda hastaneye yatırılır ve iyileşme şansını azaltan durumlar yaşar.
Ayrıca arkadaş edinmekte ve eş bulmakta zorluk çeker. Damgalamanın birçok nedeni vardır. Bunlar arasında; batılılaşmanın getirdiği
toplumsal değişiklikler, farklı eğitim düzeyleri, medyada yapılan ve yayımlanan programlar, ruhsal hastalığın toplumdaki dağılımı ve buna
bağlı gelişen hoşgörü düzeyi sayılabilir. Diğer bir neden ise ruhsal hastalıkların hastalık olarak algılanmamasıdır. Ayrıca ruhsal bozukluğu
olan hastaya karşı duyulan korku ve olumsuz inançlarda damgalama nedenidir. Bu inançlar arasında, hastaların tehlikeli, dengelerinin
tamamen bozuk, ne zaman ne yapacakları belli olmayan, çevresindekilere zarar veren ve iletişim sorunu olan kişiler oldukları yer almaktadır.
Damgalama ile Mücadele
Dünyada ruhsal bozukluğu olan bireylere karşı oluşan damgalama ile mücadele konusunda birçok program gerçekleştirilmiştir. Đlk
olarak Dünya Psikiyatri Birliği (World Psychiatric Association- WPA) tarafından 1996 yılında, Kanada’nın Calgary şehri program için pilot
bölge seçilerek, şizofreniyle ilgili damgalama ve ayrımcılıkla mücadele programı yapılmıştır. Bunu Đspanya, Mısır, Đtalya, Yunanistan ve
Almanya’nın katılımı izlemişti. Şizofreni birçok nedenden dolayı bu programlar için odak seçilmiştir. Çünkü bu hastalık ile ilgili bilinenlerin
az olması damgalamayı arttırmaktadır. Bilinmeyen ya da bilinemeyen her zaman korku doğurur ve yanlış değerlendirmelere açıktır.
WPA’nın stratejisi, dünyanın değişik bölgelerinde bulunduğu bölge için örnek oluşturabilecek ülkelerin küresel programa dahil edilmesidir.
Bu programın amaçları;
• Toplumda şizofreniyle ilgili farkındalığı arttırmak, hastalığın doğası ve tedavi olanakları hakkında bilgilendirmek,
• Toplumun şizofreni hastasına ve hastanın ailesine karşı tutumunu iyileştirmek,

• Damgalama ve ayırımcılığı ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetler başlatmaktır.
Şizofreninin üzerindeki olumsuz damga sadece hasta kişiyi damgalamakla kalmaz onunla ilişkili her şeyi ve herkesi etkiler.
Kullanılan ilaçlardan, hastanın yakın akrabalarına, tedavisini üstlenen hekimlerden, hastaneye, hastanenin bulunduğu şehir ya da semti de
etkilenebilmektedir. Ruhsal hastalığı olan bireylere ve ailelerine yardım için gerekli olan maddi destek toplumun çoğunluğunun ruhsal
hastalığı olan bireylere karşı damgalamadan dolayı sağlanamamaktadır. Ülkemizde damgalama ile mücadeleye yönelik ilk etkinlikler, 1999
yılında halk toplantıları ile başlamıştır. WPA’nın stratejilerini gerçekleştirmeye yönelik yapılandırılmış bir program, Türkiye Psikiyatri
Derneği ile işbirliği içinde, şizofreni Dostları Derneği’nin öncülüğünde yürütülmüştür. Türkiye Mayıs 2001’de WPA’nın küresel
programının resmi merkezlerinden biri olarak kabul edilmiş, Đstanbul Damgalama ve Ayırımcılıkla Mücadele Programı için pilot bölge
seçilmiştir. Program toplumdaki her bireyin ruhsal hastalıklara karşı daha anlayışlı bir tutum ve davranış geliştirmesini amaçlamakla beraber
bunu gerçekleştirmek için bazı gruplar için özel programlar oluşturulmuştur;
• Genel pratisyenler ve aile hekimleri,
• Liselerde görev yapan rehber öğretmenler,
• Basın mensuplarıdır.
Mart 2001 tarihinde düzenlenen 2. Şizofreni Günleri’nde bu etkinliklerin adı konmuş, programın amaçları arasında gerek yazılı
gerek görsel ve sesli medyada şizofreniyle ilgili doğru bilgilerin yer alması vurgulanmıştır. Đstanbul, Đzmir ve Ankara’da 2002 yılından
itibaren liselerde öğrenci ve öğretmenlere eğitim verilmiş, sahada çalışan pratisyen hekim, hemşire ve ebelere yönelik olarak eğitimler ve
projeler yapılmıştır. Haziran 2003 tarihinde Ankara’da düzenlenen Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi’nin ana teması damgalama olmuştur.
Bahar Sempozyumları’nda damgalama temalı paneller gerçekleştirilmiş, bu panellere ruh sağlığı ve hastalıkları biriminde çalışanlar dışında,
hasta ve hasta yakınları da katılarak kendi sorunlarını dile getirmişlerdir. Đstanbul’da 5-8 Ekim 2006’da gerçekleştirilen, Together Against
Stigma: 3rd International meeting against stigma NULL adlı uluslararası toplantı WPA, Türkiye Psikiyatri Derneği ve Đstanbul Tıp Fakültesi
Psikiyatri Anabilim Dalı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilmiştir.
Sonuç olarak; damgalama ile mücadelede, kamu politikalarını, yasaları ruhsal hastalığa ve hastaya yönelik damgalamayı
engelleyecek ve yasal koruma olanaklarını arttıracak yönde değiştirmek, Ruh Sağlığı Yasası’nın işlerliğini sağlamak, ruhsal hastalık
belirtilerini kontrol altına alan ve yan etkileri azaltan tedavi stratejilerinin kullanımını arttırmak, toplumsal davranışları değiştirmeyi ve
hastalıkla birlikte yaşamayı hedefleyen eğitim faaliyetlerini başlatmak, öğretmen ve sağlık görevlilerinin eğitiminde damgalamaya karşı
eğitime yer vermek etkili olacaktır.

PANEL SUNUMLARI

TOPLUM RUH SAĞLIĞI HEMŞĐRESĐNĐN ÖNEMĐ ROL VE
SORUMLULUKLARI
Kadriye BULDUKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu/Antalya
Ruhsal bozuklukların mümkün olduğunca daha az kısıtlayıcı ortamlarda tedavi edilmesi anlayışı 1960’lı yıllarda
ivme kazanmıştır. Bu yıllarda hastanelerde yürütülen kurumsal bakım yerine, toplumsal olanakların kullanılmasını öngören
ve kurumsallaşma karşıtı düşünceler ağırlık kazanmaya başlamıştır. Toplumsal ruh sağlığı hareketlerinin başlangıcından beri
bu düşünce ve bu alandaki uygulamalar ile ilgili olarak, büyük oranda değişimler olmuştur. Başlangıçta psikiyatrik hizmetler,
ruh sağlığı hizmetleri olarak kabul edilmiştir. Özellikle “toplum ruh sağlığı” anlayışı “psikiyatrinin toplumda uygulanması ”
anlayışı ile eşitlenmiştir. Toplumda psikiyatri hizmetlerine gereksinim olduğu açıktır ancak, toplum ruh sağlığı yaklaşımı
bundan farklıdır. Ruh sağlığı uygulamalarının temelinde bireyin psikopatolojisi yer almamaktadır. Ruh sağlığı, bireysel ve
toplumsal yönden sağlıklı olmanın en önemli koşuludur ve ruhsal hastalığın olmamasından daha öte bir anlam taşımaktadır.
Ruhsal yönden sağlıklı olmak bireyin kendi yeterliliklerinin farkında olduğu, günlük yaşamın zorlukları ile başa çıkabildiği,
üretken bir şekilde çalışabildiği ve topluma katkı verebildiği bir durumu ifade etmektedir. Multidisipliner bir ekip ile
yürütülen toplum ruh sağlığı hizmetleri, oldukça kapsamlı bir tedavi, rehabilitasyon ve destek hizmetini kapsamaktadır.
Bunun yanı sıra birçok kuruluş ve meslek grubu da bu hizmetlerin içinde yer almaktadır.Hemşireler ruh sağlığı bakımında
etkin bir şekilde yer alabilecek sağlık bakım profesyonelleridir. 1974 yılından beri, çok sayıda hemşire toplum temelli
uygulama alanlarında yer almaya başlamıştır. Toplum temelli çalışma alanlarında hemşireler öncelikle sağlığı yükseltme ve
sürdürme, eğitim ve yönetim, bakımın koordinasyonu ve sürdürülebilirliği ile ilgilenmektedir. Toplum temelli çalışan
hemşireler birey, aile ve grupların sağlık gereksinimlerini belirler, sağlık ve hastalığa bağlı sorunlar ve sağlığı tehdit eden
durumlarla başa çıkmasına yardım eder. Tedavinin primer od%ak noktası olan toplum temelli ruh sağlığı yaklaşımı, ruh
sağlığı hemşirelerine daha farklı bir rol kazandırmıştır. Toplum ruh sağlığı hemşireliği geleneksel hastane ve kurumsal
temelli bakıma göre daha bağımsızdır ve yüksek derecede otonomiye sahiptir. Bir meslek olarak hemşirelik, toplum sağlığı
hemşireliğine doğru yönelimini iki önemli noktada belirginleştirmiştir. Bunlardan ilki, güncel primer hemşirelik bakımı ile
hastaya verilen bakımın kalitesini geliştirmek, diğeri ise birey ve toplumun sağlık davranışlarını geliştirecek ve
gereksinimlerine katkı sağlayabilecek sosyal ve toplumsal koşullar üzerinde çalışmaktır. Toplum ruh sağlığı hemşireliğinin
odaklandığı işlevler: durum saptama, yeterlik oluşturma, sosyal destekleri güçlendirme ile birey ve toplumun da katkısıyla
hastalıkları önleme, sağlığı sürdürme ve yükseltmedir. Toplum ruh sağlığı hemşireleri ruh sağlığı alanında eğitim almış
tescilli hemşirelerdir ve yaşlı, çocuk ve madde bağımlıları ile çalışma konusunda uzmanlaşabilirler.Toplum ruh sağlığı
hemşireleri mental retardasyon, şiddetli ruhsal hastalık, madde bağımlılığı tedavi programlarının yürütüldüğü toplum ruh
sağlığı birimlerinde çalışırlar. Amerika’da toplum ruh sağlığı hemşirelerinin sorumluluk alanı oldukça geniştir.
Derinlemesine ve kapsamlı bilgi gerektiren görev ve sorumluluklar üstlenmişlerdir. Çeşitli düzeylerde eğitimsel hazırlığını
tamamlayan hemşireler, bu alanlarda “temel ve ileri düzey psikiyatri hemşireliği” bilgi ve becerilerini kullanarak oldukça
yetkin bir şekilde çalışmaktadırlar. Toplum ruh sağlığı hemşireleri sosyal çalışmacı, psikolog, psikiyatrist, mental retardasyon
uzmanı ve madde bağımlılığı uzmanından oluşan interdisipliner bir ekibin üyesidir. Avusturalya’da toplum ruh sağlığı

hemşireleri, ruhsal sağlık bakımı kapsamında “vaka yöneticisi” olarak çalışmaktadır. Hemşireler genellikle bu rolü yataklı
tedavi ünitelerinde uzun yıllar boyunca çalıştıktan sonra üstlenmektedir. Türkiye’de toplum ruh sağlığı hemşireliği eğitimi
veren bir program yoktur. Ülkemizdeki tüm hemşire okullarında genel pratisyen hemşirelik eğitimi, bazı hemşirelik
okullarında ise master ve doktora düzeyinde ruh sağlığı ve/veya psikiyatri hemşireliği eğitimi yürütülmektedir. Bu
hemşirelerin çok azı yataklı psikiyatri kliniklerinde çalışmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü, ruh sağlığı hizmetlerinin primer
sağlık bakımına entegre edilmesinin şart olduğunu vurgulamaktadır. Türkiye’de ise birçok hemşirenin ruhsal bozuklukları
tanılama ve müdahale etme becerisi yeterli değildir. Bu nedenle, temel hemşirelik eğitiminin, mümkün olduğunca ruh sağlığı
ile ilgili konuları kapsaması, müfredatın bu yönde güçlendirilmesi ve öğrencilere ruh sağlığı yaklaşımına ilişkin öğrenme
olanaklarının sunulması çok önemlidir. Ayrıca sürekli eğitim yolu ile çalışan hemşirelerin bilgi ve becerilerini geliştirmeleri
sağlanabilir. Daha da önemlisi, toplum ruh sağlığı hemşireliği eğitim programlarının bir an önce açılmasıdır.
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ROLES AND RESPONSIBILITIES OF COMMUNITY MENTAL
HEALTH NURSES
Kadriye BULDUKOĞLU
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu/Antalya
The movement to ward treating those with mental illness in less restrictive environments gained momentum in
1960s. Deinstituonalization, a deliberate shift from instituonal care in hospitals to community facilities, began. Since the
beginning of the community mental health movement, numerous changes have taken place in the ideology and the practice of
community mental health efforts. First of all,with the emergence of the community mental health movement, professional
behavior previously identified as psychiatric service became mental health service.Essentially, community mental health
came to be equated with psychiatry in the community. There is a need for psychiatric services in the community, but mental
health must be recognized as something more than and different from psychiatry in the community. Psychopathology of the
individual is not the only ideology underlying community mental health practice. Mental health is crucial to the well-being of
individuals and societies. Mental health is more than the absence of mental disorders. It involves a state of well-being
whereby the individual recognises their abilities, is able to cope with the normal stresses of life, works productively and
contributes to the community. The community mental health services, with the help of a multidisciplinary team, completed a
comprehensive range of treatment, rehabilitation and support services. Although a range of agencies and professions are
involved in this team of community mental health services. Nurses are core health-care providers and they need to be able to
contribute effectively to mental health care. Since 1974, the number of nurses employed in community-based practice
settings has increased substantially. Nursing in community –based setting is concerned primarily with health promotion and
maintenance, education and management, and coordination and continuity of care within the community. Community –based
nurses assess the health needs of individuals, families and communities and help clients cope with threats to health and
problems of illness. Community-based mental health as the primary focus of treatment has influenced more different roles
for mental health nurses. Community Mental Health Nursing has developed a greater degree of autonomy and independence
than has traditionally been associated with instituonal and hospital-based care.Nursing as a profession appears to be moving
in two directions in relation to community health nursing. Nurses are attempting to improve the quality of direct care of
clients through the current primary nursing care movement; at the same time, nurses are becoming concerned about societal
and community conditions and patterns that may contribute to health patterns and needs of the population and individual
members. The focus of community mental health nursing includes assessment, competency building, strengthening of
support networks, and involvement with clients’ and communities’ efforts to prevent illness and promote and maintain health.
Community mental health nurses are registered nurses who are trained in mental health and they can specialise in working
with older people,children or people with drug or alcohol problems.Community mental health nurses practice in a range

of behavioral health care settings including community mental health centers group homes for individuals with
mental retardation or serious mental illnesses, and residential substance abuse treatment programs. Community
mental health nurses in the United States have a broad range of responsibilities. They engage in a variety of tasks

and interventions requiring both depth and breadth of knowledge. Nurses at different levels of educational
preparation can function in a number of roles in these settings with a high degree of competence , using their
basic or advanced psychiatric nursing education and skill sets. Community mental health nurses serve as
members of the interdisciplinary team, working with social workers, psychologists, psychiatrists, mental
retardation specialists, and substance abuse clinicians. In Australia, Community mental health nurses frequently
undertake a case management role in the provision of mental health care. CMHNs generally undertake these
roles after several years of experience in an inpatient setting. There is no community mental health nursing program in
Turkey. In our country, all schools of nursing offer a general nurse practitioner programs and some schools of nursing offers
a masters and doctoral degree in psychiatric or/and mental health nursing. Few of these nurses human. WHO recommends
that mental health treatment should be part of or integrated into primary health care. In Turkey many nurses lack the
knowledge and skills to identify and treat mental disorders. Therefore we concluded that mental health should be
incorporated into basic nursing education with mental health concepts introduced early, reinforced and expanded throughout
the curricula and developed through experiential learning opportunities. Ongoing education is also needed to assist our nurses
to further develop their knowledge and skills. Importantly, post-basic community mental health nursing education
programmes for nurses should be established.
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TÜRKĐYE’DE TOPLUM RUH SAĞLIĞI
Bülent COŞKUN
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /
Kocaeli Üniversitesi Toplum Ruh Sağlığı Birimi Müdürü/Kocaeli
Ruh sağlığı hizmetlerinden söz edildiğinde bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önce hastalıklar,
hastaneler akla gelmektedir. Toplum ruh sağlığı denildiğinde de yine öncelikle hastaların toplum içinde tedavi
edilmeleri, bakımlarının gerçekleştirilmesi akla gelir. Oysa ne ruh sağlığı hizmetleri hastalıklarla sınırlıdır ne de
toplum ruh sağlığı toplum içinde de olsa hastalıkların tedavisi ve hatta rehabilitasyonla sınırlıdır.
Elbette ruh hastalarının tedavisi, rehabilitasyonu önemlidir, toplum içinde dışlanmadan tedavi görmeleri
ve bir miktar yıkıma uğramış da olsalar sağlıklı yönleriyle topluma uyum sağlamaları ve üretmeye katkıda
bulunmaları çok önemlidir. Planlamalar, uygulamalar bu noktaları gözönünde bulundurmalıdır. Bu arada toplum
ruh sağlığı ile ilgili olarak üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir konu da risk gruplarına yönelik koruyucu
amaçlı çalışmalar yapılmasıdır. Toplumun tamamına yönelik, ruh sağlığına gereken önemin ve önceliğin
verilmesiyle ilgili farkındalığın oluşturulması ve geliştirilmesi; sağlığın bütünlüğü içinde ruhsal ve toplumsal
sağlığın yerinin yalnızca sözle değil uygulamalarla da gerçekleştirilebileceğinin savunuculuğunun yapılması
gerekir.
Ülkemizde psikiyatri ve daha genel anlamda ruh sağlığı hizmetlerinin verilmesinde temel taşları
oluşturan önemli isimler bir ileri görüşlülük örneği göstererek tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları yanında halkı
bilgilendirme etkinliklerine de önem vermişlerdir. Adını psikiyatri ile özdeşleştirmiş olan Mazhar Osman’ın
Maviş adlı otobüsle toplumu bilgilendirme amacıyla yaptığı geziler, konferanslar olmuştur. Bir diğer ünlü eğitici
olan Rasim Adasal’ın halka yönelik eğitim çalışmaları bilinmektedir. Çocuk ruh sağlığı konusunda kitapları, TV
programları ve halk konferanslarıyla farkındalık kazandırma yolunda değerli çalışmaları olan Atalay
Yörükoğlu’nun da toplum ruh sağlığının geliştirilmesine büyük katkıları olmuştur.
Toplum ruh sağlığı alanında önceleri yalnızca psikiyatristler ön planda olurken zamanla diğer
disiplinler de devreye girmiş olup psikologların, sosyal çalışmacıların, psikiyatri hemşirelerinin, psikolojik
danışma ve rehberlik uzmanlarının toplumda ruh sağlığının önemini arttırma konusunda katkıları olmaya
başlamıştır. Bu arada sağlık çalışanları dışında eğiticilerin, basın yayın kuruluşlarında çalışanların, yazarlar,
oyuncular gibi çeşitli sanatçıların ve doğrudan kendileri ruhsal sorunlar yaşamış olanlar ve onların yakınlarının
da ruh sağlığını tanıtma, geliştirme ve ruh hastalıklarıyla ilgili olumsuz izlenimleri ortadan kaldırma yönünde
çok değerli çalışmaları olmuştur, olmaktadır.
Çeşitli mesleklerde görev yapan ruh sağlığı çalışanlarının dışında kurumsal olarak da gerek Sağlık
Bakanlığı ve diğer resmi kuruluşların gerekse meslek kuruluşlarıyla diğer sivil toplum kuruluşlarının da
ülkemizdeki toplum ruh sağlığının geliştirilmesine katkıları olmaktadır.

Sunum sırasında farklı uygulamalardan örneklerle konu ayrıntılandırılacaktır.

DÜNYADA TOPLUM RUH SAĞLIĞI
Y. Mehmet KONTAŞ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Türkiye Ofisi Başkanı/Ankara

REHABĐLĐTASYONDA GÜNDÜZ HASTANESĐ MODELĐ
Sibel COŞKUN
Bakırköy Prf. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gündüz Hastanesi / Đstanbul

HASTANEDEN TOPLUMA GEÇĐŞ: KORUMALI EVLER
Ferda BALUN
Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Korumalı Evler Birimi Sorumlu Hemşiresi/ Elazığ

SĐVĐL TOPLUM KURULUŞLARI
Gül ÜNSAL
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanı / Đstanbul

HASTA YAKINI OLMAK
Şadıman KARAHASANOĞLU
Şizofreni Dostları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

PSĐKĐYATRĐ HASTASI VE BAKIM VERENLERĐN YAŞADIĞI
SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE TOPLUM RUH SAĞLIĞI
HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ
S e lm a Ç Đ M E N
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu/ Đstanbul
Siyasal, ekonomik, kültürel, bilimsel ve teknolojik değişkenlerin birbiri ile ilişkisi ve sunumu (medya)
toplum yapısındaki süreçlerin yeniden belirlenmesine neden olmaktadır.3.9.10Bu süreç bireyin ruh sağlığının
korunmasına ve sürdürülmesine yönelik politikalara ve toplumsal kurumlara ihtiyacı doğurmaktadır.3,9,10Toplum
ruh sağlığı politikaları doğrultusunda birincil önlem; ruh sağlığını bozan faktörlerin belirlenmesi ve önlenmesini
kapsamaktadır. Đkincil önlem; akut ve klinik öncesi hastalıkların erken tanı ve tedavisi ile yüksek risk altındaki
bireylerin hastalık oranının azaltılmasıdır. Üçüncül önlem ise; ruhsal hastalığın birey üzerindeki etkilerinin
rehabilitasyon ve bakımla en aza indirilmesi olarak belirlenmiştir.6,8,9,10,11,12Ruhsal yönden sağlıklı bir birey:
düşünme gücü yerinde, çevresi ile uyumlu, yeteneklerinin ve başa çıkabileceklerinin farkında, sorunlarını akılcı
ve gerçekçi yoldan çözen, yersiz kaygı ve korkusu olmayan, toplumdaki yerini, sorumluluklarını ve yaşamının
değerini bilen, insanlarla kolay ilişki kuran, çevresinde olan ve bitenlerle ilgili, olarak tanımlanmaktadır.3,8,10,1
Şizofreni, Şizoaffektif Bozukluk, yineleyen Majör Depressif Bozukluk, Kronik Obssesif Kompulsif Bozukluk,
Demans, Madde Bağımlılığı gibi tanı alan bireyler psikiyatri hastası olarak değerlendirilmektedir. En sık
karşılaştıkları sorunlar; Yeti yitimi, damgalanma, tedavi ve bakım hizmetlerinden yeterince yararlanmama,
toplum içerisinde mesleki, ailevi, eğitimsel rollerini sürdürememe, destek sistemlerinin yetersizliği, barınma,
beslenme vb. ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır.6.9.13.14 Hastalık nedeniyle ruhsal sağlığı olumsuz etkilenen
bireyin aile ve çevresi ile ilişkileri bozulmakta, yeti yitimi nedeniyle yaşam faaliyetleri, toplumsal yaşama
katılımı, yaşam kalitesi olumsuz etkilenmektedir. Ayrıca toplum tarafından stigmatize edilmesi; bakım
verenlerin içe kapanmasına ve kendilerini toplumdan yalıtmalarına neden olmaktadır.1,2,4,7,9,13 1990’lı yılların
ortasında “Hastalıkların küresel yükü” konulu çalışmada; dünyada 2020 yılında erken ölüm ve yeti yitimine
neden olabilecek hastalıklar arasında depresyonun 2. sırada yer alması; yeni paradigma ve politikaların
üretilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.8 Amerika, Đtalya, Kuzey Avrupa, Hollanda, Đsveç, Almanya gibi
ülkeler kendi şartlarına uygun toplum ruh sağlığı modelleri geliştirmişlerdir. Amerika’da 4 ana model üzerinden
çalışılmaktadır. Halk sağlığı modelinde; Riskli gruplarla, Biyomedikal Modelde; organik kökenli hastalıkların
tanı ve önlenmesi konusunda, sistem modelinde; bakım ve rehabilitasyon odaklı, Hasta Merkezli Modelde;
toplum gereksinimlerinin karşılanması amaçlanarak hizmet yürütülmektedir. Đngiltere’de; toplum ruh sağlığı

hizmetlerinin hastane bağlantılı olduğu, evde tedavi modelinin diğer ülkelere göre gelişmiş olduğu
belirtilmektedir.5.6.8.10.11.12 Modeller benzer olsa da uygulama ve organizasyon farklılıkları vardır. Örneğin: Vaka
yönetimi: ABD ve Kuzey Avrupa’da genel olarak izole edilmiş ve ailelerine yabancılaşmış ağır ruhsal
bozukluğu olanlar için; ailevi destek sistemi olarak hizmet vermektedir. Đtalya ve ABD’de Latin kökenlilerde
hasta ve ailelerinin ilişkilerinin devam etmesi; ilişkilerinin korunması, sosyal ve eğlence ihtiyaçlarının
karşılanması amacıyla hizmet yürütmektedir. Toplum ruh sağlığına yönelik oluşturulan modellerde ortak nokta;
ruhsal hastalık tanısı alan bireyin yaşadığı ortamda tedavi, bakım ve rehabilitasyonunun sağlanması ve bu
hizmetin Multidisipliner yaklaşımla yürütülmesidir. 5.6.8.10.11.12 Ülkemizde toplum ruh sağlığı uygulamalarına
yönelik model oluşturma çalışmaları (Kocaeli, Đzmir, Đstanbul, Ankara, Elazığ, Eskişehir) sınırlı da olsa devam
etmektedir. Finans ve sağlık profesyonellerinin yetersizliği gibi sorunlar olmasının yanı sıra devletin kısa süre
içinde model ve politika oluşturarak kurumsal yaklaşımı yerleştirmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır.9.12.13.14
Toplum ruh sağlığı ekibi içerisinde yer alan hemşire; sağlık ve riskli gruplarla (1. ve 2. önlem), psikiyatrik
hastalık tanısı almış popülasyonla (3. önlem) çalışmaktadır. Psikiyatrik hastalık tanısı alan popülâsyona hizmet
verirken vaka yöneticisi, bakım ve rehabilitasyonu uygulayan ekip elemanı konumundadır. Toplum ruh sağlığı
hemşiresinin terapist, danışman, eğitmen, konsültan, araştırıcı, klinisyen, vaka yöneticisi gibi rollerinin yanı sıra
toplum ruh sağlığı alanında politikalar üreten kimliği de bulunmaktadır.5,6,7,10,1 Üçüncül önlem dahilinde Toplum
ruh sağlığı hemşiresi ev ziyaretleri ile hasta ve ailesini kendi ortamlarında değerlendirir. Hasta ve ailesinin gelir
durumu, kültürü, iletişimleri, sağlık konusundaki tutum ve davranışları, günlük yaşam aktiviteleri gibi
örüntülerini dikkate alır. Bireyin gereksinimlerini, gücünü ve yetersizliklerini tanımlar; tedavi, bakım ve
rehabilitasyon planını hazırlar. Disiplinler arası koordinasyonu sağlar. Hastanın tedaviye uyumunu takip
eder.6.7.9.10.12.14 Hasta ve ailesine çeşitli konularda (evlilik, çocuk, vb.) danışmanlık yapar. Hasta ve ailesinin tıbbi
ailesel, toplumsal kriz olasılığını değerlendirir, baş etme ve çözümüne yönelik girişimlerde bulunur.6.7.9.10.12.14
Hastalık, hastalığın belirtileri, tedavi seçenekleri, iletişim becerileri, stres ve stresle baş etme, sorun çözme,
girişkenlik, toplumsal destek kaynakları ve kullanımı konusunda eğitim gereksinimlerini belirler ve eğitim
verir.1,2,3,6
Đç görüyü artırma, duyguların tanınması, davranış düzenleme, hastalığı yönetme konusunda terapi
yapar. Bireyin barınma, iş bulma, sosyal güvenlik, beslenme vb. ihtiyaçlarının karşılanmasında olanakları
değerlendirir ihtiyaç durumunda maddi ve sosyal yardım sağlar.1.2.6.11.14
Ülkemizde toplum ruh sağlığı ile ilgili çalışmaların sonucunda; toplum ruh sağlığı hemşireliğinin rol
ve işlevlerinin gerekliliği ve önemi ortaya çıkmaktadır. Toplum ruh sağlığı hemşiresinin özelliklerinin
belirlenmesi, rol ve işlevlerinin tanımlanması, görev ve sorumluluklarının yapılandırılması ve istihdam edilmesi
ile ilgili prosedür ve önerilerin oluşturulması gelecek açısından büyük önem taşımaktadır.
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AKUT PSĐKĐYATRĐ SERVĐSĐNDE YATIRILARAK TEDAVĐ
GÖRMEKTE OLAN HASTALARIN AĐLELERĐNE YÖNELĐK
PSĐKOEĞĐTĐM
Semra ENGĐNKAYA
Bakırköy Prof. Dr. Mahzar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi / Đstanbul
Hastaların çoğu aileleriyle birlikte yaşamaktadır. Hastaların dışlanması nedeniyle aile üyelerinin
etkilenmeleri ve yaşadıkları güçlükler aile üyelerinde suçluluk ve utanma, ailede bireyler arasındaki ilişkilerde
bozulma, ekonomik sorunlar nedeniyle aileye eğitimin gerekliliği ortaya çıkmıştır.
Hasta ve Aile Eğitimi
Hasta bireye, ailesine ve yakınlarına hastalık yönetimi (ilaç alımı, hastalık sürecindeki değişiklikler vb.)
ile ilgili konularda onların katılımı ve taburculuk sonrası bilgi beceri kazandırma süreci olarak tanımlanır. Hasta
ve ailesinin, hastalık süreci, tedavi ve kontrol protokolleri, sağlıklı yaşam biçimi, tıbbi tedavi ve ilaç tedavisi,
hastanın hastalığına özgün değişimler, acil durumlar konusunda bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.
Sağlık personelinin hasta ve ailesinin eğitimindeki amacı; bilişsel, duygusal ve psikomotor alanlarda
sözel, yazılı ve görsel iletişimi kullanarak pozitif değişiklikler yapmaktır. Hasta ve aile eğitiminde temel amaç,
sadece bilginin kazanılması değil “SAĞLIĞI GELĐŞTĐRĐP SÜRDÜRECEK DAVRANIŞ DEĞĐŞĐKLĐĞĐNĐN’’
kazandırılmasıdır.
Eğitim kapsamı içerisinde; hastalık prognozu, tedavi ve yan etkiler, acil durumlarda yapılabilecekler vb.
konular yer alır. Hemşire Eğitimi Planlarken, hemşire sağlık sorunu ile ilgili eğitim gereksinimlerini anlamak
için; sistematik süreç kullanır. Bireyin eğitim gereksinimleri aile ve hasta ile birlikte belirler. Eğitim
gereksinimlerinin karşılanması için aile ile birlikte plan yapar. Tutum ve davranış değişikliği oluşturmak için
süreç doğrultusunda hazırladığı eğitim planı/programını uygular.
Hasta ailelerinin eğitim süreci bilimsel yaklaşım bir başka değişle, sorun çözümlemeyi yansıtan, öğretmen ve
öğrenme süreci, doğal olarak hemşirelik süreci ile bütünleşmiştir. Bu süreç; verilerin toplanması, tanılama,
planlama, uygulama, değerlendirme, kayıt tutma aşamalarından oluşur. Veri toplama; bireylerin bilgi
gereksinimleri, ilgi yetenek ve kişisel beklentileri, öğretme-öğrenme etkinliği için araç ve gereçlerin neler olması
gerektiğidir.
Hemşirelik tanısı; veriler toplandıktan sonra hemşire bunları değerlendirir ve üç öğrenme alanı (bilişsel,
duyuşsal, davranışsal) öğrenme gereksinimini belirleyen hemşirelik tanısını koyar. Bilgi eksikliğinin hangi
alanda olduğu mutlaka belirtilmelidir (ilaçların yan etkisi hakkında gibi…).
Öğrenme; bireyin düşünce ve davranışında değişiklik oluşturmaktır. Bilişsel (kognitif) öğrenme; hastalık süreci,
ilaçlar ve tedaviler hakkındaki bilginin hasta ve ailesine öğretilmesi bu tür öğrenmeye girer. Duyuşsal (affektif)
öğrenme; hasta ve ailesinin tutum, duygu ve inançlarına hitap eder, güven ve iyi bir iletişim bu öğrenmenin
temelidir. Psikomotor öğrenme; fiziksel becerilerin öğretilmesi bu öğrenmeyi kapsar ve basitten karmaşığa doğru

gider. Planlama; hemşire gereksinimleri belirledikten sonra eğitim planını hazırlar. Planlama sırasıyla; hedeflerin
belirlenmesi, önceliklerin saptanması, uygun yer-zaman-süre belirlenmesi, eğitimin stratejisi, yöntemi ve
tekniklerinin belirlenmesi, değerlendirme yöntemlerinin saptanması, kullanılacak materyalin belirlenmesini
içerir.
Uygulamada; kültürel yapı dikkate alınmalı, anlaşılır bir dil kullanılmalı, gerekli tekrarlar yapılmalı,
verilen eğitim düzeyi gerçek ortam dikkate alınarak verilmeli ki uygulanabilir olabilmeli, göstererek ve
yaptırarak öğretin.
Bireyin nasıl yapacağını öğretmek için; yap, göster, yaptır ya da söylet, tekrarlat ve alıştır.
Değerlendirme; hasta ve ailesinin hedeflenen davranış değişikliğine ulaşıp ulaşmadığının ne ölçüde gerçekleştiği
değerlendirme yöntemiyle belirlenir. Bu yöntemler; soru sorma ve gözlemdir. Değerlendirme sonunda eğer
istenen sonuca ulaşılmadıysa tekrar başa dönülerek planlama yapılır.
Kayıt tutulurken sürecin tüm aşamaları ile ilgili nitel ve nicel kayıtlar düzenli tutulmalıdır. Hasta ve aile
eğitimindeki dikkat edilecek konular; eğitim programları bireyden bireye ve tanıya göre farklılık gösterir.
Eğitim planı, bireyin durumundaki değişikliklere göre değiştirilmeli ve güncellenmeli sabit değil esnek
olmalıdır. Eğitim monolog halinde değil hasta-ailesi-sağlık personeli arasında diyalogla ve her aşamada AKTĐF
ĐŞBĐRLĐĞĐ ile yapılmalıdır. Taburculuk planlamasında; hastanın tedavisinden sorumlu hekim, bakımında yer
alan hemşire ve hasta ailesi ile işbirliği sağlanmalı ve bakım paketi oluşturulmalıdır.
Bakım paketi; bireyin sağlık durumu ve gereksinimlerine, aile yapısına ve gereksinimlerine, tedavi ve
toplumsal bakım olanaklarına uygun olmalı. Ayrıca; gereksinimlerin kim tarafından nasıl, ne zaman, ne sıklıkla,
hangi araç gereçle nasıl karşılanacağına yol göstermeli GERÇEKÇĐ VE UYGULANABĐLĐR olmalıdır.
Taburculuk planı için gerekli veriler; hastanın sağlık problemi, daha önceki hastalık ve hastaneye
yatış öyküsü, şu anki işlevsellik düzeyi ve bakım gereksinimi, sağlık sorununa yönelik algılaması (kabul ya da
red etmesi), hasta ve ailesinin hastalık yönetimine ilişkin bilgi ve beceri düzeyi, hastanın sağlık problemi, daha
önceki hastalık ve hastaneye yatış öyküsü, işlevsellik düzeyi ve bakım gereksinimi, sağlık sorununa yönelik
algılaması (kabul ya da red etmesi), hasta ve ailesinin hastalık yönetimine ilişkin bilgi ve beceri düzeyi olarak
belirlenir.
Taburculuk planlamasında; hasta ve aileyi hastane sonrası kendi ortamına ve çevreye hazırlamak,
bakımının ve tedavi kontrollerinin sürekliliğini sağlayarak amaca ulaşmak temel hedeflerdir. Hastayı yatarak
tedavi sonrasına hazırlamak önemlidir. Bu döneminde hastanın bakımının; kendisi, aile üyeleri ve sağlık
personelince gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları içerir. Taburculuk planı, bakım planının bir parçasıdır ve
bakımın sürekliliğini sağlamada önemli bir rol oynar. Planlama, hastanın hastaneye kabul süreciyle başlar ve
hastaneden taburculuğuna kadar devam eder.
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1.Psikiyatri Akut Psikoz
Kadın Servisinde yatırılarak tedavi edilen psikiyatrik hastalara bakım veren aile ve yakınlarına bilinçlendirme
eğitimi uygulandı. Eğitime alınan 43 hasta yakını veya aile bireyinin %20,9 unun hastalık eğitimi almadığı
saptandı. Katılanlara eğitim öncesi ve sonrasında tarafımızdan düzenlenen değerlendirme formu verilerek
kişilerin bilgilenme düzeyine bakıldı. Grup eğitim sonrası değerlendirildiğinde; hastanın tanısına, hastalık
süresine, hastalık özelliklerine, tedavisine, ilaç uygulamalarına, ilaç yan etkisine, hastanın tedavisi konusunda
yakını veya aile bireyine güvenine, acil yada kriz durumunda nasıl davranacağına ve bu tür durumlarda
yararlanılacak kuruluşlara yönelik bilgilenme düzeyinde belirgin olarak artış olduğu saptandı (Tablo 1).
Tablo 1. Hasta yakını veya ailelerine verilen bilinçlendirme eğitiminin değerlendirilmesi
Değerlendirme formu
Eğitim öncesi
Eğitim sonrası
%
%
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Hastanızın tanısını biliyor musunuz?
62.8
37.2
86
14
Hastanızın hastalık süresi hakkında bilginiz var mı?
79.1
20.9
88.4
11.6
Hastanızın hastalık özelliklerini biliyor musunuz?
48.8
51.2
86.0
14.0
Hastanızın tedavisi konusunda bilginiz var mı?
37.9
62.1
83.7
16.3
Đlaç tedavisi hakkında bilginiz var mı?
44.4
46.6
76.7
23.3
Đlaç uygulamaları hakkında bilginiz var mı?
47.2
52.8
65.1
34.9
Đlaçların yan etkisi hakkında bilginiz var mı?
27.9
72.1
53.4
46.5
Hastanızın tedavisi konusunda size güvendiğini düşünüyor musunuz?
65.1
34.9
65.1
34.9
Hastanızın hastalığıyla ilgili acil ya da kriz durumlarında nasıl 48.8
51.2
69.8
30.2
davranacağınızı biliyor musunuz?
Acil yada kriz durumlarında yararlanabileceğiniz merkezler, kuruluşlar var 69.8
30.1
88.4
11.6
mı?

Sonuç olarak; psikiyatride hastaların biyopsikososyal bireyler olduğu unutulmamalıdır. Buna bağlı
olarak; sağlığın geliştirilmesi, sosyal yaşama uyumları ve iletişim gereksinimleri için hastaların ve yakınlarının
eğitilmeleri de önemlidir.
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Demans, açık bilinç durumunda öğrenme, bellek, oryantasyon, dil fonksiyonları ve kişilik gibi mental
fonksiyonların bozulmasıyla karakterize, kişinin sosyal ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyen bir beyin
hastalığıdır. Bu hastalığa; kişilik değişiklikleri, davranış ve psikiyatrik rahatsızlıklar (hezeyanlar,
halüsinasyonlar, duygu durum bozuklukları) eklenir.(1,2)Demans hastalığının ilk evresinde hafif düzeyde
unutkanlık vardır. Hastalar çoğu zaman bellek bozukluğundan yakınırlar. Đlk dönemde hastalar bellek
bozukluğunun farkında oldukları için çoğu zaman bu yeti yitimine anksiyete ve/veya depresyon semptomları da
eklenir. Orta evrede hastalar, bellek bozukluklarını inkâr etmeye başlarlar. Bu evrede karmaşık mesleki işlevlerin
yerine getirilmesinde, mali kaynakların yönetilmesinde sorunlar, sanrılar ve kişilik değişiklikleri ortaya çıkabilir.
Hastalar saldırgan olabilir ve çevresindekilere zarar verebilirler. Son evrede hastalar tüm kapasitelerini yitirmiş
olup ağır bir yıkım meydana gelmektedir. Hastanın yemek yeme, banyo yapma ve tuvalete gitme gibi günlük
yaşam aktivitelerinde yardıma olan ihtiyacı artmakta, günlük ihtiyaçları için başka birine bağımlı hale
gelmektedirler. Đletişim yeteneklerinin azalması, motor işlevlerin bozulması, uzun ve kısa dönem belleğin ağır
derecede kötüleşmesi sebebi ile bu dönemdeki hastaların, daha önceden katıldıkları, sosyal ve günlük
aktivitelerde yer alma yetenekleri kısıtlanmaktadır. (1.3.4.5)Bakım verenler için bakım verme ve bakım sorunları
demans tanısının konulması ile başlar. Eşler, çocuklar, torunlar ailenin demans hastası olan üyesi ile ilişkilerini
yavaş yavaş yitirirler, sağlıklı iken tanıdıkları fakat artık bilişsel durumu bozulmuş olan birinin yanında nasıl
davranacaklarını bilmedikleri, güç duruma düştükleri veya hastanın bu durumdan çok üzüldükleri için hastadan
uzak dururlar. Eşler, halen yaşamakta olsa da hayat arkadaşlarını kaybetmişlerdir. Çocuklar ise geçmişte onları
yetiştiren, onlara rehberlik eden, birini yitirmişlerdir. Bu kayıpların acısı çoğunlukla dışa vurulmaz, ailenin başa
çıkması gereken ağır bir stres olarak kalır. Demans tanısının konulmasıyla aile sistemi ve ilişkilerinde bir kriz
yaşanır. Duygusal yaşantılar, hastanın kaybından korkulması, ailedeki rollerin değişmesi ve yeniden
düzenlemesi, ekonomik sorunlar meydana gelir. (1.3.4.5)
Demans tanısının konulmasından sonra başlayan süreçte diğer bir sorunda primer bakımı kimin
vereceğidir. Primer bakım veren kişi; genellikle hastanın eşi, yetişkin çocuklarından biri ve çoğunlukla kızı /
gelini, ücret karşılığı çalışan bir yardımcı olmaktadır. Demans hastalarının yarısından fazlasına eşleri bakım
vermektedirler. Çoğu bakım veren eşin, kendiside yaşlıdır ve ileri yaşa bağlı görülen çeşitli hastalıklara sahiptir.
Bunlara ek olarak aile desteğinin yokluğu, aile içi çatışmalardan da olumsuz olarak etkilenmektedirler.(1.3.4.5)
Yetişkin çocuk bakım verenler ise bazı özel zorluklar yaşamaktadırlar. Đşlerine gitmeleri, kendi eşleri ile
ilişkileri, çocuk yetiştirmeleri ve daha önce kendilerine bakım veren ebeveynlerine bakım verecek olmaları yani

rol değişikliğinin yaşanması ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Tipik olarak, yetişkin kız çocuk primer bakım veren
olmanın sorumluluğunu taşımaktadır. Ebeveynlerine bakmakla yükümlü olan yetişkin kız çocuklar, sandviç
jenerasyon olarak tanımlanmışlardır. Çünkü ebeveynlerine ve kendi çocuklarına bakmanın yanında iş gücünün
de içindedirler.(1.3.5) Bazı bakım verenler bu süreçte kendilerini şanssız olarak görürken, bazı bakım vericiler için
bu süreç doyurucu olabilir. Bakım işi eşlerden birinin diğerine sağlamakta olduğu normal bakımın bir parçası
olarak görülebilmektedir. Eskiden kendisine destek olan, yanında bulunan hayat arkadaşına vefa borcunu
ödemek olarak değerlendirilebilmektedir. Çocuklar için ise anne veya babasının zor durumda olduğu ve
kendisine ihtiyaç duyduğunu hissederek aralarındaki ilişkinin yenilenmesine daha da yakınlaşmalarına imkan
olarak değerlendirilebilmektedir.(3.5.6)
Hastalığın düzeyi, hastanın iletişim kurma yetersizliği, kişilik değişiklikleri, davranışsal ve psikolojik
semptomlar gibi hastaya ve hastalığa ait özelliklerin yanında bakım verenin cinsiyeti, başarılı olamama korkusu,
bakımdaki idealleri, fiziksel ve psikolojik sağlığındaki bozulmalar, bakım sırasında ortaya çıkan sorunları/
zorlukları etkilemektedir.(2.3.4.6)Demans hastasına bakım verenlerde; depresyon, anksiyete, hipertansiyon, mide
ülseri ve strese bağlı çeşitli hastalıkların daha sık görülmektedir. Haley ve ark. ile Eagles ve ark. demans
hastalarına bakım verenlerde, demans hastası olmayan yaşlı bireylere bakım verenlere göre depresyon, anksiyete
ve tükenmişlik skorlarını yüksek bulmuşlardır. Ayrıca Clipp ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada demans
hastalarına bakım verenlerin ilaç kullanım oranlarının aynı yaş grubuna göre daha yüksek bulmuşlardır. Haley ve
ark. demans hastalarına bakım verenlerin daha fazla medikal problemlerden yakındıklarını ve hastanelere
başvurduklarını göstermektedirler.(3) Bakım verenler için unutkanlığın artması beklenen ve hazırlıklı olunan bir
durum olmakla beraber davranış problemlerine hazırlıklı değillerdir. Hastaları bu davranışlardan dolayı sorumlu
tutarak stigmatize edebilirler.(3,5)
Tablo1. Semptomların bakım verenler için sıkıntı verme derecesi(3)
Grup 1
Grup 2
(Sık/en sıkıntı veren)
( Orta sıkıntı veren)
Yanlış tanımlamalar
Delüzyon

Psikolojik
Sorunlar

Hallüsinasyon
Depresif duygu durum
Uykusuzluk
Anksiyete
Fiziksel agresyon
Amaçsız dolaşma

Grup 3
( Nadir/az sıkıntı veren)

Ajitasyon
Ağlama
Kültüre uygunsuz davranış
Beddua etme
Davranışsal
Sorunlar
Çığlık atma
Tekrarlayan sorular
Demansı olan bir hastaya bakım vermek, bakım verenin psikolojik ve fiziksel sağlığını, sosyal hayatını ve
kariyerini olumsuz yönde etkilemektedir. Demanslı bir hasta ile bakım veren arasındaki ilişki, başka hastalığı
olan insanlara bakım vermeye göre, bakıcıda daha fazla duygusal ve fiziksel gerilim oluşturur. Demanslı hastaya
bakım verenlerin boş zamanlarını daha çok hastalarına ayırmakta, ailelerinde çatışma daha çok yaşanmaktadır.
Bakım verenler sıklıkla umutsuzluğa kapılmakta ve hastalanmadan önce bağımsız olarak yapabildikleri
aktiviteleri şimdi yapamayan hastalarını gördükçe üzülmektedirler.(1.3.4.5.7.8)Demans hastasına bakım verenler,
hastalarını yalnız bırakamadıkları için dışarı çıkmak konusunda sorun yaşamaktadırlar. Bakımın sürekliliği
nedeniyle tatile çıkmak, bakım verenin kendisine zaman ayırması sorun olmaktadır. Hastanın bazı
davranışlarının ( uygunsuz cinsel davranışlarda bulunma, suçlamalar gibi) utandırıcıdır ve çoğu zaman çevredeki
kişiler ne olduğunu anlayamazlar. Bu neden ile misafir çağırmaktan veya topluluk içine katılmaktan
kaçınırlar.(3.4.5)Bakım verenler, hastalarına karşı geçmişte davranışları, hastanın tuhaf davranışları nedeniyle
utanç duymaları, hastaya karşı sakinliklerini koruyamamaları, bakım sorumluluğunun kendi üzerlerinde olmasını
istememeleri, hastayı bakımevine yerleştirmeyi düşünmelerinden dolayı suçluluk duyarlar. Hastanın
özgürlüğünü kısıtlayan davranışları yapmak (örneğin; araba kullanmasına veya yalnız yürümesine izin
vermemek gibi) daha önce kendi kararlarını alan bir bireyin yerine karar vermek zorunda kalmaktan dolayı
suçluluk duyarlar. (3.4.5)Zarit ve ark. aile ziyaretlerinin bakım veren tükenmişliğini azaltan etkin bir yöntem
olabileceğini ve ailenin diğer üyelerinin bakımın sorumluluğunu paylaşma konusunda harekete geçirmede yararlı
olacağını belirtmiştir. Mittelman ve ark. yaptıkları çalışmada, bakım verenlerin ve diğer aile üyelerinin hastalıkla
nasıl başa çıkacakları ile ilgili verilen eğitim sonrasında, eğitimden önce hasatlarını bakımevine yatırmayı
düşünen 41 aileden sadece birisinin bunu gerçekleştirdiğini belirtmişlerdir.(2,9)
Toplum ruh sağlığı hemşiresinin, bakım verenlere vereceği eğitim; hasta, hastalık, yaşanan bakım
sorunları, bakım sorunlarının çözümünde yardımcı olacak yaklaşımlar, diğer aile üyelerinin bakım
sorumluluğunu paylaşmasının önemi, bakım verenin kendi bakım ve ihtiyaçları konularında bakım verenlere
yardımcı olacaktır. Toplum ruh sağlığı hemşiresi yapacağı ev ziyaretleri ile; hastanın, tedavi ve bakımının takibi,
bakım verenin bakıma ve hastalığa uyumunun kolaylaştırılması, mevcut sorunların çözümünde bakım verenlere
rehberlik sağlayacaktır.
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SAĞLIKLI TOPLUM ĐÇĐN ÇOCUK VE ERGEN
Olcay ÇAM
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Bornova, Đzmir
Türkiye nüfusu son sayıma göre, 71.517.100 kişidir. Nüfusun yarısı 28 yaşından küçüktür. Ülkemiz
nüfusunun % 26’sı 0–14 yaş grubundadır (TC Başbakanlık Türkiye Đstatistik Kurumu-TÜĐK- 2009 ). Nüfusun
% 37’si 19 yaş altındadır. 20-29 yaş aralığında ise %18 oranında nüfus vardır. Avrupa Birliği'ne üye ve aday üye
ülkeler arasında Türkiye genç nüfus oranının yüksekliği bakımından ilk sıralarda gelir. Türkiye'de 10–19 yaş
grubundaki gençlerin nüfusu 13 milyonun üzerindedir.

Çocuk ve ergen nüfusunun fazla olması gıda, konut, sağlık ve eğitim hizmetlerine olan talebi artırmakta,
diğer bir yaklaşımla kalkınmayı güçleştirmektedir (2). Türkiye, tüm eğitim seviyelerinde yapılan kamu

harcamaların (gayri safi yurtiçi hasıla) GSYĐH’ya oranı bakımından OECD ortalamasının altındadır ve birçok
gelişmekte olan ülkenin arkasında kalmaktadır (OECD ortalaması 4.9, Türkiye ortalaması 3.4) (Yentürk,2007).
Ülkemizin geleceği açısından çocuk ve ergenlere yönelik yatırımlar önemlidir. Kıt olanakların iyi
yönlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle çocuk ve ergenlere yönelik uzmanların görüşleri doğrultusunda
politikaların geliştirilmesi gerekir. 2007 de yapılan, Prof.Dr. Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh
Sağlığı Çalıştayı’nda bazı konuların üzerinde durulduğu görülmektedir. Bunlar arasında; okul öncesi eğitime
ilişkin olarak, ruh sağlığını koruma açısından önemi, gelişimin en hızlı olduğu dönem olması ve çocukların
ilerideki yaşantılarının ve kişiliklerinin çekirdeğinin oluştuğu dönem olması nedeniyle bu döneme yapılacak
yatırımlar sağlıklı bir gençlik oluşumunu sağlayacağı vurgulanarak % 17’ ler de olan okullaşma oranının
artırılması önerilmiştir (Yörükoğlu 2007).
Đlköğretim döneminde okul ruh sağlığına ilişkin olarak ise, ‘’ Eğitim-öğretim sürecinin her aşamasının
kendinden sonraki evreyi belirlediği vurgulanarak, Đlköğretim döneminin ortaöğrenim, yükseköğrenim ve tüm
yaşamın temel basamağı olan en önemli eğitim ve öğrenim dönemi olduğu belirtilmiş olup, eğitim ve öğretimin
amacının çocukların zihinsel, bedensel ve duygusal alanlarda gelişiminin sağlanması olması nedeniyle,
öğretmenin çok önemli bir yeri olduğu belirtilerek, öğretmenin akademik bilgi açısından donanımlı olmasının
yanında çocukların dönemine özgü gelişimsel özellikleri, gereksinimleri konusunda bilgi sahibi olmaları önemle
belirtilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin çocukluk döneminde görülecek fiziksel ve ruhsal hastalıklar yönünden bilgi
sahibi olmaları çocukların sağlık merkezlerine erken yönlendirilmeleri açısından yararlı olacağı vurgulanmıştır.
Đlköğretim dönemi; bireyin kendine olan güven ve saygısının, sosyal ilişkilerinin niteliğinin, gelecekle ilgili
planlarının, topluma yönelik tutumlarının geliştiği bir dönem olması nedeniyle rehberlik hizmetlerinin yerinin
önemli olduğu da belirtilmiştir. Öğretmen eğitimine ve hizmet içi eğitime maddi kaynak sağlanması,
öğretmenlerin kuramsal bilginin uygulanmasına yönelik eğitilmesi, öğretmenlerle grup çalışmaları yapılarak
öğretmenlerin yaşadıkları sorunları paylaşıp çözüm bulabilmeleri, öğretmenlerin çocukların fiziksel ve ruhsal
özürleri ve hastalıkları konusunda eğitilmeleri, bunların farkına varmaları ve uygun ele almaları sağlanmalı, okul
kitapları her yıl değiştirilmemeli, bir sınıfta 25 çocuktan fazla bulunmamalı’’ denmiştir (Yörükoğlu 2007).
Ortaöğretim döneminde okul ruh sağlığı sorunları ise, öğretmenler, anne- baba, sosyal çevre, öğrenci ve
eğitim sistemi şeklinde incelenmiş olup, çözüm önerileri ise, okul çalışanlarının gelişimine yönelik önerileri,
Okul ruh sağlığı için savunuculuk sisteminin geliştirilmesi, öğrencinin gelişimine yönelik (kimlik, kişilik
gelişimi) hizmetlerin yer alması; biyopsikososyal ve bedensel gelişimi sağlayan kapsamlı ve bütüncül
hizmetlerin geliştirilmesi, kendine hedef edinme, kimlik geliştirme, değer yargısı geliştirme, mesleki/gelecek
planı yapma, yabancılaşmadan uzaklaşabilme, etkili iletişim becerisi geliştirebilme yönünden sağlıklı
gelişebilmesi için eğitim sisteminin oluşturulması şeklinde olmuştur. Eğitim sistemine ilişkin olarak önerien
öneriler ise şunlardır; Eğitim sisteminde dershanelerin etkisinin azaltılması, dershanelerin kaldırılması, eğitim
birliği yasasına uygun politikalar geliştirilmesi, Đktisadi farklılıkların eğitim sistemine yansımaması, Karma
eğitimin desteklenmesi, Farklı bölgelerde kız çocuklarının okumaya yönlendirilmesi gibi birçok öneriyi
içermiştir (Yörükoğlu 2007).
Özel Gereksinimleri Olan Okul Çağı Çocuklarında Ruh Sağlığı Sorunlarının daha detaylı saptanması ve
çözüm önerileri getirilebilmesi için, üç ayrı alt grupta incelenmiştir; Bunlar ise;1. Özelliği olan çocuklar, 2.
Koruma altındaki çocuklar, 3. Yasayla zorluk yaşayan ve sokakta yaşayan/ çalışan, üreten çocuklardır. Sorunlara
yönelik çözüm önerilerinin bazıları şunlar olmuştur; Sosyal rehabilitasyon çalışmalarının başlatılması, sosyal
rehabilitasyon ekibinin -çocuk gelişimci, sosyolog, psikolog, sosyal çalışmacı- kurulması, okul aile işbirliğine
ilişkin çalışmaların sürekli ve düzenli bir biçimde çocuk ve aile yararına yürütülmesi, sınıf öğretmenliği lisans
programlarına, özel eğitime yönelik zorunlu dersler konulması, MEB bünyesinde özürlüler alanında çalışacak
olan ekibin (PDR, özel eğitimci, sosyal çalışmacı, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist) oluşturularak, ekip
çalışmasının okullara yerleştirilmesi, engelsiz öğrencilere, anne-babalar ve öğretmenlere engellilik konusunda
bilgilendirme yapılması, bireysel eğitim programlarının geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi
aşamasında MEB ile üniversitelerin işbirliği yapması, çocuğun yüksek yararı düşünülerek programın kısa sürede
oluşturularak uygulanması, orta öğretim döneminde de kaynaştırma eğitiminin olması ve meslek edindirme
ağırlıklı eğitim planlaması yapılması, çeşitli özür gruplarına yönelik yardımcı araç gereç ve cihazların bireyin
ihtiyacına uygun temini ve kullanımının sağlanması, okullarda uygun fiziksel çevre düzenlemelerin yapılması,
engelliler ile ilgili oluşturulan politikaların sürekliliğinin sağlanması, öğretmenlerin psikososyal açıdan
desteklenmesidir. Koruma Altındaki Çocuklar açısından faydalı olacak çözüm önerilerinden bazıları ise;
kurumda çalışanların çoğunluğunun bayan olması nedeniyle, rol modeli olabilecek erkek öğretmen sayısını
arttırılması, kurum bakımının özelliklerinin öğretmenlere tanıtılması, her yuva çocuğunun, okul öncesi eğitimden
yararlandırılarak ilköğretime hazırlıklı başlaması, her çocuğun gönüllü ailesinin olması ya da koruyucu aileye
verilmesi, koruyucu ve gönüllü aile sayısının arttırılması için medyayla işbirliği yapılması, koruyucu ve gönüllü
ailelere destek hizmetlerinin arttırılmasıdır.
Yasayla Zorluk Yaşayan ve Sokakta Yaşayan/ Çalışan, Üreten Çocuklar açısından faydalı olacak çözüm
önerilerinden bazıları ise; Çalışan, üreten çocukların eğitim ve bireysel farklılıklarının değerlendirilmesi ve
eğitim programlarının buna uygun olarak hazırlanması, özellikle baba eğitimine önem verilerek, babaların

çalışan, üreten çocukların sorunları konusunda bilgilendirilmesi, okullar yapılır ve düzenlenirken imece usulünün
oluşturulması ve ana-babalar ve çocukların katılımlarının sağlanması, bu konunun öneminin bu okulları
kullanacak olan çocuklar ve velilerine aktarılması, çalışan, üreten çocukların düzenli sağlık taramalarının
yapılması ve çalıştıkları yerlerde hijyenik koşulların sağlanması ve çocukların ve işverenlerin bu konuya
duyarlık kazandırılması, ana-babalar ve eğiticilerin suç ve sokak ilişkisi konusunda bilinçlendirilmesi, çocukların
yeteneklerine göre düzenlenmiş eğitim programlarının oluşturulması ve çocukların yaşam özeliklerine uygun
eğitim yaklaşımlarının işlerlik kazanması, özel gereksinimi olan çocukların özel eğiticilere ve eğitim
programlarına da gereksinimi olduğunun bilincinin yaratılması, meslek elemanlarının görev tanımlarının ve
çalışma alanlarının belirlenmesi, yeniden özgür ortama dönen çocukların yaşama hazırlanıp, bu çocuklara iş,
eğitim gibi olanakların sağlanmasıdır (Yörükoğlu 2007).
Türkiye gelişmekte olan ve çok genç nüfusu olan bir ülke olarak, yatırım önceliklerini istihdam
yaratma, yaygın eğitim, savunma sanayi, sağlık hizmetleri vb. olarak belirlemiştir. Çocuk ve gençlerin yaygın
eğitim ve sağlık konularının yanı sıra ihtiyacı olan sosyal ve kültürel aktiviteler genç nüfusun çokluğuna oranla
yetersiz kalmıştır.
Ergenlik döneminin sorunları çocukluk veya yetişkinlik dönemindekilerden çok farklıdır. Ergenler risk
altında bir gruptur. Beynin gelişiminin büyük kısmının erken çocukluk yıllarında tamamlandığı, bu yüzden erken
çocukluk eğitiminin kritik bir dönem olduğu bilgisi ülkemizde yaygınlık kazanmaktadır. Ancak, sinir sistemi,
beynin yapısı ve fonksiyonları ergenlik döneminde de hala gelişmeye devam etmektedir. Ergenler, hızlı bir
fiziksel, psiko-sosyal ve duygusal değişim yaşamaktadırlar(Genç Hayat Vakfı 2008). Dünya üzerinde 1,2 milyar
ergen, genç yetişkinler olmaya hazırlanmaktadır. Bu ergenlerin gereksinimlerine cevap vermek ve sorunlarına
eğilmek her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır (Genç Hayat Vakfı 2008).
Türkiye, nüfus açısından bugünün tarihindeki en geniş ergen kuşağına tanık olmaktadır. Nüfusumuzun
beşte birini oluşturmasına rağmen, Türkiye'de ergenlerin ayrı bir sosyal grup olduğu gerçeği henüz çok yeni bir
kavramdır. Oysa ergenlerin ayrı bir sosyal grup olarak tanınması ve gelişimleri için ihtiyaç duydukları desteğin
sağlanması toplumumuz için büyük öncelik taşımaktadır.
Gençlerin eğitim düzeyi, sağlığı ve yetişkin sorumluluğu almaya ne kadar hazır oldukları, hem kendi
geleceklerini hem de ülkemizin geleceğini belirleyecektir. Bu nedenle de Türkiye'deki gençlerin; yaşıtları,
aileleri, toplum, medya ve devlet tarafından desteklenmeleri büyük önem taşımaktadır Gelişmekte olan ülkeler
arasında yer alan Türkiye, % 65 civarında kentleşme oranına sahip, iç göçün yoğun olarak yaşandığı bir ülkedir.
Nüfus artış hızının son zamanlarda düşüş göstermesine rağmen arzu edilen düzeye düşürüldüğü de söylenemez
(Genç Hayat Vakfı 2008).
2008 yılı, yıllık nüfus artış hızı %13,1 olarak gerçekleşmiştir. Eğer gencin hızlı ve kritik gelişim süreci
desteklenmezse şiddete eğilim, yetersiz veya tehlikeli fiziksel aktivite, yanlış beslenme, aşırı risk alma, bilinçsiz
cinsel aktivite, zihinsel ve ruhsal sağlık sorunları doğmakta ve tüm toplumu ilgilendiren sonuçlar ortaya
çıkmaktadır. Ülkemizde son yıllarda okullarda yaşanan şiddet olayları, kanunla ihtilafa düşen ergenlerin
sayısında artış ve ergenler tarafından işlenen cinayetler, bu yaş grubunun toplumumuzda ne kadar önemli ve
dinamik bir grubu teşkil ettiğini gözler önüne sermiştir. Farklılıkları birer zenginlik olarak kabul edebilen,
eleştirel düşünebilen ve demokratik değerleri benimseyen, insan haklarına saygılı bir toplumun yaratılması,
ergenlerin desteklenmesi, kendilerini bu toplumun bir parçası olarak görmelerinin sağlanması, toplumsal barışı
savunmaları ile mümkün olacaktır. Bu ise toplumumuzun gençlerin haklarına duyarlı olması ve onları
desteklemesi ile gerçekleşebilir Unutulmamalıdır ki, gençler homojen bir grup olmayıp, dahil oldukları sosyal
grupların özellikleri dolayısıyla, farklı riskler altında da bulunmaktadır. Örneğin cinsiyet, ailenin statüsü, gelir
düzeyi, etnik kökeni, okuyor veya çalışıyor olması, sokakta, yetiştirme yurdunda veya ailesiyle yaşıyor olması,
yaşadığı topluluktaki 'gençlik' algısı, cinsel tercihi gibi faktörler ergenin maruz olduğu riski belirleyen çok
önemli faktörlerdir. Bu nedenle örneğin sokakta yaşayan, engelli, göçmen ve kanunla ihtilafa düşen gençler için
farklı müdahale yöntemleri geliştirmek gerekir. Türkiye'de ekonomik büyüme, göç, gelir dağılımında eşitsizlik,
eğitim hizmetlerinde erişim, cinsiyet eşitsizliği, çocuk işçiliği ve bütünlüklü sosyal politikaların yokluğu,
gençlerin desteklenmesini çok önemli bir ihtiyaç haline getirmektedir (Genç Hayat Vakfı 2008).
Gençlerin gelişimini destekleyecek en etkin müdahaleler, anne baba ve hanedeki diğer yetişkinler,
okuldaki öğretmenler ve çalışanlar, sağlık çalışanları, sosyal hizmet sağlayıcılar, yargı mensupları, yasa
yapıcılar, medya kurumları, toplumsal alanda etkileşimde bulunduğu diğer kişi ve gruplar, en önemlisi de
ergenlerin kendileri ve akranları tarafından sağlanabilir.
Bütün bu bilgilerle birlikte ülkemizin 21.yüzyıl hedefleri içinde yer alan bazı hedeflerinin gözden
geçirilmesinin izlenecek yol açısından önemi ve yararı olacağı düşünülebilir; (Sağlık Bakanlığı 2001).
1. 2010 yılına kadar, bütün doğumların sağlık kuruluşlarında yapılmasını,
2. 2015 yılına kadar, ilk altı ay tek başına anne sütü alan çocuk oranını %80’ne çıkarmak.
3. 2020 yılına kadar, bebek ölüm hızını binde 20’nin altına; beş yaş altı ölüm hızını binde 30’un
altına indirmek; neonatal ölüm hızını %30 azaltmak.
4. 2020 yılına kadar bütün gebelerin düzenli doğum öncesi bakım almalarını sağlamak.
5. 2020 yılına kadar, düşük doğum ağırlıklı bebeklerin oranını %20 azaltmak.
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2020 yılına kadar, beş yaş altı çocuklarda beslenme bozukluklarını %35, iyot yetersizliği
hastalıklarını %90 azaltmak.
7. 2020 yılına kadar, ergenlerin karşılaştığı şiddet ve kazalara bağlı ölümleri en az %50 azaltmak.
8. 2020 yılına kadar, 18 yaş altı gebelikleri %30 azaltmak.
9. 2020 yılına kadar, gençler arasında psikoaktif ilaç, alkol ve tütün gibi zararlı maddeleri
kullananların oranını %30 azaltmak
10. 2020 yılına kadar, ergen, yaşlı ve özürlülerin daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha
aktif rol almalarını sağlamak (Sağlık Bakanlığı 2001).
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ÇOCUK ERGEN RUH SAĞLIĞININ KORUNMASINDA VE
GELĐŞĐMĐNDE PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRESĐNĐN ROLÜ
Ayça GÜRKAN
Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi /Đzmir
1. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Ruh Sağlığı, genel olarak bireyin kendi kendisiyle ve çevresiyle sürekli bir denge ve uyum içinde
olmasıdır. Çocuk ve ergen psikiyatrisi ise, bireyin içinde bulunduğu gelişim dönemi, biyolojik ve kalıtsal yapısı,
çevresi ve etkileşimleri ile ele alan (biyopsikososyal) ve aynı zamanda koruyucu ruh sağlığı işlevini de yürüten
bir bilim dalıdır.
2. Hemşirelik Uygulaması
Çocuk ve ergen psikiyatri hemşireleri, psikiyatrik hastalık tanısı alan çocukların tedavisinde öncelikle,
etkin bakımın sağlanmasında kavramsallaştırılma, uygulama ve araştırma üçlemesinden oluşan bir çerçeve
bakım planı ile uygulamanın süreci başlatılır.
Hemşire, bu kapsam içinde iyi tanımlanmış amaçlar geliştirilmeli, çocuk ve ergenin kompleks sosyal
gereksinimlerine karşı donanımını geliştirmeli ve amaçlar doğrultusunda kullanabilmeli ve desteklemelidir.
Gereksinimlerini, sahip olduğu kaynaklar içinde tanımlamalı ve tüm donanımını bu kaynaklarla entegre
edebilmelidir. Entegrasyonun tümü çocuk ve ergenin davranışlarının içine bulunduğu kültürel özellikler dikkate
alınarak uygulanmalı, sosyokültürel perspektife göre gerçekleştirmelidir. Hemşirelik bakımı kapsamlı bir
hemşirelik değerlendirmesi ve çocuğun günlük işlevlerinin, uyumunun değerlendirildiği, tedavi sonuçlarının
tanımlanması ile bütünleştirilmelidir. Çocuğun ve ergenin psikiyatrik tanısı ne olursa olsun, gerek çocuk veya
ergene, gerekse ailesine olumlu başa çıkma yanıtlarını ve geliştirilmiş fonksiyonellik yöntemlerini öğretmek ve
bu konuda rol model oluşturmayı hedef almış hemşirelik girişimleri önemlidir. Dolayısıyla hemşirelik girişimleri
ve tanı süreci psikiyatrik tanıdan ve tedaviden bağımsız ancak onlarla eş zamanlı bir şekilde ilerlemektedir.
Hemşirelik değerlendirmesi, tüm çocukların yetkin birer erişkin olabilmesi için gereksinim duydukları özellikli
beceriler üzerinde odaklanmalıdır. Bir çocuğun psikiyatrik tanısı ne olursa olsun, aşağıdaki beceri alanlarından
her birinde yeterlilik açısından değerlendirilmesi gerekmektedir.
2.1. Yakınlık ve güvene dayalı ilişkiler:
Pozitif büyüme ve gelişme için gerekli olan temel becerilerden biri çocuğun başkalarıyla yakınlık ve güvene
dayalı ilişkiler kurabilme becerisidir. Hemşire,
 Çocukta etkileşimi teşvik etmeli,
 Yüz yüze konuşmalı ve,
 Ekip üyelerinin etkileşimlerde güven duygularını göstermelerini sağlamalıdır.
2.2. Ayrılıkla başa çıkabilmek ve bağımsız karar verebilmek
Bireyleşme önemli bir mental sağlık sürecidir. Duyguların tanımlanıp ifade edilebilmesi ve bağımsız bir
şekilde kararlar verilebilmesi yetkin bir birey olmak açısından önemlidir. Hemşire,



Kendisini tanımlayarak açığa çıkartmasına yardım etmeli (örn: kendi portresini çizdirerek, görüşme
kendileri ve başkaları arasındaki farklılıkları tanımlama) ve
 Seçim yapabilmesi için fırsatlar sunmalıdır.
2.3. Ortak kararlar alabilme ve kişiler arası çatışmalarla başa çıkabilme
Ortak karar alma sürecine katılmalarına izin verilmeyen veya işbirliği kurma konusunda ödüllendirilmeyen
çocuklar bu beceri açısından eksik kalabilirler. Ancak bu beceri, kişiler arası ilişkilerde başarı sağlanması
açısından çok önemlidir. Hemşire,
 Problem çözümü konusunda fırsatlar sağlamalı,
 Grup kararlarına yönelik uygulamalar geliştirmeli,
 Model olmalı ve
 Çatışmanın çözümü için görüşme becerileri öğretmelidir.
2.4. Hayal kırıklıkları ve aleyhte olaylarla başa çıkma
Zor bir şey olmasına rağmen hayal kırıklıklarının tolere edilebilmesi, yetkin bir erişkin olmak için kritik bir
önemi bulunan bir özelliktir. Hemşire,
 Çocuğa işbirliği ve rekabet içerikli oyunlar oynama imkânlarını sağlamalı,
 Tolerans konusunda çocuğa iyi bir model olmalı ve
 Çocuğun hayal kırıklıklarına toleransını ve öfke kontrolünü arttırmaya yardımcı olmalıdır.
2.5. Đyi duyguların ve memnuniyetin kutlanması
Sağlıklı bir ortamda yetişen çocuklar doğal olarak iyi duyguları ve sevinci yaşayacaklardır. Ancak uyumsuz
bir ortamda çocukların davranışlarının kontrol edilmesi için genellikle ayıplama kullanılır ve bu durum çocuğun,
duyduğı kızgınlık (öfke) hissi ve kabul edilemez nitelikteki düşünceler nedeniyle kendisini suçlu hissetmesine
neden olabilecektir. Bunun sonucunda çocuklar, yaşamı kutlama ve sevinç hissini duyabilme yeteneklerini
kaybedebilirler. Hemşire,
 Eğlenceyi takdir etmeli ve çocuğun eğlenmesine olanak vermeli,
 Bunlar sadece tatil günleri ile sınırlandırmamalı haftanın her gününe yayılmalı,
 Aileleri bu tür eğlence kutlamalarına çağırmalı ve
 Kendiside bu aktivitelere katılarak ailelere model oluşturmalıdır.
2.6. Gecikmiş memnuniyet için çalışma
Çocuklar büyüdükçe kendilerinden kurallara uymak ve sıralarını beklemek yoluyla memnuniyetlerini
ertelemeleri beklenmeye başlanır. Yüksek anksiyeteli çocuklar için bunun başarılabilmesi genellikle zor
olmaktadır. Hemşire,
 Çocuğun odasını toplaması veya ev ödevlerini yapması gibi durumlarda ödül puanlarının verilmesini
öğretmeli ve
 Bu şekilde çocuğun daha yüksek değerde bir ödül için pekiştirmeyi geciktirmesine ve ödülünü daha geç
dönemde almasına fırsat tanımalıdır.
2.7. Gevşeme ve oyun oynama
Mevcut aile yaşamının stresli ortamı göz önüne alındığında, pek çok çocuk gevşeme ve oyun oynama
becerisini öğrenme konusunda çok az fırsat bulabilmektedir. Gevşemeyi ve oyun oynamayı öğrenmek hem
çocuklar, hem de erişkinler için önemlidir. Hemşire,
 Bu becerinin öğrenilmesi için zaman ayırmalı ve
 Spontan yetenek gösterilerinin yaşanması veya diğer şekildeki eğlencelerle çocuğun iyi oluşuna katkıda
bulunmalıdır.
2.8. Kelimeler, semboller ve imajlar yolu ile kognitif işlemcilik
Duyarlı bir ortamda kendilerini ifade edebilmek için teşvik edilen çocuklar, bu önemli gelişim alanında daha
fazla yetkinlik kazanacaklardır. Hemşire,
 Kognitif gelişimini uyarmak için duyarlı bir ortam oluşturmalı,
 Mobilyalar ve oyuncaklar, iletişim ve etkileşimler, grup deneyimleri kognitif işlemciliği destekleyecek
şekilde düzenlenmelidir ve
 Çocuğu soyut düşünmeye teşvik etmelidir.
2.9. Uyumlu yönetim ve amaç bilinci
Sağlıklı ve anlamlı erişkin tecrübeleri için rol modellerine sahip olmak, sağlıklı bir büyüme ve gelişme için
şarttır. Bir birey olarak duygularına değer verilen çocuk başkalarına değer vermeyi öğrenecektir.
 Girilen etkileşim süreçlerinde çocuk aktif olarak dinlenmeli
 Duygularını ifade edebilmesi için teşvik edilmeli
 Kapasitelerini ve potansiyelleri değerlendirebilmeleri konusunda aktif olarak yardımcı olunmalı
3. Hemşirelik Tanıları
Hemşire, ego yetkinlik değerlendirmesini tamamladığında, uygun bir hemşirelik tanısının oluşturulması
gerekmektedir. Bununla ilgili hemşirelik tanıları ve ilgili girişimler;
 Aile süreçlerinde bozulma;
 Büyüme ve gelişmede değişme,




















Cinsel örüntülerde bozulma,
Düşünce süreçlerinde bozulma,
Bir kayba bağlı beklenen yas,
Anksiyete,
Vücut imajında bozulma,
Kronik düşük özgüven,
Karar vermede çatışma,
Büyüme potansiyeli ile ailenin baş etmesi,
Korku,
Umutsuzluk,
Sosyal etkileşimde bozulma,
Sözel iletişimde bozulma,
Etkisiz bireysel baş etme,
Kişisel kimlik bozukluğu,
Travma sonrası tepki,
Şiddet potansiyeli,
Uyku düzeninde bozulma ve
Sosyal izolasyon alanlarında dikkate alınmalıdır.

OKULDA RUH SAĞLIĞI
Filiz ADANA
Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı /Aydın
Geleceğin toplumunu oluşturacak olan çocukları yetiştiren, onların daha sağlıklı, daha donanımlı
yaşamalarına, eğitim görmelerine yardımcı olan okullar, aynı zamanda farklı disiplinler arası personelden oluşan
bir grup tarafından kapsamlı, eğitsel, sosyal ve sağlıkla ilgili hizmet verme potansiyeline de sahip kurumlardır.
Okullar aileler için birer bilgi ve güdüleme merkezleridir. Çocuğun okula başlaması ile birlikte değişim ajanı
olarak rol oynayan çocuk diğer konularla birlikte sağlıkla ilgili mesajları da eve getirmektedir.
Okul sağlığı; öğrenciler, öğretmenler, diğer okul personeli ve aile üyeleri için okulda geçirilen günlerin
sağlıklı, mutlu ve geliştirici olmasını sağlayıcı tüm önlemleri kapsayan bir sistemdir.
Okul sağlığı ekibi tarafından planlanan okul sağlığı hizmetleri; öğrencilerin ve okul personelinin sağlığını
korumak ve geliştirmek amacıyla yapılan tüm etkinliklerdir. Okul çağındaki bütün çocukların mümkün olan en
iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamayı, sürdürmeyi ve böylece çocukların ve toplumun
sağlık düzeyinin yükseltmeyi amaçlayan kapsamlı bir hizmet modelidir.
Okul sağlığı hizmetleri hijyen, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, yeterli ve dengeli beslenme, ağız ve diş
sağlığı, görme, işitme v.b. taramalar, ruh sağlığı, erken tanı, ruh hastalıklarında sağlık kuruluşlarına sevk ve
takibi, aile ile iş birliği, sağlık danışmanlığı ve sağlık eğitimi gibi sağlığı öğrenme ve geliştirme amacıyla yapılan
tüm etkinlikleri içerir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) okul sağlığı hizmetlerinin sunulacağı yaş grubunu 5-24 yaş olarak
belirlemiştir. Ancak gelişmekte olan ülkelerde 15–24 yaş arası nüfusun çok az bir bölümü okula gitmektedir.
Bugün dünya nüfusunun 1/5’ini 5–14 yaş grubu oluşturmaktadır. Bu nedenle okul sağlığına olan gereksinim
fazladır.
Okul Ruh Sağlığı
Ruhsal sağlık, beklenen ve beklenmeyen olaylara, kriz durumlara karşı çocuğun gösterdiği uyum
sürecidir. Ruh sağlığı, beden sağlığı gibi çeşitli nedenlerle bozulabilir ve bu bozukluk çocuklarda hafif ve ağır
şekillerde seyredebilir. Okul hemşiresi ve öğretmen sorunları okul içinde ilk fark eden ve tanımlayan kişilerdir.
Ruhsal yönden sağlıklı bir çocuk/genç nasıl olmalıdır?
Yaşına uygun olarak;

Olumlu kişiler arası ilişkiler kurar

Kendine güveni, sorumluluk duygusu vardır

Yeni ve güç durumlara kolaylıkla uyum sağlar

Bağımsız girişimlerde bulunabilir

Anksiyete ve olumsuz sonuçlardan en az düzeyde etkilenir

Geleceğe yönelik amaçları ve tasarıları vardır

Yaşadığı toplumun inanç ve değerlerine ters düşmez

Bu niteliklerin hepsini bir arada görmek pek mümkün değildir. Birbirinden kesin olarak da ayrılamaz.
Đnsanın ruhsal uyumu bu nitelikleri kişiliğinde ne ölçüde ve nasıl bir denge içinde bağdaştırdığına bağlıdır.
Çocuk ve gençlerin ruh sağlığını bozan nedenler:
• Kalıtım, akraba evlilikleri
• Kadının toplumda etkin ve saygın olmayan rolü
• Doğum ve erken çocukluk dönemi travmaları
•
Uzun süreli stresler
• Hızlı kentleşme, sanayileşme
• Eğitim yetersizlikleri
• Ekonomik yetersizlikler, işsizlik
• Sağlık eğitimi veren kuruluşların yetersizliği
• Göç ve kültür çatışmaları
• Sosyal destek sistemlerinin işlememesi
Ruhsal sorunlar çok çeşitli ve karmaşık etkenlerin sonucu ortaya çıkar. Her çocuğun ruhsal problemi,
koşulları ve yaşam biçimleri ile ilişkilidir. Çocuğun gelişimini geciktiren, kalıcı izler bırakabilen ve ailenin
yardımsız çözemeyeceği ruhsal sorunların okulda tanımlanması, uygun yardımın alınması ve problemin
çözümlenmesinde büyük önem taşır.

Çocukların ruh sağlığı sorunları okulda hangi davranışları ile tanımlanabilir?
Aktivite ile ilgili problemler
• Konsantrasyon bozuklukları
• Yerinde duramama
• Yönünü tayin edememe
• Arkadaşlarına zarar verme
Kişisel alışkanlıklar ile ilgili problemler
• Yetersiz tuvalet eğitimi (enüresis, enkopresis)
• Tırnak yeme, parmak emme
• Saç çekme
• Tikler, baş omuz veya vücut kas hareketleri
Kişilerarası ilişkilerle ilgili problemler
• Arkadaş edinememe: Çekingenlik, ilişki kuramama
• Dikkat çeken davranışlar: Bağırma, zarar veren davranışlar
• Kavga çıkarma
• Erişkinlerle arkadaş olma
Okul hemşireliği
25.2.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 25.4.2007 tarihli ve 5634 sayılı Kanunla
değiştirilerek güncellenmiştir. Bu değişiklik kapsamında Hemşirelik Kanununun 4 üncü maddesinde
“Hemşirelerin eğitim durumlarına, çalışma alanlarına ve pozisyonlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarının
Bakanlıkça çıkarılacak bir Yönetmelikle düzenlenmesi” öngörülmüştür. Bu amaçla Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri Genel Müdürlüğü hemşirelerin görev tanımı çalışmalarını yapmış ve ilgili kişi ve kurumların onayına
sunmuştur. Görev tanımları içerisinde hemşirelerin çalışabileceği 32 alan belirlenmiş olup bunlardan biriside
Okul Hemşireliği çalışma alanıdır. Okul hemşiresinin tanımı bu yönetmelik taslağında “Öğrencilerin ve okul
personelinin sağlığının korunması ve geliştirilmesinden sorumlu” kişi olarak tanımlanmıştır. Okul Hemşiresinin
22 adet görev tanımından bahsedilmiş ve bu tanımlardan biri olan (j) maddesinde “Okulda yapılan ruh sağlığı
çalışmaları ( madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete,
antisosyal davranış, saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrenci ile öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini
sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür” ifadesi kullanılmıştır. Halen Türkiye’de Özel Okullarda
Okul Hemşireleri çalışmakta ve Okul Hemşirelerinin görev tanımlamaları çerçevesinde danışmanlık, tedavi,
bakım hizmetlerini sürdürmektedirler. Yönetmelikte bildirilen tanımlamalar Amerika’daki Okul Hemşireleri
Ulusal Birliğinin (The National Association of School Nurses –NASN ) benimsemiş olduğu Okul
Hemşirelerinin 7 rolü ile benzerlik göstermektedir24. Amerika’daki Okul Hemşireleri Ulusal Birliğinin
tanımlamış olduğu rolleri içerisinde okul hemşireleri; öğrencilerin problem çözme, baş etme ve kızgınlık
yönetimi becerilerini geliştirmede, çatışma çözüm tekniklerini öğrenmelerinde, pozitif kendilik algılarını
geliştirmede yardımcı olmak ve ağır vakaları ilgili servislere yönlendirmekten sorumludurlar.
Türkiye’de halen özel okullar dışında verilmekte olan hizmet ya rehber öğretmenler ya da Psikolojik
Danışmanlık ve Rehberlik çalışanları aracılığıyla yürütülmektedir. Günümüzde öğrenci ihtiyaçlarının değiştiği

ve bu bağlamda daha fazla öğrencinin daha fazla danışmanlığa ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde multi
disipliner bir şekilde çalışacak daha fazla farklı meslek gruplarının bir arada çalıştığı bir okul sağlığı ekibine
ihtiyaç vardır ki bu ekip üyelerinden biri de Okul Sağlığı Hemşiresidir. Okul hemşireleri aşağıda belirtilmiş olan
hizmetlerde rol almalıdır.
Hizmetler:
• Erken tanı/ Tarama programlarının yönetilmesi, kayıt ve izlemlerin sürdürülmesi
• Okul ve ailenin birlikteliğinin sağlanması ve sürdürülmesi
• Ailelerin duygu ve düşüncelerini açıklamaları için desteklenmesi
• Olumlu, sakin bir okul ve ev ortamının sağlanması
• Olumsuz duyguların gelişmesini önlemek amacıyla aile ve çocuğa güven verilmesi ve ödüllerle
desteklenmesi
• Ailenin uygun olan toplumsal kaynaklardan yararlanmasının sağlanması
• Yüksek stres altında bulunan çocukların /gençlerin yaşamına girerek problemi ile başa çıkması için var olan
bütün güçlerini kullanması ve sorunu ile baş etmesine yardım edilmesi
• Kriz durumunda problem çözme yönteminden yararlanılması.
• Đhmal ve istismar edilen çocuğun fiziksel ve davranışsal belirtileri konusunda duyarlı olunması

ÖZEL VE FARKLI BĐR ÇOCUK-ERGEN GRUBU:
ÇALIŞAN ÇOCUK-ERGEN
Satı BOZKURT
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Đzmir
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre halen dünyada 5-14 yaş arası 250 milyondan fazla
çocuk, her türlü şartta ve çok çeşitli iş sahalarında çalışmaktadır (4,5). 2006 Türkiye Đstatistik Kurumu(TÜĐK)
Çocuk Đşgücü Araştırmasına göre, Türkiye’de toplam ekonomik faaliyette bulunan çocuk sayısı 958.000 olarak
belirlenmiştir. Yine TÜĐK 2004-2005 öğretim yılı verilerine göre Türkiye’de 351 Mesleki Eğitim Merkezinde
eğitim gören 309,962 ergen bulunmaktadır(3). Bu verilere göre ülkemizde çalışan çocukların ancak üçte biri
mesleki eğitim alabilmektedir.
Çocuk işçiliği, dünyada çok değişik biçimlerde karşımıza çıkabilen ve çocukların her türlü ihmal ve
istismarına yol açabilen bir olgudur(1.5.6). Hemşireler, toplumun ve özellikle de savunmasız gruplarının sağlık
ve sosyal gereksinimlerini karşılamak üzere girişimleri başlatma ve destekleme sorumluluğunu toplumla paylaşır
(2). Bu gruplar içinde öncelikli olanlar çocuk ve ergenlerdir. Çalışan çocuk ve ergenler ise çalışma hayatının
getirdiği bedensel ruhsal ve sosyal güçlükler nedeniyle özel ilgi gerektiren bir gruptur.
Đş ortamındaki tehlikeler bütün çalışanlar için söz konusu olmakla birlikte büyüme ve gelişme
döneminde olması çocuk ve ergenlerin daha fazla risk taşımasına neden olmaktadır(1,5).
UNICEF, çocukların gelişimi bakımından önem taşıyan ve bir işte çalışmaları sebebiyle tehdit altında
kalabilen unsurları şöyle belirtilmiştir:
• Fiziksel gelişim
• Bilişsel gelişim
• Duygusal gelişim
• Toplumsal ve ahlaki gelişim(5).
Çalışan çocuk ve ergenler için risk faktörleri; yaş, yaşam koşulları, çalışma ortamından
kaynaklanan riskler (bina olanakları ve çalışma yeri, işyeri çalışma ortamı, makine ve aletler, üretimde
kullanılan madde ve atıklar, tesisat ve işlemler, bedensel ve zihinsel yüklenme, kişisel korunma araçları, hijyen,
sağlık ve eğitim hizmetleri), çalışma koşullarından kaynaklanan riskler (ücret, süre) ve psiko-sosyal
risklerdir(6). Bu risklerle ilişkili yaşayabileceği sorunlar ise(1.5.6):
Çocuk ve ergenlerin;
 Fizik güçleri yetişkinlere göre daha azdır, o nedenle makine ve aletlere yeteri kadar hâkim olamazlar.
Bu durum hem çalışma verimini düşürür, hem de kaza olasılığını artırır.
 Bedensel gelişmeleri henüz tamamlanmamış olduğundan bazı çevre faktörlerinden, yetişkinlere göre
daha fazla etkilenirler. Bu dönemdeki bazı olumsuz etkilenmeler (yetersiz beslenme, olumsuz çevre
koşullarına maruz kalma vb.) onların büyüme ve gelişmesi bakımından sakıncalar yaratabilir.



Zihinsel gelişimleri tamamlanmadığı için, güvenli çalışma kurallarına uyum konusunda güçlük
yaşayabilirler. Tehlikelerin algılanması ve risk kavramı da tam olarak gelişmemiştir. Risk kavramı
olmayan ve yapacağı işin sonucunun ne olacağının bilincinde olmayan kişinin kazaya uğrama olasılığı
da yüksektir.
 Oyun oynamak için her fırsatı değerlendirirler, iş başında ve bazen iş aletleri ile de oyun oynayabilirler.
Merak nedeni ile işyerinde bulunan çeşitli alet ve makineleri inceleme, öğrenmeye çalışma isteği vardır.
Bu incelemeler sırasında kazaya uğrama olasılığı artar.
 Đşyerlerinde fazla değer verilmeyip, üretime katkıları küçümsenebilir. Bu durum özellikle çocuk ve
ergen çalışanların ruhsal ve sosyal sağlıkları bakımından olumsuz etki yapar. Đşyerinde asıl işi
yapmayıp, önemsiz işlerin verilmesi iş doyumunu güçleştirir.
 Çocukların emeği ucuzdur, meslek öğrenme karşılığında kimi zaman çocuk ve ergenler ücret karşılığı
olmaksızın da çalışabilmektedir. Ayrıca çocuklar haklarının ne olduğunu da tam olarak
değerlendiremedikleri için, çalışmaları karşılığında neyi talep edeceklerini de bilemezler. Böylece
çocuk emeğinin istismar edilmesi söz konusu olmaktadır.
Oysa çocuk emeği istismarının çalışana olduğu kadar, çalıştığı sektöre, yaşadığı toplumun sağlığına ve
geleceğine yansıyan ve çeşitli biçimlerde ortaya çıkan çok boyutlu maliyetleri vardır(5).
Bütün olumsuzluklara rağmen çocuk ve ergenler hala neden çalıştırılmaktadır? Günümüzde çoğunlukla
çocuk ve ergenlerin çalışmalarının temelinde ekonomik gereksinimler ve sistemsel yetersizlikler
yatmaktadır(1.5.6). Türkiye Đstatistik Kurumu (TÜĐK) tarafından açıklanan “Çalışan Çocuklar 2006” raporunda
da çocuk işçiliğinin temel nedeni, “yoksulluk” olarak belirtilmiştir. Bu raporda: 6-17 yaş arasındaki çocukların
çalışma nedenleri; %51,1 oranında hane halkı gelirine katkıda bulunmak iken %17,4 oranında iş öğrenmek,
meslek sahibi olmak şeklinde saptanmıştır(5). Ailede çocuk sayısının fazla olması ve ailenin gelir düzeyinin
düşük olması çocukların çalışma hayatına yönelmesi bakımından belirleyici olmaktadır. Toplumda yaşanan göç,
işsizliğin yüksek olması, çocuğa aile tarafından verilen değerin ekonomik temele dayalı olması da, çocuk ve
ergenleri çalışma hayatına sevk eden diğer faktörler olarak sayılabilir(1).
Çocuk ve ergenlerin işyerinde korunması için uluslararası ve ulusal çabalar zaman içinde artmaktadır.
Günümüzde en küçük çalışma yaşı sınırı pek çok ülkede ILO’nun da önerisi doğrultusunda 15 yaş olarak
benimsenmiştir. Bununla birlikte çalışma hayatına başlamak için esas yaş sınırı 18 yaştır. Anayasa’mızın 50.
maddesi “kimsenin yaşına cinsiyetine ve gücüne uygun olmayan işlerde çalıştırılamayacağı” hükmünü
içermektedir. Bu madde Đş Kanunda “en küçük çalışma yaşı” ve “ağır ve tehlikeli işlerde çalışma” konu
başlıkları ile yer almıştır. Çocuk ve Ergen Đşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 2004
yılında çıkarılmış olup, çocuk ve ergenlerin çalışma hayatında korunması konusunda ayrıntılı hükümler
içermektedir. Alınmış olan bütün önlemlere ve konulan kurallara rağmen bütün dünyada çocuk ve ergenler
çalıştırılmaktadır. Çocuk ve ergenlerin çalıştırılmalarının önüne geçebilmek için ILO, 1992 yılında “Çocuk
Đşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Programı”nı başlatmıştır ( 4). Bu konuda ülkemizde Milli Eğitim
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşları başta olmak üzere işçi ve işveren
sendikaları, belediyeler, üniversiteler, çeşitli dernek ve vakıfların çabaları olmuştur. Programın uygulanması
1996 yılında 19 ülkeye yaygınlaştırılmıştır. Bütün bu çabalarla, zaman içinde çocuk çalıştırılmasının önüne
geçilmesi hedeflenmektedir. ILO tarafından gündeme getirilen bir başka gelişme de, “çocuk çalıştırılmasının en
kötü şekillerinin önlenmesi” amacı ile hazırlanmış olan 182 sayılı sözleşmedir. Bu kapsama giren işler;
uyuşturucu, silah ve seks ticareti ile sanayide özellikle ağır koşullardaki işlerdir.
Çocuk işgücü açısından sağlık alnında bir değerlendirme yaparsak, sağlık meslek liselerinde öğrenim
gören çocuklar 2. Sınıftan itibaren “Ağır ve Tehlikeli Đşler Yönetmeliği” Madde 9. Ek- 1 deki çizelgede belirtilen
ağır ve tehlikeli işler kapsamında yer alan “hastaneler” de çalışmaktadırlar. Bu çocuklar diğer lise eğitimi
gören arkadaşlarından farklı yaşam deneyimleri edinmektedir. 14-15 yaşından itibaren hasta ve hasta yakınları
ile hizmet veren olarak karşı karşıya gelmektedir ( Onlar da sağlık alanda çalışan bir tür çıraktır)(5). Yazık ki,
sağlık meslekleri bir yandan çocuk ve ergen sağlığını korumadan sorumlu iken, bir yanda da riske atmaktadır.
Hemşireler olarak, çocuk işçiliğine karşı duyarlılığımızı öncelikle sağlık eğitimi veren liselerin
değerlendirilmesine dikkat çekerek gösterebiliriz.
Sonuç olarak, çocuk işçiliği sorununun çözümü için anahtar faktör yoksullukla mücadeledir.
Yoksullukla mücadelede ise; Ebeveynlerin işsizliği, bozuk gelir dağılımı, ekonomik krizler, ülke kaynaklarının
verimli kullanılmaması, hızlı nüfus artışı, göç, plansız şehirleşme, kayıt dışı ekonomi üzerinde durulmalıdır.
Yasal düzenlemeler sorunların bir kısmını çözse de çocuk ve ergenleri çalışmaya yönlendiren sosyo-ekonomik,
kültürel ve eğitimle ilgili faktörlerin ele alınması sorunun çözümünde çok daha etkili olacaktır.
Unutmamalıyız ki, ne ekersek onu biçeriz. Sağlıklı koşullarda yetişen çocuklar, geleceğe değer katar.
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SUÇA YÖNELEN ÇOCUK-ERGEN
Nalân GÖRDELES BEŞER
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü / Niğde
Suç evrensel bir olaydır. Durkheim suçu “toplum halinde yaşama şartlarına yönelmiş her türlü saldırıdır"
diye tanımlamıştır. 1.2.3.4 Ceza Hukukuna göre suç; yasanın cezalandırdığı harekettir.3,5
Çocuk suçluluğu genelde suçluluk konusu içinde ayrı bir öneme sahiptir. Türk Ceza Kanuna göre 18
yaşından küçük suçlu bireyler, 10-13 yaş ve 14-17 yaş gruplarını içermektedir.3,5 Ruhsal, zihinsel, fiziksel
yönden tam bir olgunluğa ulaşamamış ve toplum içindeki rol ve görevlerini henüz kavrayamamış ergençocukların suç işlemesi toplumları suç konusuna odaklanmasına neden olmuştur. Ergenlik çağındaki hızlı
gelişmenin yarattığı dengesizliğin bilgi ve deneyim eksikliğiyle de bir arada bulunması, ergenin sosyal normlara
uyum göstermesini büyük ölçüde zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda çevresinden toplumsal kabul bekleyen ergen,
beğenmediği bazı toplum kurallarını yeniden düzenlemeyi düşünmektedir. Eğer bu bağımsız olma duygularına
toplumdan olumlu bir yaklaşım olmazsa çocukların suça yönelmesi kaçınılmazdır.
Çocuk ve ergenin işlediği yasal suçlar genellikle okuldan kaçmak, evden kaçmak ve sokağa çıkma
yasağına uymamak gibi bir çocuk ya da ergen tarafından gerçekleştirildiğinde yasa dışı olarak kabul edilen
eylemleri kapsar.3.4.5 Erkeklerin daha çok araba hırsızlığı ve soygun yaptığı, kızların ise; cinsel ve evden kaçma
gibi suçları işledikleri saptanmıştır 49.51.52 Ülkemizde suçların yaklaşık yarısını 25 yaşın altındaki çocuk ve
ergenlerin işlemiş olması ve ileri yaşlarda suç işleyenlerin büyük bir bölümünün, çocukluk ve ergenlik
dönemlerinde de suç işlemiş olmaları, sorunun önemini daha da artırmaktadır. 3.4.5
Çocuk- ergen ve suç davranışı ele alındığında suçun ortaya çıkış nedenleri konusunda farklı görüşler
vardır. Bu görüşlerden biyolojik yaklaşımı savunan Lombroso (1949)’ya göre suçun ortaya çıkmasında biyolojik
ve kalıtsal nedenler etkilidir. Doğuştan suçlu olan bireyin fiziksel, biyolojik ve psikolojik bazı anomalileri vardır
ve bu anomaliler, bu bireyleri iradeleri dışında suç işlemeye iterler. Endomorflar, mezomorflar; ektomorflar gibi
belirli fiziksel özelliklerle kişilik özellikleri arasında bir ilişki olduğunu savunan Sheldon (1949) ise bir
araştırmasında suçluların %60’ının mezomorf tipinde olduğunu bulmuştur. 1,3
Suçluluğun ortaya çıkışını ruhsal bozukluklar ile açıklayan psikolojik yaklaşımlar, genel olarak suçun
kişilikteki problemlerden kaynaklandığını ve bir tepki biçimi olarak ortaya çıktığını savunurlar. Bu yaklaşımlar
içinde yer alan Psikanalitik Kurama göre, idden gelen istekler aşırı derecede bastırıldığında ya da bunlara
getirilen kontrol çok düşük olduğunda, çeşitli davranış bozuklukları oluşmaktadır. Đd, ego ve süperego arasındaki
ilişkilerdeki bu farklılıklar yüzünden bazı insanlar saldırgan olmakta, bazı insanlar pasif olmakta bazı insanlar da
belli dürtülerini kontrol etmekte yetersiz kalmaktadırlar. Kişiliği oluşturan bu unsurlar olması gerekenden farklı
bir dengede işlediğinde, suçluluğu da içeren antisosyal karakterler ortaya çıkabilmektedir. 1.2.3.4.5
John Watson’ın geliştirdiği Davranışçı Yaklaşım, diğer bütün davranışlar gibi suçlu davranışın da
öğrenildiğini, sosyolojik yaklaşımlar, yaşantılarındaki hayal kırıklığı ve başarısızlık suç davranışını ortaya

çıkarabilldiğini,
ekolojik yaklaşım ise; kentleşmenin suçluluğun ortaya çıkmasında etken olduğunu
savunmaktadır. 1.2.3.4.5.6
Çocuk ve ergenleri suça iten diğer faktörler incelendiğinde; sevgi yoksunluğu, yanlış veya eksik eğitim,
baskıcı disiplin yöntemleri, istismar, iç ve dış göçlerin oluşturduğu kültür çatışmaları, gecekondulaşma, gelenek
ve görenekler, ekonomik bunalımlar, çocuk- ergenin erken çalışmak zorunda kalması, parçalanmış aileler, ailede
suçlu birey örnekleri ile kitle iletişim araçlarındaki şiddet ve suçlarla ilgili programlar sayılabilir.2.5.6 Türkeri
(2005)’in yaptığı çalışmada suçlu çocukların ölüm (%66,7) ve boşanma (%20.4) nedeni ile ebeveynlerinden ayrı
yaşadıkları saptanmıştır.75 Aksoy ve Öge (2004) tarafından aktarıldığı üzere Çırak (1996)’ın çalışmasında,
çocukların ebeveynleri tarafından ihmal edilme durumlarını incelemiş ve suçlu ergenlerin %20'sinin ebeveynleri
tarafından tamamen ihmal edildikleri belirlenmiştir. Yine aynı çalışmada çocukların yaşadığı konut tipi
incelendiğinde %62,2’sinin gecekonduda oturdukları saptanmıştır.7 Aynı projede belirtildiği gibi; Kabasakal
(1997)’ın yaptığı çalışmada ıslahevine gelmeden önce ergenlerin %26.13’ünün sorunlarını hiç kimseyle
paylaşamadıklarını ifade ettikleri belirtilmiştir. Erkan (1995)’ın çalışmasında ergenlerin %24’ü anne ve
babalarının kendilerini sevmediklerini, %30'u ise sevgi eksikliği hissettiklerini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu
çocukların %37,5’i kendilerini fakir olarak değerlendirmişlerdir.7
Suçluluğun önlenmesi ve iyileştirilmesi için çok çeşitli yaklaşımlar denenmiştir. En mantıklısı suçun
ortaya çıkmasını engellemektir. Çocuk ve ergenlik döneminde işlenen suçların yetişkinlik dönemindeki
suçlardan psikososyal nedenlerden kaynaklanması nedeni ile farklı olduğu düşünülürse çocuk ve ergeni suçlu
olarak adlandırmak yerine suça yönelen ya da suça yatkın olarak adlandırmak gerekmektedir. Bu nedenle onların
olumlu davranış örüntüleri kazanmasını ve topluma uyumunu sağlamasına yardımcı olamak önemlidir.2.3.10
Psikiyatri hemşireliği birey, aile ve toplumun ruh sağlığını geliştirmede, ruhsal hastalık ve acı çekme
yaşantısını önlemede, hastalıkla baş etme ve gerekirse yaşantılardan anlam bulmada profesyonel hemşirenin
yardım ettiği kişilerarası bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Suça yatkın ergen ya da çocuğun problemlerini
tanımlamak, problemleri ile nasıl baş edeceklerini öğretmek, olumlu kişilerarası ilişkiler geliştirmelerine
yardımcı olmak ve onların topluma uyumlarını sağlanmaya yönelik uygulamalar piskiyatri hemşiresinin rol ve
sorumlulukları arasındadır. Hemşirelik sürecini kullanan, bireysel görüşme yapabilen ve psikiyatri hemşireliği ile
ilgili kavramlara hakim bir psikiyatri hemşiresi bilişsel- davranışçı terapi, destekleyici terapi ve psikoeğitim
yaklaşımlı bir hemşirelik süreci çerçevesinde suçlu çocuk ve ergenlere yardımcı olabilir. Bilişsel-davranışçı
terapi, destekleyici terapi ve psikoeğitimin beraber kullanıldığı bir program sürecinde; psikiyatri hemşiresi çocuk
ve ergeni bilgilendirmeyi, korku ve endişeleri ile baş etmelerini sağlamayı, kişilerarası olumlu ilişkiler
geliştirmelerine ve ergenin kimlik kazanmasına yardımcı olmayı amaçlar. Bilişsel ve davranışsal düzeyde
ergenin olumlu değişim sürecine girebilmesini sağlamak için düşünceyi durdurma, gevşeme eğitimi, duygu ve
düşünceleri izleme ve rol oynama, yeniden düzenleme ve psikoeğitim gibi bazı teknikler kullanarak, çocuk,
ergen ve aileden ayrıntılı veri toplar ve problem odaklı görüşmelerle çocuk ve ergenin;
• “Suç, benlik, toplum kuralları, yasa, kurallara uyma,” gibi kavramların kendisi için ne ifade ettiğine
ilişkin farkındalık geliştirmesine ve bu konusundaki olumsuz şemalarını ve otomatik düşüncelerini fark
etmesine,
• Şemaların oluşmasına neden olan çocukluk deneyimlerini rol play yaparak o dönemi tekrar yaşamasına,
kendi ve diğerlerinin duygularını anlamasına,
• Bu şemaları ile yüzleşerek, onların yerlerine olumlu şemalar geliştirmelerine yardımcı olmak ve
otomatik düşüncelerden kaçınmasına,
• Çevresi, ailesi ve arkadaşları ile ilişkilerini gözden geçirmesine yardımcı olarak kişilerarası ilişkilerde
yaşadığı problemleri fark ettirmek ve etkili çözüm yolları bulmasına,
• Olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kimlik kazanmasına,
• Toplum ve yasal kuralları öğrenmesine,
• Okul, meslek, iş ve evlilik gibi geleceğe yönelik hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için kısa vadeli
hedefler belirlemesine ve hedefleri gerçekleştirmesine yönelik faaliyette bulunmasına,
• Kendisini suça iten ve toplumla olan uyumunu bozan davranış özelliklerini ailesi ile birlikte
belirlemesine ve bu özellikleri geliştirilebilmesi- değiştirilebilmesi için ailenin-çocuk ve ergenin kendi
yaşamlarında ve kişilerarası ilişkilerinde nasıl değişimler yapacaklarına ilişkin farkındalık
geliştirmelerine yardımcı olur ve bütün bu hedefleri gerçekleştirmeleri için onları cesaretlendirir.
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ERGEN VE BAĞIMLILIK
Alpay DEMĐRSOY
Alkol Madde Bağımlılığı Uzmanı- Psikiyatrist/ Đstanbul

KRĐZ KAVRAMINA GENEL BĐR BAKIŞ
Yasemin KUTLU
Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul
Uyum ve başa çıkma yaşamın doğal bir parçasıdır. Kriz, bir meydan okuma veya tehlike algılandığı zaman oluşur ve
kişi olay ile etkili bir şekilde başa çıkamadığı için ağır bir yenilgiye uğrar. Kriz, böyle bir olayı deneyimleyen kişinin
yaşamını alt üst eder. Krizde, kişinin alışkanlıkları ve başaçıkma biçimleri bozulur. Sıklıkla beklenmeyen emosyonel
(depresyon vb.) ve biyolojik (bulantı, kusma, diyare, baş aırısı vb) tepkiler oluşur. Krizler genellikle zamanla sınırlıdır ve 4-6
haftadan fazla sürmez. Bu sürenin sonunda, krizdeki kişi olayı kontrol altına almaya ve krizin uzun süreli sonuçları için
kaynaklarını harekete geçirmeye başlar. Sürekli karışıklık yaşayan kişiler krizde değildir fakat bir kaos içindedir. Krizler
ayrıca hem olumlu ve hem de olumsuz sonuçları ile kişinin yaşamında dönüm noktası olarak da düşünülebilir. Krizler gelişim
ve değişim içinde bir fırsat olabilir çünkü yeni başa çıkma yolları öğrenilmektedir. Kişinin fiziksel ve duygusal işlevlerine
tehdit olarak algılanan hem iç hem de dış istekler bir krizi başlatabilir. Hazırlayıcı olay stresli bir olay olmayabilir fakat
genellikle görülmeyen veya nadir olaylardır.Krizler psikiyatrik aciller gibi acil girişim gerektiren bir durum değildir. Krizdeki
kişi acil girişime gereksinim duymayabilir ve psikiyatrik bir sorunu varmış gibi görünmeyebilir. Eğer kişide önemli bir stres
veya sosyal işlevde bozulma varsa akut stres bozukluğu tanısı düşünülebilir.Krizde uygulanacak tedavi girişimlerı kısa
sürelidir (1 ile 6 hafta arasında) ve sadece mevcut soruna odaklıdır. Krizdeki çözümleme üç biçimde olur: Kişi, daha iyi bir
düzeye veya kriz öncesindeki düzeye çıkar veya işlev düzeyi daha kötü olur. Sosyal destek ve girişimler krizin başarılı bir
şekilde çözümlenmesini sağlayabilir. Kriz terapistleri hasta ile birlikte oluşturulan aktif ve direkt yaklaşımları kullanırlar.
Hasta, amaçları oluşturmada ve muhtemel çözümleri planlamada aktif bir katılımcıdır. Kriz girişimlerindeki adımlar
hemşirelik sürecinin adımları ile benzerdir. Kriz girişimlerinin temel amacı bireyin anksiyete düzeyini azaltmak ve kriz
öncesindeki işlevine dönmek için gösterdiği çabaları desteklemektir.
KAYNAKLAR
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OVERVIEW TO THE CONCEPT OF CRISIS
Yrd. Doç Dr. Yasemin KUTLU
Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul
Adaptation and coping are a natural part of life. Crisis occurs when there is a perceived challenge or threat that
overwhelms the capacity of the individual to cope effectivelly with the event. A crisis disrupts the life of the individual
experiencing the event. In crisis, the person's habits and coping patterns are suspended. Often, unexpected emotional (e.g.

depression) and biologic (e.g. nausea, vomiting, diarrhea, headaches) responses occurs. A crisis is generally regarded as a
time limited, lasting no more than 4 to 6 weeks. At the end of that time, the person in crisis should have begun to come to
grips with the event and to harness resources to cope with its long-term consequences. People who live in constant turmoil
are not in crisis but in chaos. A crisis can also represent a turning point in a person's life, with either positive or negative
outcomes. It can be an opportunity for growth and change because new ways of coping are learned. Either internal and
external demands that are perceived as threats to a person's physical or emotional functioning can initiate a crisis. The
precipitating event is not only stressful, but unusual or rare. Many life events can evoke a crisis, such as natural disasters (e.g.
earthquakes) and manmade disasters (e.g., wars, bombings) as well as traumatic experiences (e.g., rape, sexual abuse, assault.
In addition, interpersonal events (divorce, marriage, birth of child) may create a crisis event in the life of any person.
A
crisis is not the same as a psychiatric emergency that requires immediate intervention. A person in crisis may not need an
immediate intervention and should not be vieved as having a mental disorder. However, if the person is significantly
distressed or social functioning impaired, a diagnosis of acute stress disorder should be considered. Crisis intervention
therapy is short term, from 1 to 6 weeks, and focuces on the present problem only. Resolution of a crisis takes three forms: a
person emerges at higher level, at the precrises level or at a lower level of functioning. Social support and intervention can
promote successful resolution. Crisis therapists take an active and directive approach with the patient in crisis. The person is
an active participant in setting goals and planning possible solutions. The steps in crisis intervention are consistent with the
steps of the nursing process. The basic goals of crisis intervention are to reduced the individual's anxiety level and to support
the effort to return to the person's precrisis level of functioning.

1.
2.
3.
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KRĐZE MÜDAHALEDE ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ ÖRNEĞĐ
Özge UÇAN
Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz uygulama ve Araştırma merkezi/ Ankara

Kriz durumları ruhsal bir hastalıktan ziyade, bir uyum güçlüğü içinde olan bireyleri kapsamaktadır. Böyle
bir dönemde uygun profesyonel yardım sağlanmadığı durumlarda, birey geçici olan bu kriz döneminde, ruhsal
bir hastalığa yakalanabileceği gibi kendisine ya da çevresine zarar verebilir. Oysa krize müdahale sayesinde,
birey bu dönemi, kişiliğini geliştirme fırsatı haline dönüştürebilir. Bu bakımdan krize müdahale toplumsal açıdan
daha iyi bir ruh sağlığına ulaşma, ciddi ruhsal hastalıkları ve intiharları önleme bakımından değerli bir
yaklaşımdır. Krize müdahale uygulamaları ilk olarak II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda başlamış olup, ilk
Krize Müdahale Merkezi 1962 yılında Los Angeles’ ta kurulmuştur. Bugün pek çok ülkede bulunan Krize
Müdahale Merkezleri koruyucu ruh sağlığı alanında önemli bir yere sahiptir.
Ülkemizdeki ilk ve tek Krize Müdahale Merkezi olan “Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi”
1989 yılında kurulmuş olup, ülkemiz genelinde alanında model olarak saygınlık kazanmış bir kurumdur. Ayrıca
“Đntihar Davranışı” alanında sistemli ve süreklilik gösteren çalışmaları ile yurt içinde ve yurt dışında, ülkemizi
temsil eden bir marka olarak tanınmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2000 yılında intihar önleme
çalışmalarında Türkiye’yi temsilen bağlantı kurumu olarak seçilmiştir. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı
olarak kamu hizmeti veren merkez; aynı zamanda araştırma merkezi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Bugün, kuruluşunun 20. yılında olan Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma
Merkezi, halen ülkemizde koruyucu ruh sağlığı alanındaki tek ve öncü kurum olma özelliğini taşımaktadır.
PSĐKĐYATRĐK KRĐZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZĐ
Kuruluş:
Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, 27 Ekim 1989 tarih 20325 sayılı resmi gazetede
yayınlanan yönetmelik doğrultusunda gerçekleşmiştir.
Prof. Dr. Işık Sayıl tarafından Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulan merkezin işleyişi,
Viyana Kriz Merkezi uygulamaları esas alınarak planlanmıştır.
Yerleşim:
Merkez, Cebeci Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kampüsü içinde müstakil bir binada hizmet vermektedir.
Merkezde Görev Alan Tedavi Ekibi
Tedavi ekibi; Doktor (Psikiyatrist, pratisyen hekim), psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireden
oluşmaktadır.
Çalışma Saatleri
Kriz Merkezinde çalışma saatleri 09.00 – 17.00 olarak belirlenmiştir. Mesai dışı telefon başvuruları
telesekreter ile kayda alınarak ertesi gün bu başvurulara ulaşılır.

Başvurular
ICD-10 tanı kriterleri doğrultusunda, özellikle ağır stres tepkisi ve uyum bozuklukları çerçevesinde
değerlendirilir.
Kriz Merkezi’ne yılda ortalama 300 başvuru olmaktadır. Kuruluşundan bu yana toplam başvuru sayısı
5842 olup, başvuruların %79’u kadın %21’i ise erkektir.
Bugüne kadar başvuruların %25’i evlilik sorunlarıyla, %13’ü aile üyeleriyle yaşanan sorunlar nedeniyle,
%12’si psikiyatrik bir durum nedeniyle, %10’u yas tepkileri nedeniyle, %9’u iş ve okul sorunları nedeniyle,
%7’si gelişimsel sorunlar nedeniyle, %4’ü sağlık sorunları nedeniyle, %1 i cinsel travma nedeniyle başvurmuş
olup; %5 i uyum güçlükleri nedeniyle olmuştur.
Merkezin Çalışma Alanları
Merkezimiz kuruluşundan bu yana gerek birey, gerek aile, gerekse kurum ve kuruluşlardan gelen bütün
talepleri imkânları ve sınırlılıkları dâhilinde karşılamaya çalışmaktadır. Merkezimize gelen talepler bazen alanla
ilgili bilgi alma ve yönlendirilme ihtiyacıyla, var olan sorunu çözme konusunda yaşanan çaresizlik ve
danışmanlık ihtiyacı olurken; bazen de bir kişinin intihar etmeden önce, son aradığı yer olabilmektedir.
1) Krize Müdahale
Kriz dönemlerinde bireylere, özel olarak bu alanda yetişmiş elemanlarca bireysel, çevresel ve sosyal tüm
kaynakları kullanarak acilen, sorunu çözmeye yönelik müdahalede bulunmak merkezin en önemli çalışma
alanıdır. Başvurularda sadece birey değil, sorunla ilişkili diğer bireyler görüşmeye dâhil edilmekte, lüzumlu
hallerde işyeri veya okul ziyaretleri planlanmaktadır
—Đlk Görüşme
Uygulamada ilk amaç sınırlı bir zaman dilimi içinde terapötik bir ilişki kurmaktır. Öncelikle durumun
özelliği dikkate alınarak yapılandırılmış bir anemnez formu doğrultusunda uzun bir anamnez alınır. Hasta daha
önce profesyonel yardım almış ise bu gözden geçirilmelidir.
—Tedavi Süreci
Bireyin başvuru nedeni ve sorun alanı net olarak anlaşıldıktan sonra, durum ve koşulların gerektirdiği
biçimde tedavi planı yapılandırılır. Örneğin;
Evlilik sorunları nedeniyle yapılan başvurularda, mutlaka başvuran kişinin eşi görüşmelere dahil edilir.
Aile üyelerinden birinin intihar girişimi veya kriz durumunu anlamak için aile öyküsü ve aile içi ilişkiler,
ilişki güçlükleri, sorunlar mutlaka gözden geçirilmelidir.
Ortalama 8 seanslık bir görüşme sonunda hastanın gereğinde başvurusu önerilerek ve aylık ilişki planı
yapılarak tedavi sonlandırılır. Ancak psikososyal düzenlemeler doğrultusunda yaşamını nasıl götürdüğü bir 6
aylık dönem içinde izlenir.
Gereğinde daha ileri bir terapötik süreç için hasta yönlendirilir.
Gerekmedikçe medikal tedaviye başvurulmaz. Genellikle antidepressive ve anksiyolitikler, ihtiyaç
doğrultusunda kullanılan medikal ajanlardır.
—Uygulamada Kontrollü Çalışma
Çalışmalarda değerlendirme ve endikasyonların saptanmasında, terapötik müdahalelerin belirlenmesinde
ve prognozu tahminde kısa zamanda karar vermek ve uygulamak esastır. Subjektivite faktörünü sınırlamak ve en
doğruyu yakalamak için tetikte olmak gerekir. Bu nedenle her hafta supervizyon toplantısı düzenlenmekte ve her
yeni başvuru multidispliner bir anlayışla değerlendirilmektedir.
2.Alan Çalışması ve Eğitim
Merkez çalışanları tarafından her yıl, akademik takvim esas alınarak eğitim etkinlikleri düzenlenmektedir.
Bu etkinlikler içinde vaka takdimleri, literatür sunumları, seminer ve konferanslar bulunmaktadır. Böylelikle
alanla ilgili yeni gelişmelerin takip edilmesi ve meslek elemanlarının sürekli eğitim ve gelişimine katkı
sağlanmaktadır.
Alan çalışması ve staj olanakları açısından Kriz Merkezi; Psikoloji, Sosyoloji, Sosyal Hizmet, Hemşirelik
ve Tıp Fakültesi lisans öğrencileri ve lisansüstü çalışma yapan profesyoneller, Ankara Üniversitesi S.B.E.
Disiplinler Arası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri ve Psikiyatri asistanları için önemli
bir uygulama alanıdır.
Eğitim ve alan çalışmasında; özellikle, kriz kavramı ve krize müdahale teknikleri, intihar riski olan
hastaya ilk yardım ve terapötik ilişki, kayıplar ve aile içi ilişki güçlükleri konuları üzerinde odaklanılır.
3. Danişmanlik
Kurum ve kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda merkezin misyon ve vizyonuna uygun her konuda
danışmanlık yapılmaktadır.
4.Araştırma/ Proje
Merkezin kuruluşundan bu yana, merkezde çalışan tüm meslek elemanları, kriz, krize müdahale, intihar
gibi sosyal psikiyatri alanlarında pek çok araştırmada, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır.
5. Yayın/Dergi

1992 yılından beri merkezin yayın organı olarak yılda iki kez çıkarılan KRĐZ DERGĐSĐ 2003 yılından
beri yılda üç kez çıkarılan hakemli bir dergidir. Derginin bugüne kadar yayınlanmış bütün sayılarına
http://krizmerkezi.ankara.edu.tr/ adresinden ulaşmak mümkündür.
Beş yılda bir çıkarılan Türkiye ‘de Đntihar Olgusu Bibliyografyası’nın 5. hazırlık aşamasındadır.
6. Dernek
Krize Müdahale Merkezi bilimsel aktivitelerde, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği ve Đntiharı Önleme
Derneği ile işbirliği içinde çalışmaktadır.
Sonuç:
Krize Müdahale Merkezleri, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından oldukça önemli bir yere sahip
olmasına rağmen, Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi, halen ülkedeki tek Kriz Merkezi’dir. Ruh
sağlığı alanında çalışan tüm meslek elemanlarının Kriz, Krize Müdahale ve Đntiharı Önleme gibi konularda
donanımlı hale getirilmesi, hem ülke genelinde bu tür uygulamaların artması hem de birey ve toplum ruh sağlığı
açısından oldukça önemlidir.
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ĐNTĐHARI ÖNLEME MÜDAHALELERĐ
Kamil ALPTEKĐN
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi/Düzce
ÖZET
Đnsana özgü evrensel bir olgu olarak intiharlar günümüzde sadece gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan
ülkelerde de giderek artan oranlarıyla dikkat çekmektedir. Bir çok çalışmada dünyada en sık görülen ilk on ölüm nedeni
arasında intiharın da yer aldığı ve özellikle 15-35 yaş grubunda yer alan genç kuşakta dramatik bir şekilde artış gösterdiği
bildirilmektedir. Devlet Đstatistik Enstitüsü tarafından yayınlanan istatistikler incelendiğinde Türkiye’de de intiharların
giderek tırmanma eğiliminde olduğu, ancak intihar hızının, dünya ortalamasından düşük olduğu göze çarpmaktadır. Öte
yandan yapılan araştırmalar bir intihar davranışı türü olarak intihar girişimlerinin özellikle Türkiye’deki büyük kentlerde
yaygın ve büyük bir sorun olduğuna işaret etmektedir. Türkiye için özellikle intihar girişimlerinin görmezden gelinemeyecek
boyutlara ulaşmasına karşılık sorunun halen birçok kesim tarafından dikkate alınmaması ve intiharı önleme çalışmalarının iyi
işleyen bir sistem veya programa bağlı olarak yürütülmemesi düşündürücüdür. Đntihar davranışının bilinen en temel özelliği
hem bireysel hem de çevresel faktörlerden etkilenmesi yani bireysel özelliklerin yanı sıra çevresel koşulların da bu davranışın
oluşma ve gelişme sürecinde önemli bir hazırlayıcı faktör olmasıdır. Bu durum intihar davranışını önleme veya azaltma
çalışmalarında her iki unsurun birlikte ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Đntiharı önleme çalışmaları, temelde, tüm toplum
kesimlerinin ruh sağlığını korumayı ve geliştirmeyi hedefleyen koruyucu ruh sağlığı alanında sürdürülen çalışmalarla
bağlantılıdır. Đşbirliği içerisinde yürütülen önleme çalışmalarında ruh sağlığı ekibini çoğunlukla psikiyatri, psikiyatri
hemşireliği, klinik psikoloji, sosyal hizmet ve uğraş / meslek terapisi alanlarına mensup profesyoneller oluşturmaktadır.
Bunlar arasında intihar davranışının çok boyutlu ve karmaşık yapısını, hem bireysel hem de çevresel özellikleri ile birlikte
gözeterek ele alması bakımından sosyal hizmetin önemi giderek artmaktadır. Bu çalışmada güncel literatür bilgileri

ışığında intihar davranışını önleme üzerinde odaklanılmakta; ayrıca sosyal hizmet perspektifinden intihar
girişiminde bulunan kişilere yönelik bir müdahale modeli önerilmekte, böylece sosyal hizmet sosyal hizmetin
intiharı önleme çalışmalarında ne tür katkılar sağlayabileceği görünür kılınmaya çalışılmaktadır.

SUICIDE PREVENTION: A MODEL PROPOSAL OF SOCIAL WORK
INTERVENSION TO THOSE WHO ATTEMPTED SUICIDE
ABSTRACT

As being a universal event specific to human being suicides have been attracting attentions today ever-increasing
rates not only in developed countries but also in developing countries. In the a lot of studies it has been reported that suicide
was among the causes of first ten deaths most frequently happened in the world and that it showed particularly a dramatic
increase in the younger generation of 15-35 age group When statistics published by the State Statistics Institute have been
examined, it is conspicuous that suicides have been at a rising trend also in Turkey; nevertheless that speed of suicide has
been lower than the average rate of the world. On the other hand, researches have been revealing and drawing attention to the
fact that suicide attempts which are a kind of behavior of suicide are widespread and a great problem particularly in great
cities of Turkey. While specifically suicide attempts for Turkey have reached up to such dimensions which could not be
neglected and ignored, it is worth considering that this problem has not yet been taken into consideration by various parties
and that efforts in works for suicide prevention have not been carried out on the basis of a good operating system or program.
The basic feature known for the behavior of suicide is that it may be affected by both individual and environmental factors; in
other words, along with individual characteristics environmental conditions are also a significant preparatory factor at the
process of formation and development of this behavior. This situation renders it obligatory that both factors must be dealt
with jointly in works for prevention or reduce behavior of suicide. Works and efforts for prevention suicide, basically, are
associated with the studies carried out at the field of protective mental health aiming to protect and improve mental health of
all communities. In the course of preventive studies carried out within cooperation, the team of mental health has been
composed of largely by professionals on the fields of psychiatry, psychiatry nursing, clinical psychology, social work and
occupational therapy. Among them, significance of the social work has been gradually increasing, since it deals with the
multi-dimensional and complex structure of the act and behavior of suicide by observing it together with both individual and
environmental characteristics. In this study, in the light of current literature information, focus has been made on

prevention suicide; furthermore, a model of intervention from perspective of social work towards persons who
attempted to commit suicide has been proposed, and thus the social work has tried to make the social work
apparent and evident that it may provide what kind of contributions into the efforts and studies of the social
work aiming to prevent committing suicide.

AFETLERDE RUHSAL SORUNLAR VE PSĐKOSOSYAL
YAKLAŞIMLARIN PLANLANMASI
Serap Arslan TOMAS
Türkiye Kızılay Derneği Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü/Ankara

Afetlerin en açık ve en bilinen etkileri politik, sosyal, fiziksel ve ekonomik yıkımlar ya da kayıplar olarak
görülmektedir. Afetlerle birlikte toplumda gelenek ve göreneklerin sarsılması, paylaşımın azalması, aile
ilişkilerinin bozulması, iş veriminin düşmesi, eğitim ve öğretimde yaşanan aksaklıklar, suça yönelik eylemlerin
artması, ruh sağlığının bozulması, yardım sağlayan kişi/organizasyonlara öfke ve suçlayıcı yaklaşımların ortaya
çıkması gibi toplumsal hareketler görülür.
Bireylerde duygusal olarak korku, kaygı, suçluluk, öfke, gerginlik, güvensizlik, terkedilmişlik,
umutsuzluk, çaresizlik duyguları; davranışsal olarak aşırı uyarılma durumu, uyku sorunları, iştahta değişmeler,
konuşma bozuklukları, yakınlarından kopma ve ilgilenmeme, iş ve okul sorunları, alkol ve ilaç kullanımında
artış, intihar girişimleri; bilişsel olarak dikkat sorunları, afetle ilgili tekrar eden düşünceler ve hayaller,
yabancılaşma nöbetleri gibi tepkiler görülmektedir.
Afetlerde psikososyal hizmetler bireyin afet sonrası ortaya çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların ya da
bozuklukların önlenmesi çalışmalarını içinde bulunduğu sosyal yapıyı güçlendirerek yürüten ve afet döngüsünün
her aşamasında yürütülen çok disiplinli müdahaledir.
Psikososyal müdahalelerde kullanılan bazı yöntem ve araçlar vardır. Bunlar; ihtiyaç ve kaynak
değerlendirmesi, psikolojik ilk yardım, sevk etme ve yönlendirme, bilgi merkezi oluşturma, toplumu harekete
geçirme, sosyal projeler, eğitimler ve çalışana destektir.
Psikososyal müdahalelerin planlanması ve uygulanmasında temel prensiplerin göz önüne alınması
gerekir. Örneğin; müdahalelerin toplumu temel alan bir bakış açısına sahip olması gerektiği ve bu alanda uzman
kişilerce yürütüleceği noktasından hareket etmek gerekmektedir. Unutulmamalıdır ki etkilenenler pasif
mağdurlar değil, hayatta kalmayı başarmış güçlü kişilerdir.
*Türk Kızılayı Afet Müdahale ve Yardımlar Yönetimi Bölümü Psikososyal Birim Yöneticisi
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği
Afetlerde Psikososyal Hizmetler Birliği (APHB), Türkiye Kızılay Derneği, Türk Psikologlar Derneği,
Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği, Türk
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği arasında, 16 Ağustos 2006 tarihinde imzalanan bir protokol ile toplum

psikolojisini olumsuz etkileyen afetler ve kriz durumlarında psikososyal müdahalelerin yürütülmesinde tarafların
sorumluluklarını ve işbirliği ile ilgili esasları düzenlemek amacıyla kurulmuştur.
Türk Kızılayı ve APHB Uygulama Örnekleri
• 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen tsunami ve deprem felaketinde etkilenen Sri Lanka ve
Endonezya’da Türk Kızılayı tarafından psikososyal proje başlatılmıştır. Güney Asya Đnsani Yardım
Operasyonu Kapsamında acil dönem ihtiyaçları karşılanmıştır. Halen psikososyal proje
yürütülmektedir.
• 8 Ekim 2005 Pakistan’da meydana gelen depremin ardından, bölgede yürütülen Türk Kızılayı
psikososyal proje başlatmıştır. Depremin hemen ardından yürütülen acil dönem çalışmalarının yanı sıra
Pakistan Kızılayı Kapasite Geliştirme Projesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir.
• 22.05.2007 tarihinde Ankara, Ulus’taki Anafartalar Çarşısı'nın önündeki otobüs durağında bomba
patlaması sonucu 6 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 100 kişi yaralanmıştır. Đhtiyaç tespiti sonrasında
esnaf ziyareti, bilgilendirme, broşür dağıtımı, sevk ve yönlendirme çalışmaları yürütülmüştür. Ücretsiz
danışmanlık bürosu gönüllülerce yürütülmüş ve esnaf için bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
• 27.07.2008 Đstanbul Güngören ilçesinde patlama meydana gelmiş, 17 kişi hayatını kaybetmiştir. Đhtiyaç
tespitinin yapılması, yaralıların ve yakınlarını kaybeden evlerin ziyareti, konteynırda psikolojik destek
hizmetlerinin yürütülmesi, sevk ve yönlendirme hizmetlerinin yürütülmesi, broşür dağıtımı
gerçekleştirilmiştir ve paylaşım grupları oluşturulmuştur.

BEBEK DOĞMADAN ŞĐDDETĐ ÖNLEMEK
Gülsüm ANÇEL
Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi/ Ankara

Şiddet, yaygın bir halk sağlığı sorunudur.20 yy.da şiddet nedeniyle 191 milyon kişi yaşamını yitirmiştir.
Dünya Sağlık Örgütü(DSÖ), 2002 yılında, Dünya Şiddet ve Sağlık raporunu yayınlamış ve şiddetin önlenmesi için
küresel kampanya başlatmıştır. Yaşadığımız dünya için şiddet, ortaya çıktığında sona ermiş olan bir eylem değil,
ciddi sosyal, psikolojik, ekonomik sonuçlarıyla insanlık için öldürücü etkiler yaratan bir süreçtir. Bu nedenle, şiddeti
en erken dönemde önleme, tüm insanlığın sorumluluğundadır. Ancak, sağlık disiplinleri, özellikle hemşirelik ve
ebelik gibi insan ilişkilerinin yoğun olduğu meslekler bu sorumluluğu yerine getirmede avantajlı konumdadırlar.
Şiddeti önleme, şiddeti ortaya çıkaran tüm boyutları görebilmeyi, çok disiplinli ve sektörler arası işbirliği
yapabilmeyi gerektirmektedir. Tam da bu noktada, en radikal ancak en uzun dönemli önleme girişimleri, şiddetin
yaratıcısı olan insanın, doğumundan önce, annenin gebeliği sırasında yapılacak girişimlerdir. Gebelik süreci, fetüse
etkiler ve şiddet ilişkisinin iyi bilinmesi, doğacak bebeğin ileride şiddete yönelmesini engelleme açısından
önemlidir.
Çeşitli çalışmalarda perinatal dönemde annenin uygunsuz psiko-sosyal ortam içinde bulunması, beslenme
bozukluğu yaşaması, sıgara, içki kullanımı, şiddete ya da istimara uğraması ve komplikasyonlu doğum yapması gibi
faktörlerle yeni doğanın ileri dönemde şiddet davranışı göstermesi arasında ilişki olduğu ortaya konmuştur. Çeşitli
ülkelerde yapılan 11 çalışmanın sonuçları, minör fiziksel anomaliler, prenatal dönemde nikotine maruz kalma ve
doğum komplikasyonu olmak üzere üç faktörün gebelik ve şiddet bağlantısından sorumlu olduğunu göstermektedir
(Adrien, 2002).
Brennan, Grekin ve Mednick (1999) tarafından ve 4,169 yetişkin erkek çocuk üzerinde yapılan bir çalışmada
gebelikte sıgara içimi ile yetişkin erkek suçluluğu arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Benzer şekilde gebelikte
alkol ve kokain kullanımı ile doğan çocukta ileride şiddet ve suça yönelme arasında da ilişki bulunmaktadır (Liu,
Wuerker, 2005).
Bazı çalışmalar, gebelik komplikasyonları ile antisosyal davranışlar, davranım bozukluğu (Pasamanick ve
ark,1959), suç işleme(Lewis ve ark.,1979) arasında pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Ayrıca doğum öncesi
travma nedeniyle çocukta minör fiziksel anomaliler geliştiği durumlarda agresyon, hiperaktivite, impulsiviteye bağlı
kriminal şiddetin ortaya çıktığı belirlenmiştir. Arseneault ve ark (2002) özellikle preeklemsi, umbilikal kord
prolapsusu ve indüksiyonla doğum gibi doğum komplikasyonları ile 6-17 yaş arası dönemde şiddet davranışının
ilişkili olduğunu kanıtlamışlardır. Komplikasyonlu gebelik, annenin bebeği benimsememesi nedeniyle de çocukta
şiddete yol açabilmektedir.

Liu ve Wuerker’in gözden geçirme çalışmalarında(2005) gebelikte beslenme problemleri ile doğan çocukta
ileride şiddet ve suça yönelme ilişkisi tartışılmaktadır. Özellikle, kalsiyum, manganez, demir, bakır gibi minerallerin
düzeyi, protein yetersizliği, metal toksisitesi ve beslenme ile agresif davranış ve şiddet arasında pozitif ilişki
olduğunu gösteren çalışmalar bulunmaktadır.
Gebelik sürecinde annenin şiddet ve istismara uğraması, erken yaşta gebelik gibi faktörler de doğan bebeğin
ileri dönemde şiddete yönelmesine neden olmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde her yıl 324 bin gebe kadın
eşleri tarafından istismara uğramaktadırlar (Hindin, 2006). Gebelerde şiddet görme oranı, %0,9-20,1 arasında
değişmektedir (Fried ve ark.2008). Türkiye’de, gebelerin %17 sinin ev içi şiddet, %6,3 ünün fiziksel şiddet, % 6,6
sının cinsel istismara uğradığı belirlenmiştir. (Karaçam, Ançel, 2007).Gebelikte şiddet ve istismara uğrama, düşük
doğum ağırlıklı bebek doğurma, fetal distres ve intrauterin gelişim geriliğine yol açmaktadır. Fried ve ark. na
göre.(2008), bu şekilde doğan bebeklerde şiddet davranışı daha yüksek oranda ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, şiddete
uğrayan, istismar edilen gebeler, bu durumla baş etme amacıyla alkol vb kullanmakta, bu kez de kullanılan
maddenin fetüs üzerindeki etkileri, ileride şiddete yönelme riskini arttırmaktadır. Şiddet ve istismara uğramak,
kaçınılmaz bir biçimde annelik rolüne de yansımakta ve şiddet, bebekle kurulan ilişkide kendini göstermektedir.
Şiddeti perinatal dönemde önlemede, sağlık disiplinleri içinde hemşirelik ve ebelik anahtar meslek grupları
olarak görülmektedir. Şiddeti önleme modellerinde, eğitilmiş hemşirelerin hamilelik döneminde ve doğum sonrası
dönemde, iki yıl boyunca düzenli aralıklarla ev ziyareti yaparak anneyi izlemesi önerilmektedir. Çalışmalar,
şiddeti önleme amacıyla yapılan ev ziyaretlerinde, sağlık çalışanları içinde en başarılı grubun hemşireler olduğunu
göstermiştir (Olds ve ark,2002).On beş yıllık izlem sonuçlarını gösteren prenatal ve yeni doğan izlemine yönelik
bir çalışma, hemşire izleminin çocuk istismarı ve ihmali oranını belirgin oranda düşürdüğünü göstermektedir(Olds
ve ark.,1997). Kuşkusuz istismara uğrama ve ihmal edilme, çocukta şiddet davranışı gelişmesinde bir risk
unsurudur. Özellikle ilk gebeliğini yaşayan, riskli hamilelerin izlemi daha da önemlidir. Doğum sonu dönemde
şiddeti önleme girişimleri, bebeğin sağlığı, annenin yeni doğanın sorumluluğunu alması ve anne-çocuk ilişkisinde
bağlanmayı geliştirmeye yönelik olmalıdır (Greenwood, 2004). Ev ziyaretlerinde, eşlerin ayrı yaşaması, ailede suç
öyküsü bulunması, rol ve ilişki problemleri, kapalı, muhafazakâr aile yapısı gibi psikososyal risk faktörlerinin de
taranması, şiddeti önleme açısından önemlidir.
Liu ve Rain, yeni doğanın ileri dönemde şiddet davranışı ve suçluluğa yönelmesinin engellenmesinde ebelere
yönelik bir model önermiştir (Liu, Wuerker, 2005) Bu modele göre ilk strateji; perinatal dönemde doğum
komplikasyonlarını önleme, anneyi bebek bakımı, beslenme hakkında eğitme ve bebeği kafa travmalarından
korumadır.Đkinci strateji; risk faktörlerinin erken belirlenmesine yönelik ikincil önleme odaklı girişimleri
uygulamadır.Bu aşamada, örneğin sıgara içen anne, travma yaşayan bebeğin hastanede doğru tedavisi ve erken
müdahalesi için sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapması yer almaktadır.Üçüncü stratejide ise; üçüncül önlemeye odaklı
girişimler:, örneğin, dikkat eksikliği olan çocuğun tedavisini aksatmaması, eğitilmesi yer almaktadır.
Günümüzde, sağlıklı bir gebelik süreci ile bebek sağlığı arasındaki ilişki kesin olarak bilinmektedir. Ancak,
gebelik süreci ile doğan bebeğin ileride şiddet davranışı göstermesi arasındaki ilişki çok daha uzun süre araştırılması
gereken bir konu olarak görülmektedir (Fried, 2008). Hemşireler, ebeler ve tüm sağlık çalışanlarını yakından
ilgilendiren bu ilişki iyi bilinmeli, perinatal dönem girişimleri şiddeti doğmadan önlemenin en etkili yolu olarak
görülmeli ve tüm sağlık çalışanları bu konuda ivedi olarak rol almalıdırlar.
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TOPLUMDA ŞĐDDETE MARUZ KALAN RĐSK GRUPLARI
Hülya BĐLGĐN
Đstanbul Üniversitesi Florance Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı öğretim Üyesi /Đstanbul

Günümüz modern toplumlarında, ‘şiddet’, evrensel anlamda en endişe verici bir sağlık sorunu olarak
etkisini ve şiddetini sürdürmeye devam etmektedir. Toplumda belirli gruplar, şiddete uğrama açısından
diğerlerine göre daha yatkın bir tablo sergilemektedir. Bu gruplar arasında, en üst sıralarda yer alanlar, kadınlar
(hamile, ekonomik açıdan bağımlı, kırsal kökenli, genç vb.), çocuklar/gençler (şiddete doğrudan uğrayan, tanık
olan, şiddete uğrayan bir annesi olan vb.), engelliler, yaşlılar şeklinde sıralanmaktadır. Bu grupları hemen her tür
şiddete yatkın kılan en temel özelliklerden biri, fiziksel açıdan ‘kendilerini savunamaz oluşları’dır. Ayrıca,
şiddetin maliyeti bireysel ve ekonomik açıdan sadece şiddete uğrayan bireyleri değil, aile ve toplumu da
etkilemektedir. Toplumsal esenlik ve sağlığın sürdürülmesinde, yetkililerin en öncelikli uğraş alanlarından biri
de, şiddetin uygar yaşamın her kademesinden yok edilmesi olmalıdır.
Bu konuşmada, dünyada ve ülkemizde, şiddete yatkınlık açısından riskli gruplar, öncelikleri, temel
özellikleri ve korunma önlemleri açısından ele alınacaktır.

ĐŞYERĐNDE DUYGUSAL ŞĐDDET: MOBBĐNG
Lem an KU TLU
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü /Đstanbul
Son yıllarda, özellikle gelişmiş ülkelerde çok yaygınlaşan mobbing, iş yerinde; ruhsal taciz, psikolojik
terör, psikolojik şiddet veya duygusal şiddet olarak tanımlanmaktadır. Mobbing çağdaş bilim dünyasını en son
keşfettiği, ama çok eski zamanlardan beri var olan, insanı psikolojik ve fiziksel olarak tükenmişliğe sürükleyen,
yıpratan, korkutan işyeri travmasıdır. Mobbing kavramı Đngilizce’de “mob” kökünden gelmektedir. Kararsız
kalabalık, şiddete yönelmiş topluluk anlamındadır. Eylem olarak ise ( mobbing) ise çevresini kuşatma, topluca
saldırma ya da rahatsız etme anlamındadır. Bu kavram ilk defa 1960 ‘da Etholog Lorenz’in 1960 yılında
“büyük bir hayvanın tehdidine karşı daha küçük hayvanların göstermiş olduğu tepki”yi 1972’de Đsveçli psikolog
Heinemann “küçük bir grubun tek bir çocuğa karşı göstermiş olduğu yıkıcı davranışlar”ı ve 1984’de de Heinz
Leymann Đsveç’de “Đş Hayatında Güvenlik ve Sağlık” konulu bir raporun içinde “çalışanların birbirine karşı
uyguladıkları psikolojik şiddet”i ifade etmek için kullandı. Mobbing konusunda ilk araştırma Leymann ve
Gustavsson (1984) tarafından yapılmış, ilk kitap ise Leymann (1986) tarafından yayınlanmıştır. “Mobbing”, iş
arkadaşları ya da hiyerarşik olarak ast ya da üst olanlar arasında hedef alınan kişiyi işten soğutmak,
performansını düşürmek, istifa etmesini ya da emekli olmasını sağlayabilmek amacıyla, tekrarlı bir biçimde onu
küçük düşüren, doğrudan ya da dolaylı saldırılardan oluşan olumsuz davranışlar biçimidir. Bu saldırgan ve yıkıcı
davranışların haftada en az bir kez gerçekleşmesi ve en az altı ay süreyle devam etmesi ve mağdurun bu durumla
başetmekte zorlanıyor olması gerekmektedir. Leymann, kişinin kendisini göstermesine yönelik ve iletişim
oluşturmasını etkileyen davranışlar, sosyal ilişkilere yönelik saldırılar, kişinin itibarına yönelik davranışlar,
kişinin yaşam kalitesine ve mesleki durumuna yönelik saldırılar, kişinin sağlığına yönelik doğrudan saldırılar
olarak 5 ana başlık altında değerlendirilen toplam 45 mobbing davranış biçimi tanımlamıştır. Đşyerindeki
mobbing sürecini de, tanımlama, anlaşmazlık, saldırganlık, kurumsal güç ve işine son verilme olmak üzere beş
aşama olarak belirtmiştir. Mobbing yarattığı etkiye göre derecelere ayrılmaktadır: Birinci Derece Mobbing: Kişi
direnmeye çalışır, erken aşamalarda kaçar veya ya aynı iş yerinde ya da farklı bir yerde tamamen rehabilite
edilir. Kişi, işlevselliğini sürdürse bile; ağlama, zaman zaman uyku bozuklukları, alınganlık, konsantrasyon
bozukluğu gibi belirtiler görülebilir. Đkinci Derece Mobbing: Kişi direnemez, kaçamaz, geçici veya uzun süreli
zihinsel, fiziksel rahatsızlıkları olur ve iş gücüne geri dönmekte zorlanır. Uzun süre boyunca sık sık mobbinge
maruz kalanlarda; yüksek tansiyon, kalıcı uyku bozuklukları, mide bağırsak sorunları, konsantrasyon
bozuklukları, aşırı kilo alma veya verme, depresyon, alkol ya da ilaç alışkanlığı, iş yerinden kaçma (sık sık geç
kalmak, gitmemek veya sıklaşan hastalık izinleri) alışılmadık korkular ( hiçbir neden yokken uçma araba sürme
veya yalnız kalma korkusu oluşması.) gibi belirtiler görülür. Üçüncü derece mobbing: Etkilenen kişi, iş gücüne

geri dönemez, psikolojik ve fiziksel olarak tedavi uygulanmasının yararı olabilir. Çalışma yaşamında mobbing
sürecinde rol oynayan üç çeşit kişi ortaya çıkmaktadır. Bunlar mobbing uygulayanlar, mobbing mağdurları,
mobbing izleyicileridir. Dünya sağlık örgütü tarafından sağlıklı çatışma ortamının ve mobbing ortamının
ayrımını belirlemek amacıyla, mobbing olgusunun görüldüğü ortamların özellikleri tanımlanmıştır: Mobbing
davranışlarının görüldüğü ortamlarda roller belirsiz, davranışlar genellikle işbirlikçi değil ve ileriyi görmek
imkânsızdır. Özellikle ilişkiler belirsiz, örgütsel ilişki aksaklıkları vardır. Uzun süreli ve etik olmayan tepkiler
sık rastlanan davranışlar olup, stratejiler anlamsız, insanlar arası ilişkilerde dolaylı ve baştan savma bir iletişim
hâkimdir en önemli özelliklerinden birisi de çatışmanın varlığının reddedilmesi ve gizlenmesidir. Mobbing
yapan kişilerin özellikleri incelendiğinde; bireyi, grup kuralını kabul etmeye zorlayan; düşmanlıktan hoşlanan,
can sıkıntısı içerisinde zevk arayan, önyargıları pekiştirici; ayrıcalıklı hak sahibi olduğuna inanan; sahip
olamadıklarının acısını çıkaran; kendi çıkarları için kişileri sömüren, kendileri mutsuz olduğu için insanları
mutsuz etme gayreti gösteren mesleki olarak yetersiz olan, bencil; narsist kişilik özelliklerine
sahiptir.kuruluşların ekonomik ve sosyal yönlerden gelişimi için gerekli verimlilik, kalite, etkinlik geliştirme gibi
stratejilerden ve çalışanların geliştirdiği fikirleri değerlendirme becerisinden yoksundurlar. Astlarına karşı
baskıcı, zalim; üstlerine karşı cesaretsiz, korkaktırlar. Mobbinge uğrayanların genel özellikleri incelendiğinde
ise; işini çok iyi, hatta mükemmel yapan, ilişkileri olumlu ve çevresindekilerce sevilen, çalışma ilkeleri ve
değerleri olan, bunlardan ödün vermeyen, dürüst ve güvenilir, kuruluşa sadık, bağımsız ve yaratıcı, mobbing
yapanların yeteneklerinden üstün özelliklere sahip olan, bazen de işyerinde sessiz, iletişim kuramayan kişilere
yönelen, sosyal hayatta içlerine kapanık olmaya meyilli, kendilerine güvenleri az olan kişilerdir. Çalışma
ortamında iletişimin zayıf olması, kurumsal amaçların ve iş tanımlarının net olmayışı, insan kaynaklarına
yapılan harcamaların azaltılması, kurum içi iletişim kanallarının etkili çalışmaması, kurumda çatışma çözme
yeteneğinin zayıflığı ya da etkisiz çatışma yönetimi, şikayetlerin yönetim tarafından ciddiye alınmaması ya da
örtbas edilmesi, rol çatışması, aşırı hiyerarşi, monoton ve yoğun iş saatleri, işin aşırı stres içermesi, iş
tatminsizliği, etik değerlerin olmayışı, yapıcı bir liderin eksikliği, aşırı rekabet, çalışanlara haksız veya ayrıcalıklı
yaklaşımlar, takım çalışmasının azlığı ya da hiç olmaması,eğitim farklılığının dikkate alınmaması açık kapı
politikasının olmayışı gibi örgütsel nedenler de mobbingi tetikleyebilmektedir.
Mobbingin bireysel, örgütsel ve toplumsal olarak etkileri bulunmaktadır:
Bireysel etkileri; Mobbingden zarar gören kişilerde unutkanlık, halsizlik, ümitsizlik, uykusuzluk,
iştahsızlık, endişe, depresyon, ağlama krizleri, yaşama isteğinde azalma, alınganlık, suskunluk, ani öfkelenme
gibi düşünsel ve davranışsal değişiklikler gözlemlenir. Yoğun psikolojik baskılar intihar düşünceleri de
oluşabilir.
Örgütsel etkileri; kurumlarda ortaya çıkardığı ilk sonuç stresli bir iklime yol açabilmesidir. Kurumdaki
stres, her çalışanı rahatsız etmekte, çalışanın verimliliğini düşürmekte, çalışanların kuruma bağlılığının
kaybolmasına neden olabilmektedir. Bireyler tüm dikkatlerini yaşadıkları probleme yöneltecekleri için örgüt
içinde takım çalışmaları da zorlaşmaktadır. Bu süreç, en tepeden en aşağıya kadar kurumun tümünü etkiler ve
birçok huzursuzluğun, çatışmanın ve karışıklığın oluşmasına yol açar.
Kurumda artan huzursuzluk ortamından ve çatışmadan kaçmak için arayışlar başlar. Bireylerin, işlerine ve
örgütlerine aidiyet duyguları azalır, daha iyi çalışma atmosferi olan işyerlerine geçme arayışındadırlar. Yetişmiş
bireylerin ayrılmasıyla örgütte kazanılmış olan tecrübe kaybedilir ve yeniden eğitim maliyeti artar.
Toplumsal etkiler; Mobbing, aile üyelerini, saldırılara tanık olanları ve hedef alınan kişiye destek
sağlamak isteyenleri de olumsuz etkilemektedir. Aileler, mobbingin hem duygusal hem de ekonomik sonuçlarına
katlanmak zorunda kalmaktadır. Mobbing mağduru bireyin, sağlık giderleri, kurumlarına olduğu kadar devlete
de ekonomik bir yük getirmektedir. Ayrıca, mobbing sonucu, mesleki yeterliliğini yitirmiş, duygusal yönden
tükenmiş, sağlıksız bireylerin boşta gezdiği bir toplum ortaya çıkmaktadır.
Mobbing’e maruz kalanlar, yaşadıklarının tanımlanmış bir iş yeri sendromu olduğunu, uğradıkları
tacizin kendi suçları olmadığını anlamalılar ve bu yönde mücadeleye devam etmeliler. Aynı zamanda psikolojik
yardım almak, onları yaşadıkları sendrom karşısında verecekleri mücadelede daha bilinçli ve güçlü kılacaktır.
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu araştırmanın amacı, suça yatkın ergenlerde olumlu kişilerarası ilişkileri geliştirmelerine ilişkin
hazırlanan programının etkinliğini değerlendirmektir.
MATERYAL-METOD
Araştırma kontrol-deney grubu olarak desenlenmiş yarı deneysel bir araştırmadır. Evreni Ödemiş Đlçe
Karakolu Çocuk Bürosuna 2005 yılında kayıt edilmiş olan 95 ergen oluşturmuş ve evrenin tamamı örnekleme
alınmıştır. Araştırmayı kabul eden 60 ergen ile araştırma yürütülmüştür. Araştırma deney ve kontrol olmak üzere
iki grup ergenle yapılmıştır. 60 ergene ilk önce Bilgi Formu, Güçler ve Güçlükler Ölçeği ve Kişilerarası Đlişkiler
Ölçeği uygulanmıştır. Yaş, cinsiyet, aile tipi, okula devam etme durumu, devam ettiği sınıflara ve ölçeklerden
aldıkları puanlarla homojenite testi yapılarak, ergenler kontrol ve deney grubu olarak ayrılmıştır. Deney
grubundaki ergenlerin ölçekler yardımı ile sorunları belirlenerek, gereksinimlerine göre her birine bireysel
görüşme programı hazırlanmış ve bu program çerçevesinde görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 3 hafta,
180 saatte tamamlanmıştır. Görüşmeleri biten ergenlere ölçekler tekrar uygulanmıştır. Kontrol grubundaki
ergenlere ise 3 hafta sonra ölçekler tekrar uygulanmıştır. Toplanan bütün veriler, Independent t testi, Paired
Simple T, Mann Whitney U, Kruskall Vallis, Wilcoxon testleri kullanılarak analiz edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmaya katılan ergenlerin %43,3’ü 15 yaşında, %73,3’ü erkek, %60’ı Lise 2. sınıfa devam
etmektedir. Ergenlerin %18,4’ü çalışmaktadır, tüm ergenlerin kavga nedeni ile okuldan disiplin cezası aldığı,
yine tüm ergenlerin arkadaşlarının tahriki ile kavga ettiği bulunmuştur. Ergenlerin %93,4’ü genel olarak
sağlıklarının “iyi” olduğunu ifade etmişlerdir. %81.6’sı herhangi bir yerden göç etmediklerini ve %85’i 11
yıldan fazla Ödemiş’te yaşadıklarını ifade etmektedirler. Ergenlerin %38,4’ü annesi ile sorunlarını paylaştığını,
%45,0’i televizyon seyrederek ve evde oyalanarak boş zamanlarını değerlendirdiklerini ve %100’ü gelecek
planının “meslek sahibi olmak” olduğunu ifade etmektedir. Ergenlerin %68,4’ü ile genel aile ilişkilerinin “iyi”
olduğunu ifade etmişlerdir. Ergenlerin toplum gözü ile kendilerini nasıl algıladıkları sorulduğunda, %3,4’ü
toplumun kendisini yanlış tanıdığını ifade etmektedir.

Ergenlerin Güçler ve Güçlükler Anketi puan ortalamaları incelendiğinde; total güçlük skoru’nun
13.26±4.56, besleyici ilişki tarzı 30.45±7.23, zehirleyici ilişki tarzı 13.06±6.34 olarak bulunmuştur. Total güçlük
skoru’nda kesme noktası 15 puan, Besleyici Đlişki Tarzı ölçeğinin puan ranj 0-48, Zehirleyici Đlişki Tarzı alt
ölçeğinin puan ranjı ise 0-45 olduğu düşünüldüğünde ergenlerin “normal” sınırlarda puan aldığı saptanmıştır.
Deney grubundaki ergenlerde girişim sonrasında öncesine göre total güçlük skorunda ve zehirleyici ilişki
tarzında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma (p<0.05), sosyal davranışlarda ve besleyici ilişki tarzında
artış olduğu bulunmuştur (p<0.05). Kontrol grubunda ise herhangi bir girişim yapılamadığı için anlamlı düzeyde
değişim olmamıştır (p>0.05).
SONUÇ
Sonuç olarak deney grubuna uygulanan programın ergenlerin problemlerin azalmasını ve olumlu
kişilerarası ilişkiler geliştirilmesini sağladığı bulunmuştur. Ergenlerin sosyo-demografik özelliklerine göre
programdan yaralanma düzeyleri incelendiğinde; kızların, 15 yaşında olan, aile içi ilişkileri orta-kötü ve
toplumun kendilerini yanlış tanımladığına ilişkin algıları olan ergenlerin bu programdan daha fazla yararlandığı
görülmüştür. Bu bulgular ışığında aile ve öğretmenlere ergenin psikososyal sorunlarını fark etmeleri ve
çözmeleri için onlara destek olmaları önerilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Suça yatkınlık, ergen, psikiyatri hemşiresi
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INTRODUCTION
The aim of this research is determining the efficiency of program dealing psychiatric nursing practice to
with help adolescents predisposed to crime for developing positive interpersonal relationship.
MATERIAL and METHOD
The research is a research which is a semi experimental study designed with control-experimental
groups. The universe of the study includes 95 adolescents who were registered to the child bureau of Ödemiş
county police center and all of the universe was decided to be included in the sample. Research was carried out
with 60 adolescents who accepted the study. 60 adolescents were applied information form, Strength and
Difficulties Questionniare and Interpersonal Relationship Scale. Adolescents were divided into control and
experiment groups according to the scores they obtained from scales, age, sex, family type, school attendance
status and the classes they attend. The problems of the adolescents in the experiment group were determined by
means of scales and individual interview programs were prepared for them according to their needed interviews
were made through this program including. Interviews were completed in around three weeks, 180 hours. The
adolescents whose interviews were finished were applied scales again. The adolescents in the control group were
applied the same scales three weeks later. All data were analised with Independent t test, paired simple t, Mann
Whitney U., Kruskal Wallis and Wilcoxon tests.
RESULTS
Of the adolescents participating in the investigation, 43.3% is 15 year old, 73.3% is male and 60% are
students at second year of high school. 18.4% works at a job. It was found that all of these adolescents were
subjected to disciplinary punishment due to fighting and that all of them fought with the provocation of their
friends.. 93.4% of the adolescent stated that their health status was ‘good’. 81.6% did not migrate there from
elsewhere and 85% have been living in Ödemiş for over 11 years. 38.4% expressed that they share their
problems with their mothers, 45.% spent their free time watching TV and spending time at home and for 100%
the plan for future was ‘having a profession’. 68.4% stated that their relations with their families were “good’.
When they were asked how they thought they were perceived of the community, they stated that they are

misunderstood.When the scores of the adolescents in Strength and Difficulties Questionniare, total difficulty
score was found to be 13.26+-4.56 nourishing interpersonal score 30.45+-7.23 and poisoning interpersonal
relationships score 13.06+-6.34. If we consider that the cutoff point of total difficulty score is 15 and scores
range between 0 and 48 in nourishing interpersonal scale, and 0 and 45 in poisoning interpersonal relationships
style, it may be said that adolescents received scores within normal range. In the adolescents in the experiment
group, after intervention, statistically significant decrease was found in total difficulty score and poisoning
interpersonal relationships style compared to their previous scores(p<0.05) and increase was found in social
behaviors and nourishing interpersonal style scores(p>0.05). No significant change was observed in the control
group as no intervention was made (p>0.05).
CONCLUSSION
In conclusion, it has been established that the program in the experiment group helped them to decrease
the problems they experience and to develop positive interpersonal relationship. When the relation between the
socio-demographic characteristics of the adolescents and their rate of benefiting from the program was
investigated, it was found those girls, 15 year olds, and those who have moderate-bad relationship in family and
who think the community misunderstands them benefited more from the program. In view of these findings,
families and teachers were recommended to recognise the psychosocial problems of the adolescents and support
them to solve these problems.
Key Words: Predisposed To Crime, Adolescent, Psychiatric Nursing.
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Araştırma üniversite öğrencilerinin problemli internet kullanımı ile öfke ifade tarzları arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini, Ağrı Đbrahim Çeçen Üniversitesi’nde 2008–2009 öğretim yılında Eğitim
Fakültesi (1000 öğrenci), Meslek Yüksekokulu (430 öğrenci) ve Sağlık Yüksekokulu’nda (132 öğrenci) öğrenim
gören 1592 öğrenciden tabakalı örnekleme yöntemiyle seçilen 360 öğrenci (Eğitim Fakültesi’nden 167, Meslek
Yüksekokulu’ndan 118 ve Sağlık Yüksekokulu’ndan 75 öğrenci) oluşturmuştur. Her okuldan belirlenen sayıda
öğrenci basit rastgele örnekleme yöntemine göre araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma da “Kişisel Bilgi
Formu”, “Problemli Đnternet Kullanımı Ölçeği (Problematic Internet Usage Scale-PIKÖ” ve “Sürekli Öfke ve
Öfke Đfade Tarzları Ölçeği (Trait Anger and Anger Expression Scale) kullanılmıştır. PIKÖ; Ceyhan, Ceyhan ve
Gürcan (2006) tarafından geliştirilen, üç alt gruptan oluşan, toplam 33 maddelik ve beşli derecelendirme yapılan
bir ölçektir. Alt grupları; internetin olumsuz sonuçları ( 85–17 puan), sosyal fayda/sosyal rahatlık (50–10 puan)
ve aşırı kullanımdır ( 30–6 puan). Ölçekten en düşük 33 puan, en yüksek 165 puan alınabilir. Ölçekten alınan
yüksek puanlar bireylerin internet kullanımının sağlıksızlaştığını, internetin yaşamlarını olumsuz şekilde
etkilediğini ve bağımlılık gibi bir patolojiye eğilim oluşturabileceğinin işareti olarak değerlendirilebilir. Sürekli
Öfke ve Öfke Đfade Tarzları Ölçeği; Spielberger ve arkadaşları (1980) tarafından geliştirilmiş ve SL-ÖFKE ve
ÖFKE-TARZ olmak üzere iki ana ölçekten oluşmaktadır. Ölçek toplam 34 maddeden oluşmaktadır. Đlk 10
madde bireylerin durumsal öfkelerinin hangi sıklıkta yaşandığını yansıtan “sürekli öfke”yi, sonraki 24 madde ise
öfkenin ne şekilde ifade edildiğini yani öfke ifade tarzını yansıtmaktadır. Bu maddelerden 8 tanesi öfkeyi dışa
vurma, 8 tanesi öfkeyi içte tutma ve 8 tanesi de öfke kontrolü ile ilgilidir. Her bir alt ölçeğin puanlaması için
genel gruptan elde edilen puanların aritmetik ortalaması bulunmaktadır. Alınan puanın bu ortalamanın üzerinde
olması sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin
değerlendirmesinde frekans dağılımı ve korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR

Öğrencilerin % 74,5’i 18–22 yaş grubunda, %55’i erkek, %69,7’si çekirdek aileye sahip, %71,1’inin
ekonomik durumu iyi ve %49,4’ü eğitim dönemi boyunca ailesi ile yaşıyordu. Öğrencilerin %56,7’sinin 1–4 yıl
arasındaki süreden beri internet kullandığı ve % 90,2’sinin internette geçirdikleri günlük ortalama sürenin 241–
480 dakika arasında olduğu belirlendi. Öğrencilerin PIKÖ puan ortalaması (60.61±19.50) orta düzeydedir. PIKÖ
alt grup puan ortalamaları incelendiğinde, internetin olumsuz sonuçları puan ortalaması 26.45±10.37, sosyal
fayda/sosyal rahatlık puan ortalaması 18.83 ± 7.31 ve aşırı kullanım puan ortalaması 15.32 ± 5.20 olarak
belirlendi. Öğrencilerin sürekli öfke puan ortalaması 22.33 ± 6.43, öfke kontrol puan ortalamaları 21.10 ± 4.83,
öfke içe puan ortalamaları 16.63 ± 4.04 ve öfke dışa puan ortalamaları 15.81 ± 4.35 olarak saptandı. Öğrencilerin
problemli internet kullanım ölçeği toplam puanı ile sürekli öfke ( r= 0.27, p= 0.00) , öfke içe (r= 0.18, p=0.00),
öfke dışa (r= 014, p= 0.00) puan ortalamaları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlendi.
SONUÇ
Öğrencilerin problemli internet kullanımı, internetin olumsuz sonuçları, sosyal fayda/sosyal rahatlık ve
aşırı kullanım puan ortalaması ortanın altındadır. Öğrencilerin sürekli öfke puan ortalamaları orta, öfke kontrol
puan ortalamaları ortanın biraz üzerinde, öfke içe ve dışa puan ortalamaları ise orta düzeyin altındadır.
Öğrencilerin problemli internet kullanımı ile öfke ifade tarzları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki
bulunmuştur. Öğrencilere öfkeyle uygun baş etme yöntemlerinin öğretilmesi ve internetin otaya çıkarabileceği
olumsuz durumlar konusunda bilgilendirilmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Problemli Đnternet Kullanımı, Üniversite Öğrencileri, Öfke Đfade Tarzları.
KAYNAKLAR
1.

2.
3.

Ceyhan E, Ceyhan A (2007) An Investıgatıon of Problematıc Internet Usage Behavıors on Turkısh Unıversıty
Students, Online Submission, Paper presented at the International Educational Technology (IETC) Conference,
Turkish Republic of Northern Cyprus.
Ceyhan E (2007) University Students’ Problematic Internet Use in Terms of Reasons for Internet Use, 6th WSEAS
International Conference on Educatıon and Educatıonal Technology, Italy.
Li H, Wang J, Wang L (2009) A Survey on the Generalized Problematic Internet Use in Chinese College
Students and its Relations to Stressful Life Events and Coping Style, Int J Ment Health Addiction, 7:333–346.

RELATION BETWEEN PROBLEMATIC INTERNET USAGE OF
UNIVERSITY STUDENTS AND THEIR WAYS IN EXPRESSING
THEIR ANGER
Elvan ATA
Cumhuriyet University, the Faculty of Medical Sciences, the Department of Nursing
Şenay AKPINAR
Ağrı Đbrahim Çeçen University, Health High School
Meral KELLECĐ
Cumhuriyet University, the Faculty of Medical Sciences, the Department of Nursing
INTRODUCTION and AIM
This study has been carried out with the aim to find out the relation between problematic internet usage
of university students and their ways of expressing their anger.
METHOD
The sample of the study is composed of 360 students (167 students from the Faculty of Education, 118
students from Vocational School, 75 students from Health High School) selected by stratified sampling method
among 1592 students from Faculty of Education (1000 students), Vocational School (430 students) and Health
High School (132 students). Students in number determined are included in the study by simple random
sampling method. “Personal Information Form”, “Problematic Internet Usage Scale” and “Trait Anger and
Anger Expression Scale” are used in the study. PIUS is a scale with quinary rating developed by Ceyhan,
Ceyhan and Gürcan (2006) which is composed of 33 articles. Its subgroups are negative results of internet (8517 points), social benefit/social comfort (50-10 points) and overuse (30-6 points). The lowest point to be got
from the scale is 33 and the highest point is 165. High points got from the scale can be interpreted as internet
usage becomes unhealthy, internet effects their lives badly and a sign that it can result in a pathology as
addictiveness. Trait anger and Anger Expression Scale was developed by Spielberger et al (1980) and is
composed of two main scales: SL-ANGER and ANGER-STYLE. Scale is composed of 34 articles. 8 articles of
it is about showing anger, 8 of them is about keeping anger in and 8 of them is about anger control. For the
grading of each subscale arithmetical average of the points acquired from the general group is used. When the
obtained point is higher than this average, it shows that trait anger level and anger expression level is high.
Frequency distribution and correlation analysis is used in the assessment of the data.
FINDINGS
74.5 % of students are between 18-22 ages, 55% of them are male, 69.7 % has a small
family(composing of parents and children), 71.1 % has good economic situation and 49.4 % lived together with

their family during their education period. It was found out that 56.7 % of the students have used internet for 1-4
years and 90.2 % spends 241-480 minutes in internet on average. The average of the PIUS points is mid-level
(60.61±19.50). When the subgroup average points are reviewed, it is determined that the negative results of
internet PIUS is 26.45±10.37, social benefit/comfort average point is 18.83±7.31 and overuse average points is
15.32 ± 5.20. Trait anger point average of students is 22.33± 6.43, anger control point average is 21.10±4.83,
anger in point average is 16.63 ± 4.04 and anger out point average is 15.81 ± 4.35. Also, it is determined that
there is a positive significant relation between the total point of problematic internet usage scale and trait anger
( r= 0.27, p= 0.00), anger in (r= 0.18, p=0.00) and anger out (r= 014, p= 0.00).
RESULT
The average points of problematic internet usage, negative results of internet, social benefit/social
comfort, overuse are under mid-level. The average trait anger point is in the middle, anger control average point
is a little bit higher than mid-level, anger in and anger out average points are under the mid-level. It is found out
that there is a significant positive relation between internet usage and anger expression styles. Teaching the
students methods of overcoming their anger and informing them about the negative situations internet may result
in.
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Araştırma 15–49 yaş arası kadınların aile içi şiddet görme durumlarını belirlemek amacıyla olasılıksız
uygun örnekleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma Aydın Sağlık Đl Müdürlüğüne bağlı 3 ve 8 nolu Sağlık Ocağı bölgelerinde yapılmıştır.
Araştırmanın örneklemine, 1–30 Kasım 2008 tarihleri arasında 3 ve 8 nolu sağlık ocağı bölgelerinde yaşamakta
olan, 15–49 yaş arasındaki 100 kadın dahil edilmiştir. Araştırmada olasılıksız uygun örnekleme yöntemi
kullanılmıştır. Veriler ev ziyareti tekniği ve yüz yüze anket yöntemi ile Aydın Sağlık Yüksekokulu 3. sınıfında
okuyan Ebelik Bölümü öğrencileri tarafından toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket formu soruları ilgili
literatür taranarak oluşturulmuştur. Araştırmaya katılmayı kabul eden kadınlara araştırmanın amacı açıklandıktan
sonra sözlü onamları alınmıştır. Çalışmanın istatistiksel analizinde SPSS 11.5 programı kullanılmıştır.
Đstatistiksel analizlerde frekans, aritmetik ortalama, standart sapma, ki kare testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan kadınların yaş ortalaması 35.3±8.43 olup, %41’inin doğum yeri ilçe, %81’i evli,
%38’i ilkokul mezunu, %51’inin geliri gidere eşit, %82’si çekirdek aileye sahip, %74’ü çalışmıyor, %47’sinin
sosyal güvencesi SSK’dır. Kadınların %55’i çocukluk dönemlerinde, %61’i evlilik sonrası aile içi şiddete maruz
kalmışlardır. Evlilik sonrası aile içi şiddete maruz kalan kadınların % 60’ı eşleri tarafından şiddet görmekte olup,
bu kadınların %74’ü fiziksel şiddete uğramaktadır. Kadınların %90’ı gördüğü şiddet karşısında herhangi bir şey

yapamadığını, %50’si bu durumu kimseyle paylaşmadığını, %58’i sığınabileceği güvenli yerin baba evi
olduğunu bildirmiş ve %52’si toplumsal-sosyal başvuru merkezlerini bilmediğini ifade etmiştir. Ailelerin gelir
durumları ile aile içi şiddet durumları karşılaştırılmış, geliri giderinden fazla olanların aile içi şiddet yaşama
durumlarının geliri giderinden az ve geliri giderine denk olanlara göre daha az olduğu bulunmuştur.
SONUÇ
15–49 yaş arası kadınların yarıdan fazlası aile içi şiddete maruz kalmakta olup en çokta eşleri tarafından
şiddete uğramaktadırlar ve ekonomik durumları iyi olan kadınlar daha az şiddet görmektedirler.
Hemşire ve ebelerin kadına yönelik şiddetin önlenmesinde önemli sorumlulukları vardır. Bu amaçla
şiddetin önlenmesine yönelik olarak eğitim etkinlikleri planlayabilir, risk gruplarını belirleyebilir, kadınların
ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları için okumaları konusunda yönlendirebilir, meslek kurslarına katılmaları
için destekleyebilirler. Kadınların şiddet görmeleri durumunda uygun bakım ve girişimi yapabilir, kadın sığınma
evleri konusunda kadınları bilgilendirebilirler.
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INTRODUCTION and AIM
This study was carried out to determine the violence the women being between 15–49 ages are exposed
in the family by using random sample method.
MATERIAL and METHOD
The study was conducted at the Number 3 and 8 Primary Health Centers (PHCs) of the Aydın Local
Health Authority. The study sample included 1oo women living in number of 3 and 8 PHCs’s regions between 130 November 2008. Random sampling method was used in the study. Data were collected by 3rd grade students
of Aydın School of Health via home visits and face-to-face interviews. The questionnaire used was prepared
according to the related literature. Informed consent was given to all women accepted to participate to the study.
Data were analyzed via SPSS 11.5 Frequency, arithmetic average, standard deviation, chi square was used at
analyzes of static’s.
RESULTS
The mean age of the women was 35.3±8.43, women’s place of birth was township 41%, 81% of women
was married, 38% of women was graduated of primary school, 51% women’s earning balanced to their outlay,
82% of women have nuclear family, 74% of women doesn’t work, 47% women’s social security is SSK. 55%
women’s childhood, 61% women after marriage has violence in family. 60% of women who have violence in
family by their husband and 74% of these women have physical violence, 90% of women have decelerated that

doing nothing during the violence, 50%of women decelerated that not telling something to nobody, 58% of
women decelerated that have going for safety to their father’s home and 52% of women decelerated than don’t
know station of communal-social application. When we compare of families’ earning state with violence in
family we have found that violence of earning is greater then inconsiderable families.
CONCLUSIONS
Women’s great of half the amount who are between 15-49 years old have violence in family by mostly their
husband and if their economic condition is better they have less violence in family.
Nurses and midwifes have accountability for prevention of violence about women. For this purpose they can
arrange training activities about counteract of violence, determining groups of risk, directing for the education of
earning their economic independences, countenance for join the courses of jobs. The can make possible
maintenance during the violence and giving information about women’s shelter.
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BAKIRKÖY RUH SAĞLIĞI VE SĐNĐR HASTALIKLARI EA
HASTANESĐ ĐLE ÖZEL BĐR PSĐKĐYATRĐ ÜNĐTESĐNE BAŞVURAN
HASTALARIN ĐÇSELLEŞTĐRĐLMĐŞ DAMGALANMA DÜZEYĐ
YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ruhsal hastalıklara yönelik damgalanma önemli bir sorun olup, bu damgalanmadan hastaların
damgalanma algıları ve kurumlar da etkilenebilmektedir (1.2.3). Hastaların damgalanma algısının başvurulan
kurum açısından farklılık gösterip göstermediğinin araştırılması amacıyla, damgalanmadan etkilenmiş
olabileceğini düşündüğümüz Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hast. EA Hastanesine (BRSHH) başvuran hastalar
ile özel bir psikiyatri ünitesine başvuran hastaların içselleştirilmiş damgalanma düzeyi açısından karşılaştırılması
planlanmıştır.
YÖNTEM
2009 yılı mart ayı içinde gerçekleştirilen tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada etik kurul onayı alınmış
olup, kamu psikiyatri hastanesi olarak BRSHH, özel psikiyatri merkezi olarak da Balıklı Rum Hastanesi (BRH)
Psikiyatri Ünitesi seçilmiştir. Bu kurumlarda polikliniklere başvuran hastalardan rastgele seçilen ve araştırmaya
katılmayı kabul eden 100’er hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Hastalara sosyodemografik veriler için “bilgi
formu” ile Ersoy ve ark (2007) tarafından geçerlilik güvenirlik çalışmaları yapılan “Ruhsal Hastalıklarda
Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği(RHĐDÖ)” uygulanmış ve veriler bilgisayar ortamında ki-kare ve korelasyon
testleri uygulanarak karşılaştırılmıştır.
BULGULAR
BRSHH’ne başvuran hastaların yaş ortalaması 34±10, BRH’ne başvuranların 32±8 olup, gruplar
arasında eğitim düzeyi, ekonomik düzey, tanı, hastalık süresi ve hastaneye yatış sayısı açısından anlamlı
farklılıklar saptanmıştır (p<0,05). Bu bulgular iki kurum arasında hasta popülâsyonu açısından farklılıklar
olduğu şeklinde yorumlanabilir. BRSHH ve BRH’ne başvuran hastaların RHĐDÖ puanları karşılaştırıldığında,

sadece ölçeğin “sosyal geri çekilme” alt ölçeğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmış olup (p<0,05),
ölçeğin “yabancılaşma”, “kalıp yargıların onaylanması”, “algılanan ayrımcılık”, “damgalanmaya direnç” alt
başlıklarında ve ölçek toplam puanında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Hastaların eğitim
düzeyi ve çalışma durumu RHĐDÖ toplam puanı açısından karşılaştırıldığında anlamlı farklılıklar
bulunmuştur(p<0,05). RHĐDÖ toplam puanının hastalık süresi (r:0,73) ve yatış sayısı (r:0,53) ile korelasyonuna
bakıldığında ise yüksek düzeyde aynı yönde korelasyon saptanmıştır.
SONUÇ
Đki kurum arasında hasta popülâsyonu açısından farklılıklar saptanmış olsa da hastaların içselleştirilmiş
damgalanma düzeyi açısından kurumlar arasında anlamlı farklılıklar saptanmamıştır. Hastalık süresi, yatış sayısı,
eğitim düzeyi, çalışma durumu gibi değişkenlerin içselleştirilmiş damgalanma düzeyini etkileyen değişkenler
olduğu saptanmış olup literatürde de benzer bulgulara rastlanmakta olup(1) bu konuda daha fazla araştırmaya
gereksinim bulunaktadır.
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SUMMARY
The Internalized Stigma of Mental Illness Scale (ISMIS)” was applied to 100 patients who applied to
Bakirkoy Mental Hospital (BMH) and assumed to be effected by the stigmatization effect and to 100 other
patients who applied to Balıklı Rum Hospital Psychiatric Unit (BRH) and these two groups we compared
regarding their level of internalized stigma to study if the stigmatization level of patients differs regarding to the
institution to which a patient applies to. The average age of patients who applied to BMH is 34±10 and the
average age of the patients who applied to BRH is 32±8; and there are statistically significant difference
regarding their education level, economic level, diagnosis, disease duration and the number of conciliation to the
hospital between two groups (p<0.05).The findings show that there are differences between two institutions in
terms of their patient’ characteristics. When “ISMIS” scores of two patient groups are compared, a statistically
significant difference was found in terms of “social regression sub-scale” (p<0.05), but no other statistically
significant difference was found on other subs-scales. High level of correlation in the same direction was found
between total score in “ISMIS” and duration of illness (r:0.73) and number of hospitalization (r: 0.53). As a
result, statistically significant differences we found between two institutions in terms of their patient’
characteristics, but no statistically significant difference was found between the internalized stigma levels of
patient groups attending to these two institutions.
It was found in some studies that duration of illness, the number of hospitalization, level of education and work
status are among variables effecting the level of internalized stigma and similar finding were stated in literature.
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GĐRĐŞ
Riskli davranış gösteren ve “risk altında” olarak tanımlanan çocuklar eğitim sistemi içinde genelde iki şekilde tanımlanmaktadır.
Birincisi; okul ortamını bozan, öğretmenlerin ders işlemelerini ve sınıf düzenini engelleyen, okulun diğer çalışanlarına güçlük yaşatan
“sorunlu çocuk” diye nitelendirilen çocuklar, ikincisi ise; içine kapanık, kendisini ifade edemeyen, özgüvensiz çocuklardır. Düzce iki büyük
depremi yaşamış yenilenme sürecini yaşayan, göç alan, farklı etnik kökene sahip insanların bir arada yaşadığı yeni bir ildir. Ekonomik
anlamda Türkiye gerçeğini yansıtmaktadır. Düzce depremi ve sonrasını yaşama, yerleşim yeri değişiklikleri, sosyal çevre değişiklikleri,
stresle baş etmede yüklenme döngüsü nedenleri ile çocukların gelişimi de risk altındadır.

AMAÇ ve YÖNTEM
Bu çalışma yöneylem araştırması (Operatıons Research) olarak planlanmıştır. Yöneylem araştırması, bir sistemde ortaya çıkan
problemlere, sistemin denetlenebilir elemanları cinsinden bilimsel yöntem, teknik ve araçların uygulanmasıyla en iyi çözümün bulunmasıdır.
Özelliği; disiplinler arası bir ekip ile sistem yaklaşımı kullanarak sorunlara bilimsel çözümlerin aranmasıdır. Yöneylem araştırması problemi
tanımlar, modeller, çözer, sonuçları test eder ve uygular. 2008 yılında başlayan projede öncelikle Milli Eğitim ve Emniyet Müdürlüğü
gönüllüleri bir araya gelerek Düzce’de riskli bölgeler tanımlanmış, Suç oranının yoğun olduğu Milli Eğitime göre sorunların yaşandığı ve
başarı düzeyi düşük iki okulda müdahale metodu geliştirmek amacıyla pilot uygulama yapılmıştır. Pilot uygulamada “Risk Altındaki
Çocukları Belirleme Anketi” uygulanmıştır. Literatürden yararlanılarak hazırlanan Risk Altındaki Çocukları Belirleme Anketi, çocukların
sosyodemografik özelliklerini, aile ve okul yaşantısını ve çocuğun bu yaşantıları algılamasını içeren toplam 52 sorudan oluşmaktadır.

Silinmiş: Y
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Biçimlendirilmiş: Yazı tipi:
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çizgisiz

BULGULAR
Pilot uygulamada; 276 çocuk öğretmen görüşleri ile değerlendirilmiş, 71 çocuk çeşitli nedenlerle risk altında bulunmuştur. Risk
altındaki çocuklar değerlendirildiğinde; büyüme gelişme farklılıkları, çeşitli fizyolojik sorunlar, aile içi şiddet, parçalanmış aile,
özgüvensizlik, yoksulluk, sokakta çalışmanın yoğun olduğu, okul ortamının sağlıklı olmadığı, öğretmenlerde motivasyon sorunlarının
yaşandığı, aile ile okul ilişkisinin kopuk olduğu, çevrenin şiddet ve bağımlılığa yatkın olduğu belirlenmiştir. Çocuklar ile bireysel ve grup
görüşmeleri yapılmış, ailelere ev ziyareti yapılarak aile görüşleri alınmıştır. Pilot çalışmadan hareketle 2009 yılı için daha geniş bir
örneklemde risk altındaki çocuğu tanıma ve müdahaleye yönelik riskli bölgede bulunan okullar belirlenmiştir. Düzce merkezde bulunan altı
riskli bölge okulunun yanında merkezde bulunan, Milli Eğitimin görece daha az riskli okul olarak nitelendirdiği üç okul da karşılaştırma
yapmak için çalışmaya dahil edilmiştir. Dokuz ilköğretim okulundan projede çalışmaya istekli 22 öğretmen belirlenerek gönüllü
öğretmenlere “Risk Altındaki Çocukların Belirlenmesi ve Değerlendirilmesine Yönelik Hizmet içi Eğitim Programı” interaktif eğitim
yöntemleri ile bir haftalık sürede toplam 900 dakikalık bir program ile uygulanmıştır. Eğitim alan öğretmenler ile dokuz ilköğretim okulunda
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6,7,8. sınıfta okuyan 1695 öğrenciden 1596’sına literatürden yararlanılarak geliştirilen “Risk altındaki çocuğu değerlendirme anketi”
uygulanmıştır. Veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir. Ankete göre 443 çocuk risk altında bulunmuştur. Çocuklar ile eğitim alan
öğretmenler bir ön görüşme yaparak risk kategorilerini belirlemiş ve çocuklar risklere göre gruplanmıştır. Projede çalışan ekip çocukların
risklerine göre alt grup oluşturmuştur. Bu gruplar, yıkıcı davranış bozuklukları olan grup, parçalanmış aile çocukları grubu, madde kullanan
çocuklar grubu, psikiyatrik hastalığa sahip ebeveynlerin çocukları grubu, şiddet uygulayan/ öfke kontrolsüzlüğü olan çocuk grubu,
özgüvensiz, içine kapanık çocuk grubu, bedensel gelişim farklılığı olan çocuklar grubu, sokakta çalışan çocuklar, bağımlı ebeveyne sahip
çocuklar grubu, olarak sınıflandırılmıştır.

SONUÇ
Çocuklar ile Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi’nde oluşturulan alanlarda bireysel ve grup görüşmeleri
başlatılmış olup, oluşan gruplara yönelik modelleme çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca; proje kapsamında okul sağlığı değerlendirmeleri,
aile bilgilendirme çalışmaları, öğretmen eğitimi, rol modeli oluşturma çalışmaları, meslek yönlendirme çalışmaları, valilik bünyesinde sosyal
hizmetler ile yoksul ailelere yardım çalışması, Sağlık Müdürlüğü ile sağlık taramaları da eş zamanlı olarak yürütülmektedir. Proje 2008–2013
yıllarını kapsamaktadır. Projenin sonunda okullarda çocuklar için sağlıklı ortamlar oluşturulması ve risklerin ortadan kaldırılmasına yönelik
çocuk merkezli okul, aile ve çevre üçgenini kapsayan bilimsel bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Riskli çocuk, Adölesan, Yöneylem çalışması
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INTRODUCTION
The children that could be defined as “ at risk” or “ the children with risky behaviour” are generally labelled in school settings in
two ways: For one, they are the “ troublemakers”, who disturb the school and the classroom environment, challenge the teacher’s
instructions and teaching, cause trouble for the whole school faculty; for the other, they are the ones who are inconfident, withdrawn, and\or
unable to express their feelings and opinions. Duzce is a new city that is composed of people from different ethnic backgrounds and it
continuoues to recieve migration. Recently, it has experienced two major eartquakes and is still recovering from its aftermaths. It, also,
projects the rest of Turkey with a regard to economics. The children in Duzce, therefore, struggle with stress management and are under risk
due to replacement of living areas and social environment.

METHOD
This study, which started in 2008 and originated from the researches conducted in Duzce central, has been planned to be a
Yöneylem research. In the course of the study, risk factors and the children at risk have been assessed; child centred interventions focusing
on school, surrounding area, and family have been made. Volunteers from the Ministry of Education and police station collaborated in
defining the problem and identifying the surroundings at risk. Thus, two of the academically and behaviourally low profile schools with a
low success rate have been selected to a pilot study with a view to developing an intervention method.

FINDINGS
Within the spectrum of this pilot study, views of 276 children and teachers have been assessed; 71 of the sudents were considered
to be at risk for various reasons. Factors, such as; different developmental trends, varied physiological problems, domestic violence, split
family, lack of self-confidence, poverty, child labor seemed to be effective. It was, also, found that the teachers of such children were
unmotivated; there was no/insufficient collaboration between the school and the families; the people around these children have tendencies to
violence and addictions. The children have been interviewed individually and in groups. Home visits have provided the family views. Based
on the findings of the pilot study, other schools have been determined to be included in the intervention plan for 2009 with the aim of
adressing a more extensive population. As well as 6 schools “at risk” in Duzce central, another 3 schools that are considered “ Good” by
Ministry of Education were included in the study to be able to conduct a comparative study. 22 volunteer teachers from 9 primary schools
were given in-service training through a one-week, 900 minute interactive programme entitled as “ Identifying and assessing children at
risk”. Along with those teachers that received training, 1596 6th, 7th and 8th Grade students out of a total of 1695 from 9 schools have been
given the questionnaire that was developed in the light of literature review. The data was analyzed with SPSS 13.00 package programme.
443 were found to be at risk according to the results. Next, the school teachers pre-interviewed the students in order to help the project team
form the sub-categories of risk groups. The sub-groups included the following; The children with disruptive behaviour disorders/ conduct
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disorders, The children from split/ disjoint families, The children that use substance, The children of the parents with psychiatric illnesses,
The children who show violance or suffer from lackof anger management skills, The children who are shy and wihdrawn, The children that
show abnormal/ different physical development, The children working in the streets, The children of drug-addicted parents

CONCLUSSION
Having started individual and group interviews under supervision of Ministry of Education, Guidence and Counselling
Department, the project team is continuouing the modelling studies. Moreover, the project is also extended to school health assessments,
parent education, teacher training, role-model formation, vocational counselling, helping the poor families with Social Services, and health
check-ups with the Department of Health. The project started in 2008 and will end in 2013. It aims to develop a student-centred scientific
model to prevent risks and to help maintain a healthy school environment with collaboration of the school, the families and the environment.

1.
2.
3.
4.

Key Words: The children at risk, Adolescent, (operational research)
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DĐN GÖREVLĐLERĐNĐN ŞĐZOFRENĐYE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐ VE
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu çalışma Düzce ilinde toplum liderleri vasıtasıyla yapılacak olan "Şizofreniye Yönelik
Damgalamanın Önlenmesi" projesi için alt yapı oluşturmak üzere din görevlilerinin şizofreniye ilişkin
tutumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, evrenini Düzce Đl merkezinde imam, vaiz ve kurs eğitmeni olarak çalışan 422 din görevlisi
oluşturmuş, örneklemde en az 201 kişiye ulaşılması hedeflenmiş, araştırma 267 kişi ile tamamlanmıştır.
Araştırmanın verileri 3 Nisan 2009 tarihinde Düzce Đl Müftülüğü toplantı salonunda araştırmaya katılan din
görevlilerinin anketleri doldurması şeklinde toplanmıştır. Anket formu sosyodemografik bilgiler ve şizofreniyle
ilgili bilgi kaynaklarının öğrenildiği Bilgi formu ve Psikiyatrik Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (PAREM)
tarafından geliştirilmiş olan anketin 32 maddelik şizofreni alt bölümünden meydana gelmiştir. PAREM Şizofreni
Anketinde verilen vaka üzerinden kişilerin şizofreni ile ilgili bilgi ve tutumları değerlendirilmektedir. Araştırma
için kurum izni alınmış, araştırmaya katılan bireylerden sözlü onam alınmıştır. Verilerin istatistiksel analizinde
yüzdelik, ki-kare ve lojistik regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan din görevlilerinin çoğunluğu erkek (%69,3), 41 yaş ve üzeri yaş grubunda (%40,4),
evli (%85,0) ve imam hatip lisesi mezunu (%61,0) dur. Çoğunluğu (%88,0) şizofreniyi bir hastalık, %50,2’si bir
akıl hastalığı olarak değerlendirmiştir. Etiyolojik neden olarak ilk olarak kişilik yapısının zayıflığı (%64,4)
gösterilirken, sosyal sorunlar (%59,2) en fazla bildirilen ikinci neden olmuştur. Din görevlilerinin hemen hemen
hepsi (%91,0) ankette verilen vakanın sağaltımı için en çok doktora, doktorlar içinde de psikiyatriste (%89,9)
başvurmayı önermişlerdir. Şizofreni hastalarına yaklaşım ve sosyal mesafe ile ilgili maddelere verilen yanıtlar
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incelendiğinde; din görevlilerinin %33,3’ünü şizofreni hastalarının serbestçe dolaşmamaları gerektiğini, %41,9’u
şizofreni olan bir komşudan rahatsızlık duyacağını, %34,8’i şizofreni olan biriyle birlikte çalışmak istemediğini,
%64,8’i bir şizofreni hastası ile evlenmeyeceğini belirtmişlerdir. Şizofreni hastalarının saldırgan olacağına
inananların oranı %37,1’dir.
Yapılan regresyon analizinde erkeklerin, hiç evlenmemiş olanların ve imam hatip lisesi mezunlarının
şizofreniye yönelik bilgilerinin yetersiz olduğu ve olumsuz tutumlara sahip oldukları, genç olan din
görevlilerinin şizofreniyle ilgili olumlu bilgi ve tutuma sahip oldukları belirlenmiştir.
SONUÇ
Din görevlileri toplum lideri konumunda olduklarından, halkın şizofreniye yönelik tutumlarını olumlu
yönde değiştirmede anahtar rolü olacakları düşünülmektedir. Din görevlileri sosyal boyutta şizofreni hastalarına
daha ılımlı bir tutum gösterirken özel hayatlarında bu hastalardan rahatsız olmaktadırlar. Bu çalışmanın sonunda
din görevlilerinde olumlu tutum geliştirilmesi için müdahalelerin düzenlenmesi gerektiği ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şizofreni, Tutum, Damgalama, Din Görevlileri.
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INTRODUCTION and AIM
This is a descriptive study performed to prepare groundwork of “Prevention of Stigmatization Intended
to Schizophrenia” project. This project will be carried out to define attitudes of religious attendants about
schizophrenia and will be accomplished by interviewing with social leaders of Düzce.
MATERIALS and METHODS
The universe of this study was concluded 422 religious attendants who works in Düzce as imam,
preacher and course educator. Sample of the study designed as at least 201 person and study was completed with
267 person. Datas were collected on 3 April 2009, in the conference hall of the Düzce Office of Mufti, with
filling the questionary form by the participants. The form was composed of 32 topics of schizoprenic subsection
of the questionary form which was developed by PAREM and a private form that includes the datas about social
and demographic status of the participant and datas about the participant’s knowledge associated with
schizophrenia. Instutional permission and personal verbal approval has been taken from the participants. Chisquare, percentil and logistic regretion analysis tests have been used for statistical analysis.
RESULTS
Most of the participants were men (%69,3), in the group of “41 ages and over” (%40.4), married
(%85.0), and graduaded from imam hatip high school (%61.0). Most of the participants were defined
schizophrenia as an illness(%88.0) , %50.2 of them were defined schizophrenia as a mental illness. Participants
were showed the personality weakness as the first ethiologic cause (%64,4), where social problems were showed
as second (%59.2). For the treatment of the case %91,0 of the participants were suggested to consult a doctor,
and psychiatrist were the choice within the doctors (%89,9). In the analysis of the answers about approach and

social relationship with schizophrenic patients, it was noted that %33,3 of the religious attendants were pointed
that out the schizoprenic patients should not bat around freely, %41,9 were denoted that they will be worried if
they had a schizophrenic neighbour, %34,8 were specified that they don’t want to work with a schizophrenic
person, %64,8 denoted that they won’t marry with a schizophrenic person. The rate of the participants who
believes schizophrenic patients were aggressive is %37,1.
In the regression analysis tests it was showed that men, single and imam-hatip high school graduaded
participants had more deficient knowledge and more negative attitudes where as young religious officials had
positive attitudes and knowledge about schizophrenia.
CONCLUSION
Because of the religious attendant are at the position of social leaders it is believed that they are at the
key position to positively change the public attitudes about schizophrenia. Religious attendants are being
disturbed from schizophrenic persons in their private life where they are more hospitable to schizophrenic
persons in social life. In this study it is concluded that some manipulations are needed to change the attitudes of
the religious attendants positively.
Key Words: Schizophrenia, attitude, stigmatization, religious officials
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AMATEM KLĐNĐKLERĐNDE TEDAVĐ EDĐCĐ ORTAM VE PSĐKĐYATRĐ
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Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
K a d r iy e Ö Z A Y D I N
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
ÖZET
Bu bildirideki amaç, AMATEM kliniklerinde tedavi edici ortamın önemi ve psikiyatri hemşiresinin
sorumluluklarının belirlenmesidir.
Psikiyatrik hemşirelik bakımının önemli bir parçası olan tedavi edici ortam, hastaneye kabul edilen
bireylerin en kısa zamanda sosyal yaşamlarına yeniden dönebilecek bir duruma gelmeleri için yardım eden; öz
güvenlerini, benlik değerlerini, diğerleriyle ilişkilerini geliştiren, yeteneklerini arttıran ideal ve dinamik
ortamdır1,2,3.
AMATEM kliniklerinde tedavi gören bağımlıların psikososyal tedavisinde de temel amaç, bağımlı kişiyi
yeniden topluma kazandırmadır4.
AMATEM kliniklerinde, hastaların kendilerini toplumsal yaşama hazır hissederek taburcu olmalarını
kolaylaştıran tedavi edici ortamı oluşturmada psikiyatri hemşiresinin sorumlulukları şöyle sıralanabilir5:
 Hasta ailesi ve diğer ekip üyeleriyle işbirliği yaparak güvenli, terapötik bir ortam sağlar,
yapılandırır ve sürdürür.
 Hastanın madde kulanım öyküsü, önceki tedavileri, danışanın/ailenin hastalığı/durumu algılamaları,
başetme davranışları, madde kullanımının aile üzerindeki etkisi hakkında veri toplar.
 Toplanan veriler doğrultusunda sorunları belirleyerek, hemşirelik tanılarını koyar; girişimlerini planlar
ve uygular, bakımın etkinliğini değerlendirir.
 Hastaların bireysel gelişimini ve sosyalizasyonunu sağlayacak gruplar(günaydın, uğraşı, spor, sinema,
kitap, gezi) düzenler, katılımını sağlar, gözlemler.
 Taburculuk öncesi/sonrasında nükslerin önlenmesinde bireysel ya da grup danışmanlığı, psikoeğitim
grupları yapar.
 Hastaların adsız alkolik(AA), adsız narkotik(NA) gibi; ailelerinin(Al-Anon) de kendi kendine yardım
gruplarına katılımını sağlar.
Sonuç olarak, tedavi edici ortamın sağlanması, sürdürülmesi psikiyatri hemşireliği aktivitelerinin, bakımın
temel parçalarından biri olduğundan, ortamın özelliklerinin ve öneminin anlaşılması; psikiyatri hemşiresinin
sorumluluklarının bilinmesi AMATEM kliniklerinde çalışan hemşireler için önem taşımaktadır. Ayrıca bu
alanda çalışacak hemşirelerin eğitimleri açısından kurs, sertifika ve master programlarının oluşturulması
gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tedavi Edici Ortam, Psikiyatri Hemşiresi, Psikiyatrik Hemşirelik Bakımı
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THERAPEUTIC MILIEU IN AMATEM CLINICS AND THE
RESPONSIBILITIES OF PSYCHIATRIC NURSES
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SUMMARY
The aim of this study is to determine importance of therapeutic milieu and responsibilities of psychiatric
nurses.
Therapeutic milieu that is the base of activities of psychiatric nursing care, is ideal and dynamic
atmosphere helping hospitalized people to come back their social lifetime as soos as possible; improving their
self-confidence, self-esteem, relation with others and increasing their abilities1,2,3.
In AMATEM clinics, the basic aim of psychosocial treatment is to make dependent person socialized
again4.
Responsibilities of psychiatric nurses forming therapeutic milieu that facilitate to be discharged from
hospital feeling ready to social life are5:

to provide, build and maintain a confident therapeutic atmosphere making cooperation with
patient’s family and other members of health team.

to assess history of substance using, the preceding treatments, sickness perceptions of patient
or family, coping strategies, effects of substance using on family.

to diagnose determining problems with collected data; to plan and implement nursing
interventions; to evaluate effectiveness of nursing care.

to arrange groups such as morning, occupational therapy, sports, cinema, book and trip
providing patient’s socialization and self promotion; to provide patient’s participation to this
gruops and to observe.

to arrange individual or group consulting and psycho-education program preventing relapse
before or after being discharged.

to provide patients’s and their families’s participations to self-helping groups like Alcholics
Anonymous (AA), Narcotics Anonymous (NA) and Al-Anon.
As a result, the providing and maintaining Therapeutic milieu is one of basic parts of psychiatric
nursing care’s activities. In this way, it is important for nurses working in AMATEM to understand milieu’s
characteristics and importance; to know responsibilities of psychiatric nurses. Also, it is obligation to constitute
course, certificate and master programs for nurses working in this area.
Key Words: Therapeutic Milieu, Psychiatric Nursing, Psychiatric Nursing Care
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HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖLÜM KAYGISI ĐLE PSĐKOLOJĐK
SAĞLAMLIK DÜZEYLERĐ
Fatma ÖZ
H.Ü.S.B.F.Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği ABD
Figen ĐNCĐ
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Emel BAHADIR
H.Ü.S.B.F.Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği ABD
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Yaşamın ayrılmaz bir parçası olan ölüm, kimi için bir stres kaynağı, kimi için de yeni bir yaşamın başlangıcı olarak
değerlendirilmektedir. Hemşireler çalışma alanları gereği terminal dönemdeki hastalara bakım vermekte ve bu durum
hemşireleri sıklıkla ölüm gerçeğiyle yüzleştirmektedir. Ölüm gerçeği ile baş edebilmek için hemşireler çoğu zaman izolasyon
gibi savunma mekanizmaları kullanarak yaşadıkları duygusal gerilimleri azaltmaya çalışmaktadırlar. Ancak, ölmekte olan
hastalarla çalışırlarken bu tür yaklaşımlarda bulunmak yetersizlik duygusu yaşamalarına yol açmaktadır (2). Yaşanan bu
duygular hemşirenin stresli yaşam olaylarının üstesinden gelmesini zorlaştırabilmektedir. Duygusal gerilimle baş edebilmede
psikolojik sağlamlık düzeyinin yüksek olması önemlidir; bu sayede birey tüm olumsuzluklara rağmen yaşadığı stresli
olayların üstesinden gelmekte ve başarılı uyum sağlayabilmektedir (4). Bu durumda, hemşirelerin ölüm karşısında yaşadıkları
kaygı, çaresizlik ve yetersizlik duygularıyla baş etmede psikolojik sağlamlık düzeyleri belirleyici bir faktördür. Hemşirelerin
ölmekte olan hasta ve yakınlarına hak ettikleri etkin bakımı verme gibi sorumlulukları ve yasal yükümlülükleri vardır. Bu
bağlamda, hemşirelerin bu becerileri mesleki eğitim sürecinde kazanmaları gerekmektedir. Bu nedenle, araştırma, dersleri
gereği yapılan klinik/saha uygulamalarında ölmekte olan hastaya bakım verme gibi stresli bir olayı sıklıkla deneyimleyen
hemşirelik öğrencilerinin ölüm deneyimi, ölüme verdikleri anlam ve bulundukları sınıfa göre ölüm kaygısı ile psikolojik
sağlamlık düzeyleri ve aralarındaki ilişkiyi incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri
oluşturmuştur. Örneklem ise mesleki eğitim sürecine yeni başlamış ve eğitim sürecini tamamlamak üzere olan 1. (96) ve
4.sınıftaki (114) öğrencilerden oluşmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından hazırlanan Anket Formu ile
ülkemizde geçerlik güvenirlik çalışmaları Karaca ve Yıldız (2001) tarafından yapılan Thorson-Powel Ölüm Kaygısı Ölçeği
ve Gürgan (2006) tarafından yapılan Yılmazlık Ölçeği kullanılmıştır (1,3). Veri toplama araçları bu sınıflardaki çalışmayı
kabul eden tüm öğrenciler üzerinde sınıflarda uygulanmıştır. Sonuç olarak, araştırmanın analizi 1.sınıftan 88, 4.sınıftan 93
olmak üzere toplam 181 öğrenci üzerinden yapılmıştır. Verilerin analizinde; t-testi, Đki Yönlü Korelâsyon Analizi, Kruskal
Wallis ve Mann Whitney U testi uygulanmıştır.

BULGULAR
Yaplan veri analizi sonucunda 1. ve 4. sınıf öğrencilerinin ölüm kaygısı düzeyleri arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde bir fark belirlenmezken (p>0.05), 4.sınıf öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeylerinin 1. sınıf
öğrencilerinden daha yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05). Herhangi bir şekilde ölüm deneyimi olanların olmayanlara göre
ölüm kaygısı düzeyleri istatistiksel anlamlılıkta yüksek bulunurken (p<0.05), bu deneyim psikolojik sağlamlık düzeyinde fark
yaratmamıştır (p>0.05). Öğrencilerin ölüme verdikleri anlam ifadeleri; “ayrılık”, “yaşamın sonu” ve “yeni bir yaşamın
başlangıcı” olarak gruplanmış ve gruplanan bu anlamlara göre ölüm kaygısı düzeylerinde istatistiksel anlamlılıkta fark
belirlenmiştir (p<0.05). Ayrıca, psikolojik sağlamlık ile ölüm kaygısı düzeyleri arasında bir ilişki saptanmamıştır.

SONUÇ
Hemşirelik öğrencilerinin psikolojik sağlamlık düzeyleri, eğitim ve deneyimin etkisiyle 4.sınıf öğrencilerinde 1.
sınıftakilere göre anlamlı düzeyde yükselmiştir. Yaşanan ölüm deneyimi, ölüm kaygısını etkilemiş; bu deneyimi yaşayan

öğrencilerin ölüm kaygısı düzeyi daha yüksek bulunmuştur. Ayrıca, hemşirelik 1. ve 4. sınıf öğrencilerinde ölüm kaygısı ile
psikolojik sağlamlık düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Bu bulgular doğrultusunda, ölüm deneyimi yaşayan
hemşirelik öğrencilerinin ölüm kaygısı düzeylerini azaltmaya yönelik eğitim/danışmanlık uygulamaları yapılabilir. Ölmekte
olan hastaya bakım vermek gibi stresli deneyimlerle daha etkili baş etmelerine yardımcı olabilmek için öğrencilerin
psikolojik sağlamlık düzeylerini yükseltecek programların uygulanması sağlıklı profesyoneller yaratmada dolayısıyla sağlıklı
bir toplum oluşturmada önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, ölüm kaygısı, psikolojik sağlamlık.
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DEFINING RELEVANCE BETWEEN DEATH ANXIETY AND
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INTRODUCTION AND PURPOSE
As the death the an inseparable part of life has been assessed as a stress source for some, it has been assessed as
beginning of a new life for some. Due to working areas, nurses have cared to patients in the terminal period and this
condition has confronted them with the death reality typically. Nurses to cope with it struggle to decrease experiencing
emotional tension through using defensive mechanisms. But, while working with patients at dying, using these mechanisms
bring about the experiencing disability feeling of nurses (2). These experiencing feelings make their coping with stressful life
events difficult. In coping with emotional tension, being high level of resilience is important; thus person copes with
experiencing stressful events and gains successful adaptation in spite of all negations(4). In this condition, to cope with
nurses’ experiencing anxiety, helplessness and disability feelings in front of death, their resilience levels are a defining factor.
There are responsibilities and legal functions for nurses as giving the effective care which patients at dying and their relatives
deserve to them. In this context, nurses are reguired the acguiring these skills during the period of professional training.
Therefore, the research is carried out as descriptive with the aim of examining relevance between death anxiety and resilience
levels of nursing students who experince frequently a stressful event as giving care to patient at dying in clinical and field
practices maked due to training according to death experience, meaning which students attiribute death and their classrooms.

METHOD
The research population was composed by nursing students of Health Sciences Faculty of Hacettepe University.
Sample was formed 1. (96) and 4. (114) classroom students starting at the period of professional training newly and students
at finishing this period in terms of these features. In collecting datas, questionairre form prepared by researchers, ThorsonPowel Death Anxiety Scale which its validity and reliability studies was made by Karaca ve Yıldız (2001) and Resilience
Scale which its validity and reliability studies was made by Gürgan (2006) were utilized(1,3). Data collecting tools were
applied on students accepted participate on the study in this classrooms. In conclusion the research analysis was carried out
on total 181 students, 88 of whom is 1. classroom and 93 of whom is 4. classroom. Collected data was analysed by t-Test,
Two Way Correlation Analysis, Kruskal Wallis and Mann Whitney U Test.

FINDINGS
The conclusion of doing data analysis has been concluded that while a statistical difference among death anxiety
levels of 1. and 4. classroom students isn’t determined(p>0.05), the resilience levels of last classroom students are determined
as higher rather than first classroom students(p<0.05). Death anxiety levels of students who have any death experience are
found high in statistical meaning(p<0.05), this experience doesn’t create a difference at resilience level(p>0.05). Meaning
expressions which students attiribute death is grouped as “leaving”, “end of life”, and “beginning of a new life”, and
according to these meanings, there is statistical difference at level of death anxiety(p<0.05). Also there isn’t a relevance
between death anxiety and resilience.

CONCLUSION
Resilience levels of 4. classroom nursing students had increased with effecting of training and experience according
to 1. classroom nursing students to at meaning level. Meeting death experience affected death anxiety; level of death anxiety

of students who met to this experience was found higher. Also the findings had shown that there wasn’t a relevance between
death anxiety level and resilience level of 1. and 4. classroom students. Towards these findings practices of training and
counselling can make aimed at decreasing levels of death anxiety of nursing students who met to the experience. For
assistance to cope with more effectively stressful experiences such as giving care to patient at dying, implementing programs
that will increase resilience levels of students is important for creating healthy professionals and thus building a healthy
society.
Key Words: Nursing student, death anxiety, resilience.
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GĐRĐŞ
Ülkemizde ölümcül olmayan hastalık yüküne (YLD), hastalık grupları olarak ilk sırayı nöropsikiyatrik
hastalıklar almaktadır. Üretim sektöründe çalışan işçilerde görülen psikiyatrik hastalıklar, hem iş günü
kayıplarına hem de iş kazalarına neden olabilmektedir. Bu kapsamda araştırmadaki amaç, çimento fabrikasında
çalışan işçilerin sağlık kayıtlarını inceleyerek işçilerde görülen ruhsal sorunları tespit etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu bir tanımlayıcı nitelikte kayıt araştırmasıdır. Araştırma, 2008 Aralık ayında Cimpor Yibitaş Yozgat
Çimento fabrikasında yapıldı. Đşyeri sağlık biriminde tam gün çalışan bir Hemşire ile günde iki kez gelen bir
Doktor çalışmaktadır. Araştırmaya, işyeri sağlık biriminde bulunan işçi sağlık kayıt1arının tamamı (N=184)
alındı. Veriler, kayıtlara uygun olarak hazırlanan bir form aracılığıyla toplandı. Kayıtların %20-30’u kısmen
veya çok fazla eksik veri içeriyordu. Verilerin analizinde t testi uygulandı. Araştırma için gerekli izin ve etik
kurul onayı alınmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılanların %95,1’i erkek, %96’sı evli, %56,3’ü Lise ve üzeri öğrenim görmüş, yaş
ortalaması X =37,2 ±7,1 ve çalışma yılı ortalaması X =11,6 ±6,6’dır. Kayıtların %79,8’inde ruhsal durum
değerlendirmesiyle ve %71,6’ında Panik agorafobi ölçeği ve Beck anksiyete ölçeği ile ilgili veriler tamdı. Đşyeri
hekiminin tanısına göre, verileri tam olan 146 işçiden 17’sinde (%11,6) herhangi bir ruhsal sorun ve bunların
4’ünde iki, 1’inde ise üç ruhsal sorun vardı. 11’inde (%7,5) anksiyete, 4’ünde (%2,7) panik bozukluk, 4’ünde
(%2,7) bellek bozukluğu, 2’sinde hiper aktiflik, 1’inde obsesif kompülsif ve 1’inde de zeka yetersizliği tespit
edilmiş. Đşçilerin iş kazası riskini artıran faktörlerden olan anksiyete ve panik agorafobi düzeyleri 2008 yılında
işyeri hekimi tarafından ölçülmüş. Đşçilerin (n=131) Beck Anksiyete Ölçeği puanı ortalaması X =8,0±8,2 ve
%17,6’ının puanı kesim noktası olan 17 puan ve daha yüksek, panik agorafobi puanı ortalaması ise 1’in altında
bulunmuştur. Ruhsal sorunu olanlarda anksiyete puanı ortalaması anlamlı olarak yüksek bulunurken (t=3,97
p<0,01), işçilerin kişi özelliklerine ve iş yerinde çalıştığı bölüme göre bir farklılık bulunamadı.
SONUÇ
Đşyeri sağlık birimindeki işçi dosyalarının yaklaşık üçte birinin verileri eksiktir. Đşçilerde görülen ruhsal
sorunların oranı, benzer işlerde çalışanlara göre daha yüksektir. Đşyeri hemşiresi, ruhsal sorunların nedenini
araştırarak sorunların çözümünde daha aktif rol alabilir.
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OBJECTIVE
It is to analyse the medical records to ascertain the mental disorders observed in workers of cement
factory.
METHODS
It is a descriptive record research. It has held in Cimpor Yibitaş Yozgat cement factory on December 2008. A
full-time nurse and a physician coming twice in a day have worked in Medicine Unit of Factory. The whole
record of workers (N=184) in factory was used in this research. The data were accumulated with an adjusted file
format (prepared). Independent-samples T test analysis was utilized for statistical evaluations. It was get
permission to conduct research by ethics board and institutional.
FINDINGS
95.1 % of workers who joined the research was male, 96% of them was married % 56,3 of them was
educated from high school and above, their average age is X= 37.2 +-7.1 and their average year of work is
X=11.6 +-6.6. There have been data in the records related to psychological state evaluation at 79.8 % and panic
agoraphobia scale and anxiety scale at 71,6 %. In physician’s opinion, there was any problem in 11.6 % of
workers (17 out of 146 that were complete data). Anxiety at 7.5 percent (11), panic disorder at 2.7 % (4),
memory disorder at 2.7 % (4), hyper-activity at 2 people, obsessive compulsive at 1 person and intelligence
insufficiency was observed at 1 person. The anxiety and panic agoraphobia levels of workers, which are among
the factors increasing the accidental risks, were measured by workplace doctor in 2008. The average point of
Beck Anxiety Scale X=8.0+-8.2 and 17.6 % of their points which is the breakpoint 17 and above were found.
The average point of panic agoraphobia was found below 1. While the average point of anxiety in workers
having psychological problems were found expressively (meaningfully) high (t=3.97 p<0.01), there was no
difference observed in terms of the personal characteristics of workers and the divisions of factory in which they
work in.
CONCLUSION
The workers’ records in medical unit of factory was missing, more psychiatric scales can be used to
determine the psychological problems. The Nurse working in the medical unit can be much active in exploring
the causes of mental disorders and solving them.
Key words: Cement factory, occupational health, mental disorders
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MATERNAL BAĞLANMANIN POSTPARTUM DEPRESYONA
ETKĐSĐNĐN ĐNCELENMESĐ
M e le k K A Y A C I
Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
Ferda ÖZBAŞARAN
Balıkesir Ü. Sağlık Yüksekokulu
Karer UZUNER
Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Postpartum Depresyon, doğumdan sonra ilk yıl içinde görülen bir duygudurum bozukluğudur. Sabuncuoğlu ve
Berkem’in (2006) yaptığı çalışmada, maternal bağlanma biçeminin Postpartum depresyonu etkilediği bildirilmiştir. Maternal
bağlanma, anne-bebek arasında doyurucu ve zevk verici bir etkileşim sonucunda gelişen, eşsiz ve süreklilik gösteren bir sevgi
ilişkisidir. Maternal bağlanma annelik rolü kazanımındaki süreçlerden biridir. Doğum sonrası dönemde yaşanan Depresyon,
kadınların annelik yetisini ve bunun sonucu olarak da çocuğun bilişsel ve duygusal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.
Ebe/hemşirelerin, maternal bağlanmada yaşanan problemleri erken dönemde belirleyerek, terapötik yaklaşımlar ile annelere
gerekli müdahalelerde bulunması, doğum sonrası ortaya çıkabilecek depresyonun önlenmesi açısından önemlidir. Bu
çalışmada amacımız, postpartum depresyonu etkileyen faktörleri ve maternal bağlanma düzeyinin postpartum depresyona
etkisini incelemektir.

YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini, Aralık 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında, Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi
Hastanesine doğum yapmak üzere yatan, Manisa il merkezinde yaşayan n=102 kadın oluşturmuştur. Araştırma iki aşamada
gerçekleştirilmiştir. Đlk aşamada hastaneye doğum yapmak üzere yatan kadınlara, araştırmacılar tarafından geliştirilen “AnneBebek Tanıtım Formu” uygulanmıştır. Đkinci aşamada bebekler 90–105 günlük olduğunda doğum sıralarına göre ev ziyareti
yapılarak, maternal sevgiyle bağlanmayı ölçmek amacıyla, Mary E. Muller tarafından 1994 yılında geliştirilen, Kavlak
tarafından (2004) Türkçe geçerlilik ve güvenirlik çalışması yapılan “Maternal Bağlanma Ölçeği” ile Cox ve Holden
tarafından 1987 yılında geliştirilen, Engindeniz ve ark. Tarafından (1997) geçerlilik ve güvenilirliği yapılan, annelerin
doğum sonrasında yaşadıkları depresyon düzeyinin belirlenmesi amacıyla “Edinburg Doğum Sonrası Depresyon Ölçeği
(EDSDÖ)” uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 10,0 programıyla değerlendirilmiştir. Verilerin
değerlendirilmesinde Sayı, Yüzde, Anova, Kruskal Wallis varyans analizi, Pearson Korelâsyon analizi, student T testi ve
Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma kapsamındaki kadınların, yaş ortalamasının 26,12 ± 4,50 ve %51,0’inin ilkokul mezunu, %85,3’ünün ev
hanımı olduğu saptanmıştır. %80,4’ünün gebeliğinin planlı olduğu, %23,5’inin gebelikte düşük tehditi, kasık ağrısı,
uykusuzluk, bulantı, sinirlilik, hipotansiyon, psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı ve %12,7’sinin doğum sırasında zor doğum,
aşırı kanama, aşırı ağrı, makat geliş, hipertansiyon problemleri yaşadığı ve %64,7’sinin doğum şeklinin sezaryen olduğu
saptanmıştır. EDSDÖ’nin puan ortalaması 5,00±4,68 (min=0-max=19) olup, kadınların %8,8’inde postpartum depresyon
saptanmıştır. Kadınların maternal bağlanma puan ortalaması 100,50±4,49 (min=26-max=104) olarak bulunmuştur. Doğumu
38. gestasyonel gebelik haftasında gerçekleşenlerin, bebeklerine takma isim verenlerin, bebeklerinin dış görünüş olarak
babaya benzediğini düşünenlerin maternal bağlanma puanları daha yüksek bulunmuş ve aralarında anlamlı ilişki olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Doğum şekli sezaryen olan kadınların (5,63±4,98), normal doğum yapanlara göre (3,76±3,75); kendi
anneleriyle olan ilişkilerinin çok iyi olmadığını ifade edenlerin (10,50±6,15), ilişkilerinin iyi olduğunu ifade edenlere göre
(4,66±4,39); planlanmamış gebelik yaşayan kadınların (6,05±5,99), planlı olarak gebe kalan kadınlara göre (4,75±4,30);
doğum sonrası bebeğini kucağına alma süresi uzun olan kadınların (5,57±5.09), ilk bir saatte bebeğini kucağına alanlara göre
(4,28±4,01) postpartum depresyon puan ortalamaları daha yüksek bulunmuş ve aralarında fark saptanmıştır (p<0.05).
Postpartum dönemde, depresyonu olmayan annelerin maternal bağlanma puanlarının daha yüksek (100,79±4,34) olduğu ve
aralarında anlamlı fark olduğu saptanmıştır (p<0.05).
SEZERYANLA DOĞUM
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POSTPARTUM
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VAGĐNAL DOĞUM
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-
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Z=-1,956
P<0,05
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%93,9
%80,0
MEAN±SD
100,79±4,34

SONUÇ VE ÖNERĐLER
Maternal bağlanma biçeminin postpartum depresyon yaşama durumunu etkilediği belirlenmiştir. Postpartum
depresyonun erken dönemde belirlenmesi ve uygun girişimlerin yapılabilmesi için ebelerin/hemşirelerin farkındalık
düzeylerinin arttırılması önerilmektedir. Ebe/hemşireler doğum öncesi ve doğum sonrası dönemde annelere maternal
bağlanma konusunda eğitim ve destek sağlamalıdır.
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INTRODUCTION
Postpartum depression is a mood disorder which is observed within the first year after birth. In the study
Sabuncuoğlu and Berkem conducted (2006) it was reported that the style of maternal attachment affects the postpartum
depression. Maternal attachment is a unique constant affection relationship which builds up as a result of a satisfying and
pleasant interaction. Maternal attachment is one of the processes of gaining a motherhood role. The depression in postnatal
period affects the motherhood faculties of women negatively and as a result the emotional and cognitive developments of the
infants, as well. It is important that midwives/nurses make necessary attempts with therapeutical approaches defining the
problems about maternal attachment at an early phase for averting a possible postpartum depression. In this research, our aim
is to analyse the factors which affect the depression and the impact of maternal attachment degree on postpartum depression.

MATERIAL – METHOD
The sampling group of the research has been made up by n=102 women who lived in the city centre of Manisa and
who were about to give birth at Manisa Doğum ve Çocuk Bakımevi Hospital from December 2006 to May 2007. The
research has been realised in two stages. In the first stage, ”Mother-Baby Presentation Form” which had been developed by
researchers was applied to the women who were at the hospital to give birth. In the second stage, ”Maternal Attachment
Scale” which was developed by Mary E. Muller in 1994 and whose Turkish validity - reliability test was conducted by
Kavlak (2004) was implemented along with “Edinburg Postnatal Depression Scale” which was developed by Cox and
Holden in 1987 and whose validity – reliability test was conducted by Engindeniz and his collegues on 90-day / 105-day
babies regarding their birth sequence so as to evaluate affectional maternal attachment . The data obtained from the research
were evaluated with SPSS 10.0. To evaluate the data number, percentage, anova, kruskal wallis variance anlysis, pearson
correleration analysis, student t-test and mann-whitney U tests were utilized.

FINDINGS AND DISCUSSION
It was determined that the average age of the women was 26,12 ± 4,50, %51,0 of them were elementary school
graduates and %85,3 of the women were housewives. It was confirmed that the births of %80,4 of the women were planned
and %23,5 of them had abourtus threat, pain in inguen, insomnia, nausea, nervousness, hypotension, psychological problems
and %12,7 of the women had difficult delivery, overbleeding, excessive pain, hypertension problems during the birth and
%64,7 of them had cesarean sections. The average point of EDSDÖ is 5,00±4,68 (min=0-max=19) and %8.8 of the women
were determined to have postpartum depression.The average maternal attachment point of the women was determined to be
100,50±4,49 (min=26-max=104). It was determined that the ones who gave birth in the 38th gestational pregnancy week,
who gave their infants nicknames and who thought their infants looked like their father had higher maternal attachment
points and a meaningful relation was detected (p<0.05). Comparing with the ones who gave births in natural ways
(5.63±4.98), the women who had caesarean sections; comparing with the ones who stated getting along well (10.50±6.15)
with their mothers (10.50±6.15), the women who stated not getting along well; comparing with the ones who had planned
pregnancies, the women who didn’t have planned pregnancies; comparing with the ones who held their babies in their arms
within an hour following the birth (5.57±5.09), the ones who held them after some time had higher postpartum depression
averages and the gap was determined ( p<0.05 ). The points of the mothers who didn’t have depressions at postpartum phase
were found to have higher maternal attachment points (100,79±4.34) and a meaningful relation between them was
determined (p<0.05)
POSTPARTUM
DEPRESSĐON ĐS PRESENT
CASEREAN SECTĐON
VAGĐNAL DELĐVERY
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ANOVA=4,728
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CONCLUSION AND SUGGESTIONS
In view of the results obtained from the research it was determined that the maternal attachment status of the
women affects the depression in postpartum period. It is suggested that midwives/nurses provide mothers with instruction
and support in antenatal and postnatal period and it is recommended that the awareness level of midwives/nurses should be
increased so that postpartum depression can be diagnosed at an early phase and necessary steps can be made.

Key Words: Postpartum Depression, Maternal Attachment, Nursing
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OKB’LĐ BĐREYLERDE ANKSĐYETE, DEPRESYON VE STRESLE BAŞ
ETME DURUMUNUN BELĐRLENMESĐ
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), bireyin aile, akademik, mesleki ve sosyal işlevselliğini olumsuz
yönde etkileyerek yeti yitimine yol açan süregen bir rahatsızlıktır (1). Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre OKB,
işlevselliği olumsuz yönde etkileyen fiziksel ve ruhsal hastalıklar arasında onuncu sırada, 15-44 yaş arasındaki
kadınlarda ise beşinci sırada yer almaktadır (2). OKB bireyde belirgin düzeyde endişe ve sıkıntıya neden
olmakta, obsesif düşünceler bireyin anksiyetesini artırmakta, birey düşüncelerinin mantıksız olduğunu bilmesine
karşın bunları engelleyemediği için çaresizlik ve yoğun stres yaşamaktadır. Bu durum bireyin yaşamını,
çevresindeki insanlarla ilişkilerini ve stresle baş etmesini olumsuz etkilemektedir. Stresle başa çıkmaları yetersiz
olan bireylerde anksiyete ve depresyon ortaya çıkmaktadır (3). OKB’li bireylerin iyileşmesinde birey, aile ve
sağlık personeli işbirliğinin taburculuk sonrası da devam etmesi, bireyin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu
çalışma OKB’li bireylerde anksiyete, depresyon ve stresle baş etme durumunun belirlenmesi amacı ile
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri polikliniğine OKB tanısı ile
başvuran, 18 yaş ve üzeri, başka herhangi bir ruhsal sorunu olmayan, görsel, işitsel olarak iletişim engeli
olmayan, çalışmaya katılmayı kabul eden 55 hasta ile 55 sağlıklı birey alınmıştır. Araştırma verileri 1 Haziran31Temmuz 2007 tarihleri arasında anket formu, Stresle başaçıkma tarzları ölçeği, Beck depresyon ölçeği, Beck
anksiyete ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 15.00 paket programda
değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, t testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR VE SONUÇ
Çalışmada hastaların %72.7’sinin kadın, %58.2’sinin evli, %60’ının yüksek eğitimli, %78.2’sinin
çalışma yaşantısı olduğu, %87.3’ünün çekirdek ailede yaşadığı, %54.5’inin hastalık süresinin 5 yıldan daha az
olduğu, kontrol grubu bireylerin %61.8’inin kadın, %67.3’ünün evli, %50.9’unun yüksek eğitimli, %43.6’sının
çalışma yaşantısı olduğu, %76.4’ünün çekirdek ailede yaşadığı saptanmıştır. Çalışmada hastaların yaşlarının 1871 yaş arasında değiştiği, yaş ortalamasının 32.76 ± 11.73, anksiyete puan ortalamasının 41.18 ± 9.73, depresyon
puan ortalamasının 24.14 ± 9.53, stresle baş etme puan ortalamasının 1.38 ± .20 olduğu, anksiyete ile depresyon
arasında anlamlı bir ilişki olduğu (r=.482, p=.000) anksiyete arttıkça depresyonun arttığı, depresyon ile stresle
baş etme arasında negatif bir ilişki olduğu ( r=-.383, p=.004) depresyon arttıkça stresle baş etmenin azaldığı
saptanmıştır. Çalışmada kontrol grubu bireylerin yaşlarının 20–44 arasında değiştiği yaş ortalamasının 28.65 ±
5.86, anksiyete puan ortalamasının 5.34 ± 5.82, depresyon puan ortalamasının 5.72 ± 5.53, stresle baş etme puan
ortalamasının 1.20 ± .27 olduğu, anksiyete ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu (r=.725, p=.000)
anksiyete artıkça depresyonun arttığı, anksiyete ile stresle baş etme arasında ( r=.483, p=.000), depresyonla
stresle baş etme (r=.440, p=.001) arasında anlamlı ilişki olduğu anksiyete arttıkça stresle baş etmenin, depresyon
arttıkça stresle baş etmenin arttığı saptanmıştır. Hasta grubundaki bireylerin kontrol grubundaki bireylere göre;

stresle baş etme alt gruplarından kendine güvenli yaklaşım ve iyimser yaklaşım puanın düşük, çaresiz ve boyun
eğici yaklaşım puanının yüksek bununla birlikte anksiyete ve depresyon puanının yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: OKB, anksiyete, depresyon, stres, stresle başetme
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DETERMINATION OF HOW TO COPE WITH ANXIETY AND
DEPRESSION ON THOSE WITH OCD
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INTRODUCTION and AIM
Obsessive–compulsive disorder (OCD)It is a continuous disorder which causes the member to have
negative effect in family, academic and professional functionality (1). According to datum of WHO, OCD is the
10th in sequence amongst the physical and mental illneses affecting the function negatively , and it is the 5th
in women aged 15-44 (2). OCD causes characteristic anxiety and stress level in member and obsessive thoughts
increase the member’s anxiety. Though the person knows his thoughts are illogical, he has great helplessness
depression as he cannot prevent them. This condition effects the member’s life, his relations with the others and
his fight with stress negatively. When the members are not able to cope with stress there arises anxiety and
depression (3). In recovery of the members with OCD, it is necessary to keep on cooperation with the family,
health staff and member after discharging from the hospital. This study was carried out to determine the
condition of anxiety and depression on the members with OCD.
METHOD
The study Gaziosmanpaşa University Medical Faculty Hospital in the psychiatry clinic diagnosed with
OCD who apply, 18 years and above any other psychological problem, not visual, auditory communication
barriers as not, to participate in the study accepted 55 patients with 55 healthy individuals were
included.Research data, between 1 June-31 July 2007 on the survey form, dealing with stress-style scale, Beck
depression scale, Beck anxiety scale, was collected using. Research data obtained were evaluated in the program
package SPSS 15:00. The percentage distribution of the data analysis, t test and Pearson correlation analysis was
used.
RESULTS
It was found out that in this study %72.7 of the patients were women, %58.2 were married, %60 were
well educated, %78.2 were working, %87.3 were nuclear family, %54.5 were ill less than 5 year’s time, among
the control group %61.8 were women, %67.3 were married, %50.9 were well educated, %43.6 were working,
%76.4 were nuclear family. In the study the found results were like this the age of patients varied between
18-71, the average age was 32.76 ± 11.73, the average anxiety score was 41.18 ± 9.73, the average depression
score was 24.14 ± 9.53, cope with stress and the average score was 1.38±.20, anxiety and depression between a
relationship was (r =. 482, p =. 000), the anxiety increased depression, depression and stress to deal with a
negative relationship was between the (r =-. 383, p =. 004), and the depression to cope with stress was to
decrease. Also in this study these results were found, a control group of individuals between the ages of 20-44
changed, the average age of was 28.65 ± 5.86, the average anxiety score was 5.34 ± 5.82, the average depression
score was 5.72 ± 5.53, cope with stress score was 1.20 ± .27, anxiety and depression between a relationship was
( r =. 725, p =. 000), anxiety now increased by the depression, anxiety and stress to deal with was (r =. 483, p =.
000), cope with stress with depression was (r =. 440, p =. 001) between relationship to cope with stress
increased anxiety, and depression was found to increase to cope with stress. Patients in the control group of
individuals by individuals, to cope with the stress of the sub-group approach to self-confident and optimistic

approach of the low points, helpless and submissive's approach, however, a high score anxiety and depression
scores were high.
Key Words: OCD, anxiety, depression, stres, to cope with stress
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DR. ABDURRAHMAN YURTASLAN ANKARA ONKOLOJĐ EĞĐTĐM
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ÖZET
Günümüzde kanser en büyük sağlık sorunlarından biridir. Tüm dünyada bir yıl içinde belirlenen yeni
hasta sayısı 6 milyon civarında olup yaşam koşulları, değişen çevre şartları ve daha birçok etken sonucu kanserli
hasta sayısında artışlar görülmektedir. Ülkemizde kanser 1970’li yıllarda nedeni bilinen ölümler içinde dördüncü
sırada yer alırken, (2, 6, 14).kanser günümüzde erken tanı koyulduğunda tedavi oranı artan bir hastalık olmakla
birlikte, ülkemizde ilk sırayı almaktadır. Kanser tanı olanaklarının, eğitim ve sosyoekonomik düzeyin düşük
olması kanserden ölümleri arttırmakta ve toplumumuzda ölümcül bir hastalık olarak görülmesine sebep
olmaktadır. Nitekim tedavi işlemlerinin sonuç vermemesi, hastaların sona yani terminal döneme götürmektedir.
Terminal kelime anlamı olarak son, uç ve bir sürenin bitimini kapsayan bir anlam taşımaktadır. Terminal
dönemdeki hasta dendiğinde ise, yaşamın sonuna gelmiş ölmek üzere olan hastaları nitelendiren bir terim
karşımıza çıkmaktadır. Terminal dönemdeki kanser hastalarının sayısız duygusal ve fiziksel gereksinimleri
mevcuttur. Hasta kendini güvende hissetmek, değerini korumak, kişiliğini korumak, bir gruba bir aileye topluma
aitlik duygularını kaybetmemeyi ister ve her türlü umuda ihtiyaç duyar, kendisine yeni işlemlerin yeni
tedavilerin yapılmasını ve kendilerine aşırı ilgi gösterilmesini talep ederler. Hemşirelik eğitiminin de hasta
bakım amacı, genel olarak hastanın sağlığı ve iyileşmesini hedef alarak düzenlenir. Ölümcül hasta bakımında ise
hasta bakım amacı hastanın geri kalan yaşam süresini kaliteli geçirmesini rahat etmesini sağlamaktır. Bu çelişkili
durum ölümcül hastaya bakım veren, hemşirede çeşitli sorunlara yol açar.
Anahtar Kelimeler: Kanser, hemşirelik bakımı, terminal dönem
ABSTRACT
Nowadays, cancer is one of the biggest health problems. The number of new patients designated all
over the world in a year of time is 6 million and because of environmental conditions or many other factors,
increases have been recorded in the number of patients suffering from cancer. While cancer used to be the fourth
among the deaths, the causes of which were known, in our country, (2, 6, 14). in addition to being a treatable
disease if diagnosed early enough, it comes out to be the first one, today. Since the cancer diagnosis possibilities,
education and socioeconomic levels are low, deaths from cancer have been increasing, causing cancer to be
regarded as a fatal disease in our society. Likewise the treatment processes don’t conclude, the patients are taken
to the end, namely the “terminal period”.Literally, “terminal” means “end, tip, consisting the end of a process”.

If said “the patient in terminal period”, then it refers to a term describing the patients on the edge of their lives,
about to die. The patients in terminal period need countless emotional and physical needs. The patient wants to
feel himself in safe, protect his value and personality, keep his emotions such as belonging to a family, group or
society and he needs any kind of hope. They want new treatments and processes to be applied on them and need
extreme care. The goal of patient care in nursing education is arranged by taking aim at the health and recovery
of the patient. The care goal in looking after a fatal patient is to help him spend the rest of his life comfortably.
This contradictory condition creates various problems for the nurse taking care of the fatal patient.
Key Words: Cancer, nursery care, terminal period

GĐRĐŞ VE AMAÇ
Ölümcül bir hastalık olan kanser ile karşı karşıya kalan hemşirelerin hastalar ve yakınları ile anlamlı
ilişkiler kurabilmeleri için gerekli olan tepki ve duygularının farkında olmaları gereklidir. Bu nedenle bu
araştırma hemşirelerin terminal dönem kanser hastasına bakım verirken karşılaştığı güçlükleri ve bu güçlüklerle
baş etmedeki başarılarını ve bu başarıları düzeylerinin hemşirelerin kişisel özellikleri ile ilişkisinin ortaya
koyulması amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırma 04 -06 Mart 2009 tarihleri arasında Ankara Valilik oluru alınarak Dr.Abdurrahman
Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan hemşirelerde; basit rastgele yöntemi ile
belirlenen 48 hemşire üzerinde Uzman Güler Öz ün danışmanlığında hazırlamış olduğumuz 39 soruluk anket
uygulanmıştır. Hemşirelerin kişisel tanımlayıcı özellikleri ile ilgili veriler sayı ve yüzdelik kullanılarak
değerlendirilmiştir: Diğer terminal hasta bakım güçlükleri de sayı ve yüzdelik kullanılarak değerlendirilmiş olup
başa çıkma yollarının değerlendirilmesinde cross-tabulation ve Ki kare yöntemi kullanılmıştır. (Yapılan
anketteki 7–19 ve 20–31 sorular çoktan seçmeli sorular oldukları için yapılacak crosstab puanlama yapılmış
ortaya çıkan skor tablosundaki verilere göre recode kullanılarak veriler norminal hale getirilmiş ve crosstab a
uygulanmıştır.)

BULGULAR
Tablo1. Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan
Hemşirelerin Çalışma yılına göre Yardım Alma Düzeyleri
s5 * Yardım Alma Düzeyleri Crosstabulation

1–5
Bu Bölümde Kaç Yıldır
Çalışıyorsunuz

6–10
11–15
16 +

Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde
Sayı
Yüzde

Yardım
Almayan
29
76,3%
2
66,7%
3
100,0%

Sayı
Yüzde

4,00
100,00%

Yardım Alma Düzeyleri
Normal Düzeyde
Çok Yardım
Yardım Alan
Alan
8
1
21,1%
2,6%
1
0
33,3%
0,0%
0
0
0,0%
0,0%
0,00
0,00%

0,00
0,00%

Toplam
38
100,0%
3
100,0%
3
100,0%
4,00
100,00%

χ2 = 2,505 , P > 0,05

Onkoloji bölümünde 5 yıldan az çalışıpta yardım almayan hemşire %76,3 lük kısmı,normal düzeyde
yardım alan %21.1 ini ,çok yardım alan kısım ise 2,6 sını oluşturmaktadır.6-10 yıllık tecrübesi olan
hemşirelerden yardım almayan kısım %66.7,normal düzeyde yardım alanlar %33.3 ünü oluşturmaktadır ve çok
yardım alan hemşire gözlenmemiştir..11-15 yıl arası tecrübesi olanlardan yardım almayan kısım %100
dür.Normal yardım alan ve çok yardım alan hemşire gözlenmemiştir..16 yıl ve üstü mesleki çalışma süresi
olanlarda 11-15 yıl arasında çalışanlara benzer şekilde yardım almayan kısım %100 dür.
Tablo2: Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesinde
Çalışan Hemşirelerin Çalışma Yılına Göre Baş Etme Başarı Düzeyleri

Bu Bölümde Kaç Yıldır
Çalışıyorsunuz

s5 * Güçlüklerle baş etme başarısı Crosstabulation
Güçlüklerle baş etme başarısı
NORMAL BAŞARISIZ Toplam
Sayı
16
22
38
1-5
42,1%
57,9%
100,0%
Yüzde
Sayı
1
2
3
6-10
Yüzde
33,3%
66,7%
100,0%
Sayı
2
1
3
11-15
Yüzde
66,7%
33,3%
100,0%

Sayı
1,00
3,00
4,00
Yüzde 25,00%
75,00%
100,00%
χ2 = 1,317 , P > 0,05
Burada hemşirelerin onkoloji bölümünde çalışma sürelerinin güçlüklerle baş etme düzeylerine etkisi
değerlendirilmiştir.5 yıl ve daha az sürede çalışanları %57,9 unun,6-10 yıl arası çalışanların 66,7 sinin,11-15 yıl
arası çalışanların %33.3 ünün ve 16 yıldan fazla çalışanların %75 inin güçlüklerle baş etmede başarısız olduğu
görülmüştür.
Tablo 3. Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
Çalışan Hemşirelerin Eğitim Durumlarının Yardım Alma Düzeylerine Etkilerinin Dağılımı.
Yardım Almayan Normal Düzeyde Yardım Çok Yardım Alan
Alan
Eğitim Durumu
Total (n)
Sağlık Meslek
Lisesi
Önlisans
Lisans Mezunu

Sayı
16

Yüzde
%76,2

16
6

%84,2
%75

Sayı
5

Yüzde
%23,8

3
%15,8
1
%12,5
χ2 =5,644 P > 0.05 48

Sayı
0

Yüzde
%0

21

0
1

%0
%12,5

19
8

Ankete katılan Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşirelerden %76,2’si yardım almadan çalışabilmektedir.
Normal düzeyde yardım alan %23,8dir,çok yardım alan birey gözlenmemiştir. Ön lisans mezunu hemşirelerden
%84,2'si yardım almamış,%15,8'Đ normal düzeyde yardım almıştır. Lisans mezunu hemşirelerden %75'i yardım
almamış,%12,5'u normal düzeyde ve çok yardım almıştır.
SONUÇ VE ÖNERĐLER
Bu araştırma, terminal dönemde olan hastalara bakım veren hemşirelerin yaşadıkları güçlükleri ve baş
etme yolları saptamak amacı ile yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
Araştırma kapsamına alınan hemşirelerin tanıtıcı özellikleri (Tablo.1).
Onkoloji bölümünde 5 yıldan az çalışıp ta yardım almayan hemşire %76,3 lük kısmı, normal düzeyde
yardım alan %21,1’ ini, çok yardım alan kısım ise %2,6’sını oluşturmaktadır. 6–10 yıllık tecrübesi olan
hemşirelerden yardım almayan kısım %66,7,normal düzeyde yardım alanlar %33,3 ünü oluşturmaktadır ve çok
yardım alan hemşire gözlenmemiştir.11–15 yıl arası tecrübesi olanlardan yardım almayan kısım %100 dür.
Normal yardım alan ve çok yardım alan hemşire gözlenmemiştir.16 yıl ve üstü mesleki çalışma süresi olanlarda
11–15 yıl arasında çalışanlara benzer şekilde yardım almayan kısım %100 dür.
Dr.Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin
Çalışma yılına Göre Baş Etme Başarı düzeyleri;
Tablo2’ye göre meslekte 5 yıldan az çalışıpta yardım almayan birey gözlemlenmemiştir. Normal yardım
alan % 83,3’ünü, çok yardım alan kısım % 16,7’sini oluşturmaktadır. 6–10 yıllık tecrübesi alanlardan yardım
almayan hemşire gözlemlenmemiştir. Normal düzeyde yardım alan kısım % 72,2’sini çok yardım alan ise %
27,8’ini oluşturmaktadır. 11–15 yıl arası meslek çalışması alan hemşirelerde yardım almayan birey
gözlemlenmemiştir: Normal düzeyde yardım alanların oranı % 58,3 çok yardım alanların oranı ise % 41,7’dir. 16
yıl ve üstü mesleki çalışma süresi alanlarda yardım almayan birey % 6,7, normal düzeyde yardım alan % 66,7,
çok yardım alan % 26,7’dir. Ankete katılan Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşirelerden çalışırken yardım
almayan yoktur. % 76.5’i normal düzeyde yardım alırken % 23,5’i çok yardım almıştır. Önlisans mezunu
hemşirelerden çalışırken yardım almayan yoktur. % 76.5’i normal düzeyde yardım alırken % 23,5’i çok yardım
almaktadır(Tablo3). Lisans mezunu hemşirelerden % 5,9’u yardım almadan çalışabilmektedir. % 52.9’u normal
düzeyde yardım alırken % 41,2’si ise çok yardım almaktadır. (x2= 4.114, P > 0.005)

1.

2.
3.

4.
5.

ÖNERĐLER
Elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur.
Hemşirelerin, terminal dönem hasta bakımını sağlarken çaresizlik ve yetersizlik yaşadıkları göz önünde
bulundurulduğunda; hasta ve çalışanlara yönelik rehberlik ve danışmanlık alınması, hemşirelerin güçlük
yaşadıkları durumları ifade edebilecekleri etkileşim grup toplantılarının yapılması önerilir.
Hastanede Hemşirelik bakımında eksiklik problemi yaşayan hemşireler için; hastane organizasyonunun
eksikliklerin giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması önerilir.
Hemşirelerin eğitim durumlarının, güçlüklerle başedebilmeleri için; terminal dönemdeki hastaya bakım veren
ünitelerde çalıştırılacak hemşirelerin lisans düzeyinde eğitim almış ve 5 yıllık mesleki deneyiminin olması şartı
getirilmesi, Onkoloji Hastanesi ve Terminal Dönem Bakımı ile ilgili Sertifikasyon Programlarının başlatılması,
Hemşirelik Yüksek Okullarının bulunduğu Üniversitelerde Terminal Dönem Bakımı ve Onkoloji Hemşireliği
Yüksek lisans ve Doktora Programların Açılması önerilir.
Terminal dönem kanser hastalarıyla sık karşılaşılan servislerde çalışan hemşirelerin rotasyona alınması önerilir.
Hastane Yönetiminin hizmet içi eğitime önem vermesi gerektiği ve gelecekte aynı konu üzerinde çalışmak
isteyenlere; Ankara’daki bütün devlet hastanelerinde ve diğer üniversite – özel hastanelerde karşılaştırmalı bir
çalışma planlamaları önerilir.
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ülkemizde yapılan sınırlı çalışmalarda üniversite öğrencilerinin %3,3-6,4’ü bağımlılık yapan herhangi
bir madde kullanmaktadır. Üniversite öğrencileri arasında bağımlılık yapan maddelerin kullanım prevalansını
tespit etmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu bir tanımlayıcı araştırmadır. Araştırma, 2008 yılı Aralık ayında Yozgat Đl merkezinde bulunan
Bozok Üniversitesi (BÜ) ve Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) önlisans ve lisans öğrencileri (N=5.946)
üzerinde yapıldı. Denekler, rastgele küme örnekleme yöntemiyle seçildi. Araştırmaya, n=860 öğrenci alındı.
Veriler, hazırlanan anketin grup halindeki öğrencilerce doldurulmasıyla toplandı. Araştırma için gerekli izin ve
etik kurul onayı alınmıştır. Bağımlılık yapan maddelerin kullanımı, dolaylı olarak sorulmuştur.
BULGULAR
Araştırmaya katılanların, %79,5’i BÜ’nde, %20,5’i PMYO’nda öğrenim görmekte, %41,5’i önlisans ve
%58,5 lisans bölümü öğrencisi, %38,4’ü kız, %61,6’sı erkektir.
Öğrencilerin %31,8’i (erkek:%42,3; kadın:%15,1) sigara içtiğini, %14,4’ü (erkek:%18,7; kadın:%7,5) alkol
aldığını ve %15,7’si (erkek:%21,6; kadın:%6,3) yakın çevresindeki kişileri bağımlılık yapan maddeleri (alkol ve
sigara hariç) alırken gördüğünü ifade etmiştir. Bağımlılık yapan maddelerden alınırken en çok görülenler
sırayala; esrar (67 kişi), bali-tiner (62 kişi), ekstazi (31 kişi), eroin (15 kişi) ve kokaindir (12 kişi). Sigara içme ve
alkol alma prevalansı genel toplumla benzerdir. Erkekler, kızlara göre (X2=77,5 p<0,01), 25 yaş ve
üzerindekiler, 17–18 yaş grubuna göre 5 kattan fazla oranda sigara içtiği (X2=50,5 p<0,01) ve yaş arttıkça sigara
içme oranının arttığı (r=0,20 p<0,01) ve yine önlisans programlarında okuyanlar, lisans bölümlerinde okuyanlara
göre daha fazla oranda sigara içtiği görülmüştür (X2=78,4 p<0,01). Öğrencinin ikamet ettiği yere (X2=9,7
p>0,05) ve kaçıncı sınıfta okuduğuna göre X2=8,0 p>0,05) sigara içme durumu farklı bulunamadı.
SONUÇ
Öğrenciler arasında bağımlılık yapan maddelerin kullanımı, genel toplumla benzer orandadır. Yakın
arakadaşlarını bağımlılık yapan maddeleri alırken görenlerin oranının yüksek olması, bu maddelerin birden fazla
kişinin yanında alınmasından kaynaklanmış olabilir.
Anahtar Kelimeler: Bağımlılık yapan maddeler, üniversite öğrencisi
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INTRODUCTION AND PURPOSE
Results of the limited number of studies done in Turkey indicated that 3.3 – 6.4 % of college students
had ever used addictive substances. The aim of this study is to determine the prevalence of usage of alcohol
(ethanol), tobacco, and other addictive substances in university students.
METHODS
This is a descriptive study. This study was held in Yozgat city center among Bozok University and
Police Vocational School students (N=5.946) in December 2008. Test subjects were selected by using cluster
sampling. Total number of selected test subjects was n=860. Data was collected via questionnaire applied to
group of students. It was get permission to conduct research by ethics board and institutional.
RESULTS
Of 860 participants 79,5% was from Bozok University, 20,5% was from Polis Vocational School;
41,5% was associate degree student, 58,5% was undergraduate student; 38,4% was female, 61,6% was male. The
obtained results showed that of these participants, 31,8% smoked (males: 42,3% and females:15,1%), 14,4%
used ethanol (males: 18,7% and females: 7,5%), and 15,7% witnessed that yours friends were trying other
addictive substances (males: 21,6% and females: 6,3%). Addictive substances were most witnessed were to
marihuana (67 students), thinner (62 students), extasi (31 students), heroin (15 students) and cocain (12
students). The prevalence of the usage of ethanol and tobacco among students were similar to those in the
general population. The obtained results showed that more males, compared to females, (X2 = 77.5 p <0.01),
more 25 aged and over, compared to 17-18 aged group, 5 times cigarette smoking (X2 = 50.5 p <0.01) and usage
ethanol (r = 0.20 p <0.01). When age of the students increase, prevalence of cigarette smoking increase (r=0,20
p<0,01). More the vocational students than undergraduate students smoked (X2=78,4 p<0,01). section rate has
been observed in smokers (X2 = 78.4 p <0.01). The prevalence of cigarette smoking among students wasn’t
different between grade and where residence.
CONCLUSION
Prevalence of usage of addictive substances among the university students was similar to those in the
general population.
Key Words: Addictive Substances, University Student
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ŞĐZOFRENĐ HASTA AĐLELERĐNDE ALGILANAN AĐLE YÜKÜ
DÜZEYĐ VE REHABĐLĐTASYON SÜRECĐNĐN AĐLE YÜKÜNE ETKĐSĐ
Sibel COŞKUN
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu
A y la Y A Z I C I
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
AMAÇ
Şizofreni hem hasta hem de ailenin yaşamını olumsuz etkileyen kronik bir hastalıktır (1.2). Bu
araştırmada şizofreni hasta ailelerinde algılanan aile yükü düzeyinin ve rehabilitasyon sürecinin aile yüküne olan
etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM
2009 yılı mart ayında gerçekleştirilen çalışmada, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları E.A.
Hastanesi, Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne(GHRM) en az 6 aydır düzenli(en az haftada bir)
devam eden 30 şizofreni hastası ve aile üyesi ile aynı hastanenin polikliniklerinde ayaktan tedavi edilen ve
rastgele seçilen 30 şizofreni hastası ve aile üyesi çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırma için etik kurul onayı
ile hasta ve ailelerden araştırmaya katılımları için onam alınmış olup, araştırmada aile üyelerine
“sosyodemografik bilgi formu” ile “Algılanan Aile Yükü Ölçeği(AAYO)” (3) uygulanmıştır. Ayrıca, algılanan
aile yükü düzeyini etkileyebilecek hastalıkla ilgili değişkenleri değerlendirmek için 12 soruluk ”Yeti Yitimi
Çizelgesi(YYÇ)” ve “Pozitif ve Negatif Semptom Ölçeği (SANS-SAPS)” adlı ölçekler hastalara uygulanmış ve
sonuçlar bilgisayar ortamında değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Polikliniklerde ayaktan tedavi edilen hastaların yaş ortalaması 32,5±8,4, GHRM ‘ne devam eden
hastaların yaş ortalaması 33±10,6 olup hastaların ve ailelerin sosyodemogafik özellikleri ve hastaların YYÇ
düzeyleri açısından anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Şizofreni hasta ailelerinin AAYO toplam puanı ort:
23±17,2 olup, polikliniklerce ayaktan izlenen hasta aileleri ile GHRM’ne devam eden hasta ailelerinin AAYO
düzeyleri karşılaştırıldığında rehabilitasyon merkezine devam eden hasta ailelerinde algılanan aile yükü düzeyi
daha düşük olup, gruplar arasındaki farklılık istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0,05). Şizofreni semptomlarından
negatif belirtileri ölçen SANS puan ortalaması ve pozitif belirtileri ölçen SAPS puan ortalaması poliklinikten
izlenen hastalara kıyasla GHRM’ne devam eden hastalarda daha düşük saptanmış olup bu farklılık istatistiksel
olarak anlamlı (p<0,001) bulunmuştur. SANS, SAPS düzeyleri ve YYÇ puanı ile AAYO toplam puanı
arasındaki korelasyona baktığımızda ise aynı yönde ve anlamlı düzeyde korelasyonlar (p<0,05) saptanmıştır.
Ayrıca GHRM’ne devam eden hasta ve ailelerinde psikoeğitim gruplarına katılım oranı istatistiksel olarak
anlamlı faklılık göstermektedir (p<0,05).
SONUÇ
Polikliniklerde ayaktan izlenen grupla karşılaştırıldığında GHRM’ne devam eden hastalarda hastalık
semptomlarını ölçen SANS ve SAPS puanları ve hasta ailelerinde AAYO puanı daha düşük olarak saptanmıştır.
Ayrıca SANS-SAPS puanları ve yeti yitimi puanı arttıkça algılanan aile yükü puanı da artmaktadır. Bu bulguları
GHRM’de hasta ve yakınlarına uygulanan psikoeğitim gruplarının ve rehabilitasyon sürecinin hastaların
tedavisine katkı sağladığı ve ailenin yükünü azaltmada etkili olduğu seklinde yorumlayabiliriz. Ailenin tedaviye
katılımının ve aile yükünü azaltmaya yönelik girişimlerin önemli olduğu literatürde belirtilmekte olup,
rehabilitasyon surecinin hastaların yaşam kalitesine ve tedaviye katkıda bulunduğuna dair araştırmalar
bulunmaktadır (4). Rehabilitasyon merkezlerinin ve aile eğitimine yönelik çalışmaların yaygınlaştırılması
önemlidir.
Anahtar Kelimeler: Aile yükü, şizofreni, psikiyatrik rehabilitasyon.
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FAMILY BURDEN IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS’ FAMILY AND
THE EFFECT OF REHABILITATION PROCESS ON FAMILY
BURDEN
Sibel COŞKUN
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksek Okulu
Ayla YAZICI
Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi
SUMMARY
We aimed in this study to search for the effect of rehabilitation on families which has burden about
living together with a schizophrenic family member. 30 outpatients Who were diagnosed as schizophrenia and
their family members who have been monitored for at least six months in the day hospital and psychiatric
rehabilitation were included. 30 randomly selected outpatients and their family members were also included as
control group. Both group of patients were chosen among the patients Who are diagnosed as Schizophrenia and
treated in Bakirkoy Mental State Hospital. “Sociodemographic data form”, “Perceived Family Burden
Scale(PFBS)” were applied to the family members. 12-items “Disability Assessment Schedule(DAS)” and
“Scale for the Assessment of Negative Symptoms and Positive Symptoms(SANS-SAPS)” were applied to the
patients. No statistically significant difference was found regarding the sociodemographic characteristics and
disability levels of two patients groups and their family members. However; the difference between the average
SANS-SAPS scores of the groups have been found statistically significant (p<0,001). When the groups are
compared in terms of their PFBS levels, the average burden level of families of patients attending to the
rehabilitation center is lower and this difference is statistically significant (p<0,05). When we review the
relationship between the total SANS-SAPS and DAS points and the total PFBS points, it has been noted that
there is statistically meaningful/significant correlation in the same direction between them (p 0.05). Additionally,
better treatment compliance was seen on the patients attending to Rehabilitation unit and there is a statistically
significant difference between the attendance rates of this group (p<0,05). As a result, it could be said that
rehabilitation process has positive effect on schizophrenia symptoms and family burden level.
Key Words : family burden, schizophrenia, psychiatric rehabilitation.
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ĐLK VE ORTA EVRE ALZHEĐMER HASTALARININ EVDE ĐZLEMĐ
Gülay TAŞDEMĐR YĐĞĐTOĞLU
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği
ÖZET
Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Polikliniği ve Đç
Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Ünitesi’ne başvuran, ilk ve orta evre Alzheimer hastalarına yönelik ev
izlemlerinde yapılan hemşirelik girişimlerinin hasta sorunlarına, kaygı ve depresyon düzeylerine etkisini
incelemek amacıyla eylem araştırması olarak yapılmıştır. Araştırma, kriterlere uyan ve çalışmaya katılmayı
kabul eden 40 hasta üzerinde 1’i başlangıç izlemi, 6’sı haftada bir ve sonuncusu (kontrol izlemi) bir ay sonra
yapılan izlemler şeklinde gerçekleştirilmiştir. Veriler, Alzheimer Hastalarına Yönelik Veri Toplama Formu,
Cornell Demansta Depresyon Ölçeği, Spielberg’in Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri ile toplanmıştır.
Başlangıç izleminde hastaların sorunları Alzheimer Hastalarına Yönelik Veri Toplama Formu ile belirlenmiş,
depresyon, durumluk ve sürekli kaygı ölçekleri uygulanmıştır. Haftalık yapılan ev izlemlerinde belirlenen
sorunlara yönelik planlanan hemşirelik girişimleri yapılmıştır. Bir ay sonraki kontrol izleminde de hasta
sorunları tekrar değerlendirilmiş, depresyon, durumluk ve sürekli kaygı ölçekleri uygulanmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde; Yüzdelik, Cochran Q Testi, Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi kullanılmıştır.
Araştırmada, ev izlemlerinde uygulanan hemşirelik girişimleriyle hasta sorunlarında başlangıca göre bitiş
izleminde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ancak haftalık izlemlerden
1 ay sonraki kontrol izleminde hastaların sorunlarındaki azalma devam etmemiş, bazı sorunlarda artış olduğu
belirlenmiştir. Đzlemlerde uygulanan hemşirelik girişimleri ile hastaların depresyon, durumluk ve sürekli kaygı
puan ortalamalarında izlem öncesine göre izlem sonunda istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalma olduğu
bulunmuştur (p<0.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, Alzheimer hastalarına yönelik evde bakımla ilgili sürekli
programların geliştirilmesi önerilmiştir.
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HOME FOLLOW-UP VISITS OF EARLY AND MODERATE STAGE
ALZHEIMER PATIENTS
Gülay TAŞDEMĐR YĐĞĐTOĞLU
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği

SUMMARY
The study is carried out action research to determine the effect of home follow-up visits for the decrease
of problems of early and moderate stage Alzheimer disease patients’ who have applied to Hacettepe University
Adult Hospital Neurology Policlinic and Department of Internal Medicine Geriatrics Units. Study was
conducted with 40 patients who met the study criterion and accepted to join the study including visits one of
which was beginning and six weekly and one post-study month later follow-up visits. Data were collected with
Data Collection Form for Alzheimer Disease Patients, Cornell Dementia Depression Scale and Spielberg’s StateTrait Anxiety Inventory. In beginning visit, Alzheimer patients’ problems were determined and depression and
anxiety scales were applied. In follow-up visits, nursing interventions which were previously planned according
to the problems of the patients were put into practice. In each weekly visit, patients’ problems were checked out
and next follow-up visit were planned. In control follow-up visit which was one month after of other visits,
patients’ problems were re-determined, and depression and anxiety scales were applied. Percentage values,
Cochran Q test, Variance Analysis For Repetitive Measures were used in data analysis. In study results the
decrease in patient problems after home follow-up visits were statistically significant (p<0.05). But in home
follow-up visit which was one month after of weekly follow-up visits, the decrease in problems didn’t continue
in the same race and even increase in some of the problems were determined. With nursing interventions in
home follow-up visits, a statistically significant decrease in depression and state- trait anxiety scale mean scores
were determined (p<0.05). According to these results, it is recommended that continuous programs for home
care should be developed for Alzheimer patients.
Key Words: Alzheimer Disease, Home Follow-Up Visit, Anxiety, Depression, Psychiatric Nursing.
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ĐZMĐR ĐLĐ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ
AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDETE MARUZĐYETLERĐ, BĐLGĐ DÜZEYLERĐ VE
MESLEKĐ TUTUMLARININ BELĐRLENMESĐ
Birsen YANILMAZ
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Barış KILIÇCIOĞLU
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gülhan ALTUN
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Mustafa KAYA
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu araştırma, Đzmir Đli sağlık çalışanlarının aile içi şiddete maruz kalma oranlarını, aile içi şiddetle ilgili bilgi düzeylerini ve şiddet mağduru hasta ile
karşılaştıklarında, mesleki sorumluluklarıyla ilgili tutumlarını belirlemek için yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Đzmir Đli Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Sağlık Müdürlüğünde Kasım 2008-Ocak 2009 tarihleri arasında
yürütülen ‘’Kadına Yönelik Aile içi Şiddetin Önlenmesi’’ başlıklı hizmet içi eğitim programına dinleyici olarak katılan 131 sağlık çalışanı oluşturmuştur.
Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş eğitime katılan tüm sağlık çalışanlarından araştırmaya katılmayı kabul eden, Hemşire, Doktor, Hizmetli ve sağlıkla
ilgili diğer meslek mensupları araştırma kapsamına alınmıştır. Veriler 22 soruluk anket formunun katılımcılarca yanıtlanması ile toplanmıştır. Toplanan verilerin
istatistiksel analizi için, bilgisayar ortamında SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 15.0 programı kullanıldı. Çalışma verileri
değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metodların (ortalama, standart sapma, min, max) yanı sıra niceliksel verilerin gruplararası karşılaştırılmasında One
Way Anova testi, niteliksel verilerin karşılaştırılmasında chi-sqare testleri kullanılmıştır. Sonuçlar %95 güven aralığında p≤0,05 düzeyinde istatistiksel olarak
anlamlı, p>0,05 istatistiksel anlamsız olarak değerlendirildi.
BULGULAR
Tablo 1: Olguların Demografik Özellikleri
n
%
Ortalama
sd
Min
Max
Yaş(yıl)
Kadın
119
90,2
35,81
6,68
22,00
57,00
Erkek
12
9,1
38,75
12,46
25,00
68,00
Meslekte Yıl
129
98,4
14,20
8,55
1,00
40,00
Kadın
117
89,3
14,33
8,28
1,00
32,00
Erkek
12
38,7
13,00
11,16
2,00
40,00
Eğitim
Đlkokul
9
7,1
Ortaokul
4
3,1
Lise
21
16,5
Üniversite
78
61,4
Master
10
7,9
Doktora
5
3,9
Medeni Durum
Bekar
34
26,4
Kadın
32
24,8
Erkek
2
1,6
Evli
92
71,3
Kadın
83
64,3
Erkek
9
7,0
Diğer
3
2,3
Kadın
2
1,6
Erkek
1
0,8
Meslek
Hemşire
77
58,8
Kadın
75
57,3
Erkek
2
1,5
Doktor
15
11,5
Kadın
8
6,1
Erkek
7
5,3
Hizmetli
16
12,2
Kadın
16
12,2
Erkek
0
0,0
Diğer
23
17,6
Kadın
20
15,3
Erkek
3
2,3
Tablo 2: Mesleklere göre medeni durum ve aile içi şiddet nedir? Sorusunun yanıtları
Meslek
Hemşire
Doktor
Hizmetli
Diğer
n
%
n
%
n
%
n

%

p

Medeni
Durum
Bekâr
20
Evli
Diğer
1
Şiddet
Nedir?
Sözel
3
Fiziksel 6
Ekonomik
Hepsi 62

0,143
26,0
56
1,3

3
72,7
2

20,0
10
13,3

4
66,7
0

26,7
11
0,0

7
73,3
0

30,4
16
0,0

4,2
8,5
0
87,3

0
2
0,0
12

0,0
14,3
0
85,7

2
4
0,0
6

16,7
33,3
0
50,0

1
4
0,0
13

5,3
21,1
1
68,4

69,6

0,053

5,3

Olguların, medeni durumları ve meslek dağılımı incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkbulunmadı.(p=0,143 ve p>0,05) (Tablo 2.) Fakat
ekonomik şiddeti sadece bir olgunun tanıması dikkat çekicidir. Aile içi şiddet nedir? sorusuna tüm olgulardan 116 kişi (88,54) cevap verdi. Bu soruya verilen
cevapların mesleklere göre dağılımı değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı.(p=0,053 ve p>0,053). Yine aile içi şiddet nedir? sorusuna
yanıt verenlerin verdikleri yanıtları cinsiyete göre değerlendirdiğimizde erkek olguların 8’i (%66,6), kadın olguların ise 104’ü (%87,3) bu soruyu yanıtlamıştır.
Verilen yanıtlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmüştür. Özellikle hepsi yanıtını verenlerin kadınlarda erkeklere göre daha yüksek düzeyde
olması önemli bulundu. (p=0,023 ve p<0,05) (Grafik 1).
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Grafik 1:Aile içi şiddet nedir ? sorusuna verilen yanıtlar
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Grafik 2: Aile içi şiddet nedir? yanıtlarının Eğitim durumlarına Göre Dağılımı (%)
Aile içi şiddet nedir? sorusuna verilen yanıtlar eğitim durumlarına göre değerlendirildiğinde olguların verdikleri yanıtlar arasında istatistiksel olarak
anlamlı bir fark görülmüştür. Buna göre şiddet nedir sorusuna hepsi cevabı verenlerin (şiddetin her şekilde olabileceğini düşünenler fiziksel, sözel, ekonomik )
eğitim düzeyi arttıkça daha yüksek düzeyde olması önemli bulundu.(p=0,001 ve p<0,05)(Grafik 2).
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Grafik 3: Aile içi şiddete Maruz kalma ve mesleklere göre dağılımı (%)
Aile içi şiddete maruz kaldınız mı sorusuna verilen yanıtlar mesleklere göre değerlendirildiğinde hemşire ve diğer grubunun hayır kalmadım
yanıtının doktorlara göre daha fazla düzeyde olması istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu durum hekim dışındaki meslek grubundaki olguların şiddete
maruz kaldıklarını belirtmekten kaçındığını düşündürebilir.(p=0,045 ve p<0,05)(Grafik 3).
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Grafik 4:Aile içi şiddete maruz kalma ve medeni durum
Medeni hali diğer grubunda olanların hayır hiç kalmadım cevabını vermemesi onların bazen de olsa şiddete maruz kalması istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur (Grafik 4). Ayrıca ;‘’Hayır’’ yani ‘’Aile içi şiddete maruz kalmadım’’ diyen tüm olguların içinde 75 olgu vardır. Ancak bu 75 olgudan; aile
içi şiddette hangisine maruz kaldınız ? sorusuna 3 olgu sözel şiddet, aile içi şiddeti size kim uyguladı? Sorusuna 2 olgu annem ve babam, aile içi şiddeti
uygulayan kişilerin eğitim durumu sorulduğunda ise; yine bu iki olgu ilkokul mezunu olduğunu belirtti. Aile içi şiddete nerede uğradınız? sorusuna iki olguda
evde olduğunu, aile içi şiddete maruz kaldığınızı birine söylediniz mi sorusuna 3 olguda arkadaşına söylediğini, Đlk nereye müracat ettiniz? sorusuna bu sefer 10
olgu cevaplandırmıştır. Bunlardan 2 olgu aile üyelerine, 4 olgu karakola, 4 olguda hiçbir yere müracaat etmediğini belirtti. Yine bu 75 olgudan 8 olgu aile içi
şiddet sonucu bir sağlık kuruluşuna gittiniz mi? sorusuna yanıt vermiş, fakat sadece1 olgu evet sağlık kuruluşuna gittiğini beyan etmiş.
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Grafik:5 Aile içi şiddete maruz kalma ve medeni durum

Medeni duruma göre şiddete maruz kalma araştırıldığında evli olan olguların daha fazla şiddete maruz kalması istatistiksel olarak
anlamlı bulunmuştur.(p=0,016 ve p<0,05).Ancak medeni hali bekar olanların oldukça yüksek düzeyde şiddete maruz kalması ilgi

çekici bulunmuştur.
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Grafik 6: Aile içi şiddete maruz kaldığını kime söyledin?’in (%) dağılımı
Olguların o/o 64.4 ü aile içi şiddete maruz kaldığını işverenine ( yöneticisine) söylediğini belirtmesi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.( Grafik
6).Aile içi şiddet mağduru hastanız oldu mu ? Sorusuna 126 olgu cevaplamış bunlarda 74 olgu ( %56,1) evet böyle hastalarım oldu, 52 olgu ise ( %39,4) hayır
olmadı şeklinde cevaplandırmış. Aile içi şiddete maruz kalmış hastayı yetkili makamlara bildirmek hangi sağlık meslek mensuplarının yükümlülüğüdür?
Sorusuna 115 olgu hepsi cevabını vermiştir (%87,1)
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Grafik 7:Aile içi şiddeti kim adli bildirimde bulunacak dağılımı
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Grafik 8: Aile içi şiddet mağduru hasta için adli bildirim koşulu
Aile içi şiddet mağduru hastayı ancak hasta izin verirse bildireceğini belirten o/o 29.5 sağlık çalışanı bulunmaktadır. Hangi yaşın
altındakilerle cinsel ilişkiye girmek veya evlenmek kanunen suçtur? Sorusunun doğru yanıtı olan 15 yaşı bilen 16 olgu ( 12,1) olup bu
oldukça düşük bulunmuştur( Grafik 9).
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Grafik 9: Olguların Cinsellik Yaşı Bilgileri dağılımı (%)

64,4
70
60
50
29,5

40
%
30
20

1,5

10
0
var

yok

bilmiyorum

Grafik 10: Sığınma evleri
Yaşadığınız semtte sığınma evi varmı? Yanıtlarında var veya yok yanıtları ile o/o 31 oranındaki olgunun evet şiddete uğradım diyen o/o 38.3 yakın
olması dikkat çekmektedir.
SONUÇ
Aile içi şiddeti önlemek, şiddete maruz kalmış hastalara karşı mesleki sorumluluklarını ve bu bağlamda yapılan toplumsal hizmetleri hatırlatmak için
sağlık çalışanlarının, yöneticilerinde dahil edildiği hizmet içi eğitim programları ile desteklenmesine ihtiyaç olduğu, aile içi şiddet mağduru hastanın koşulsuz
bildirimi için standartlaştırma çalışmalarının yapılmasının zorunlu olduğu sonucuna varılmıştır.
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SUMMARY
Family is the primary site and environment in which an individual’s basic and important needs such as
nutrition, care, love, emotional development, psychological development, education, gaining cultural values and
maintaining a healthy mental development are satisfied (1).Violence, is the sum of all individual or collective
actions which lead to physical or mental damage, injury, remain disabled or loss of life (2).
Types of Violence
Physical violence - slapping, shaking, ill-treatment, beating, bashing, etc. hitting with objects, threaten
or injure with cutting tools, threaten with fire weapons, wounding or killing.
Emotional violence – yelling against family members, humiliation against others, telling abashing
words, swearing, threats of any kind, directing behaviors by force, preventing social communications.
Sexual violence - force to marry, force to sexual intercourse, rape.
Economic violence - restricting the economic opportunities, restricting the people's freedom to work,
seizure of assets, using assets outside of the consent, force to work.
Neglect - neglect, not to meet the basic needs (3).
Domestic violence is; Actualisation of any type of aforementioned behaviours between
family members.
Victims of domestic violence may be the spouses (female or male), children, the elderly, fiances and
disabled persons who are in need of care. (4)
A large portion of domestic violence takes place against women and children, and is performed by a
male. (5 -6) Regarding a study done by Republic of Turkey Prime Ministry Family Research Council, violence
constitutes 11.2 % of all hospital admissions (7)
Domestic violence is the 2nd common cause of injury among women aged between 15-44 in the USA
(Barier, 1998) (8)
It is found that medical costs of women who are exposed to violence had increased by 2.5 fold, and their
referral to hospital had increased by two-fold (8)
Violence negatively affects human health and constitute a global burden on all health systems.
Healthcare employees (medical doctors, nurses, technicians, caretakers, support service workers) should
know, diagnose and treat the signs of violence and should take the necessary formal actions within their
framework of legal liability. While doing these, they should not be affected by any circumstances and they are
required to exhibit a patient-focused and solution-oriented professional attitude.
To get this desired result;

The knowledge level, professional attitudes and family life of healthcare employees will be investigated
in terms of violence and suggestions which may improve the results will be made.
Key Words: Healthcare personnel, domestic violence, professional attitudes.
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PSIKIYATRI SERVISINDE YATAN HASTALAR ILE POLIKLINIĞE
GELEN HASTALARIN PRIMER BAKIM VERICILERININ SOSYAL
DESTEK DURUMUNUN BELIRLENMESI
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Sibel DOĞAN
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ruhsal hastalıklar bireylerde fiziksel, ruhsal ve sosyal alanlarda yeti kaybına yol açan, kronikleşebilen,
tedavi güçlükleri olan, birey, aile ve toplumda önemli sorunlara yol açan hastalıklardır (1). Ruhsal hastalıklarda
aile üyeleri hastalığın akut döneminde hastanede yatması dışında, hastanın bakım sorumluluğunu zorunlu veya
gönüllü olarak yürütmektedir. Ailenin bir üyesinde kronik ruhsal hastalık olması tüm ailede duygusal sıkıntıya
neden olmakta, sosyal destek gereksinimini artırmaktadır. Toplumun hastalığa ilişkin olumsuz değer yargı ve
tutumları da birey ve ailenin erken dönemde, etkin yardım almasını engellemektedir. Bu nedenle hastalık önemli
bir stres yaşantısı olarak aile bireylerinin ruh sağlığını tehdit etmekte, bireye yardım etme yeteneğini
bozabilmektedir (1,2,3). Oysa aile bireyin en önemli ve doğal sosyal destek kaynağıdır. Sosyal destek; bireye
yakın çevresi tarafından sağlanan her türlü maddi, manevi yardım olarak tanımlanmakta, sosyal desteğin stres ve
strese bağlı hastalıklarda sağlığı olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (2,4). Ruhsal hastalıklı bireyi ailesi ile
birlikte ele alan aile merkezli yaklaşım, birey ve ailenin sosyal destek kaynaklarından yararlanmasına, baş etme
becerilerindeki eksikliklerin giderilmesine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı vermektedir (3). Bu çalışma
ruhsal sorunlu hastaların primer bakım vericilerinin algıladığı sosyal desteği belirlemek amacı ile tanımlayıcı
olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmaya Erciyes üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi Psikiyatri servisinde yatan hastalar ile
psikiyatri polikliniğe gelen hastaların primer bakımını yürüten, çalışma kriterlerini karşılayan, çalışmaya
katılmayı kabul eden aile üyeleri alındı. Çalışma 1 Mart-15 Nisan 2009 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmada
veriler kişisel bilgi formu ve çok boyutlu algılanan sosyal destek ölçeği ile toplandı. Araştırmadan elde edilen
veriler SPSS 15.0 paket programda değerlendirilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik dağılım, t testi, ANOVA ve
Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR VE SONUÇ
Çalışmada serviste yatan hastaların bakım vericileri ile polikliniğe gelen hastaların bakım vericilerinin
sosyal destekleri arasında anlamlı bir fark olduğu (p<0.05) serviste yatan hastaların bakım vericilerinde; aile
desteği, özel kişi desteği ve toplam sosyal desteğin düşük olduğu, ayrıca erkek bakım vericilerde arkadaş desteği

ve toplam sosyal desteğin yüksek, hastaya bakım verirken çevresinden destek alan bakım vericilerde aile,
arkadaş, özel kişi ve toplam sosyal desteğin yüksek olduğu belirlenmiştir. Poliklinik hastalarının bakım
vericilerinde ise; bir işte çalışan bakım vericilerde özel kişi desteğinin yüksek, kendisinde bir hastalık olan bakım
vericilerde aile desteğinin yüksek, yılda 2 kez hastane yatışı olan hastaların bakım vericilerinde aile ve toplam
sosyal desteğin düşük, hastaya bakım verirken çevresinden destek alan bakım vericilerde aile desteğinin yüksek
olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada serviste yatan hastaların bakım vericilerinin sosyal desteklerinin düşük
olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kronik ruhsal hastalık, bakım verici, sosyal destek
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INTRODUCTION and AIM
Psychiatric disorders can lead to physical, mental and social disability, become chronic, have treatment
difficulties, and lead to significant problems at individual, familial and social levels (1). Family members of
patients with mental disorders not only stay at hospital with their patients during acute phases of the disorder but
also imperatively or willingly give care to their patients. When a family member has a chronic mental disorder,
the whole family may have emotional distress and need an increased social support. Negative values and
attitudes of the society directed to the disorder can prevent the individual and the family from getting effective
help in the early phases. Thus, the disorder, an important stressful experience, may threat the mental health of the
family members and then impair the patient getting help from his/her family (1,2,3). In fact, the family is the
patient's most important and natural social support resource. It is noted that social support, described as all of the
material and moral help maintained by the individual's circle of friends and acquaintances, positively effects the
health during the stress and stress-related disorders (2,4). Family centered approach to the patient with mental
illness contributes to the individual and the family getting help from social support resources, improvement in
coping skills, and the increases in the quality of life (3). This study aimed at determining the social support,
perceived by the primary caregivers of the patients with mental disorder, in a descriptive manner.
METHOD
The family members—the primary caregivers—of psychiatric inpatients and outpatients were enrolled
in the study if they fulfilled the study criteria and gave informed consent. The study was conducted between
March 1 and April 15, 2009. The data were obtained using the Personal Information Form and the
Multidimensional Scale of Perceived Social Support. The data were analyzed using SPSS 15.0 software package.
Percentage distribution, student t test, ANOVA and Pearson correlation analysis were used for the data analysis.
RESULTS AND CONCLUSION
The finding of the study is that there was a significant difference among the primary caregivers of the
psychiatric inpatients and outpatients for the social support scores (p<0.05). Among the caregivers of the

inpatients it was found that the family support, the support of a particular person and the total social support
were low, that male caregivers had a high support of a friend and that the family support, the support of a
particular person, the support of a friend and the total social support were high when the caregivers had an
environmental support. On the other hand, among the caregivers of the outpatients it was determined that the
support of a particular person was high when the caregivers had a job, that the family support was high when the
caregivers had an illness, that the family support and the total social support were low when the patients were
hospitalized 2 times for a year and that the family support was high when the caregivers had an environmental
support. In this study, it was found that the social support to the primary caregivers of the psychiatric inpatients
was lower than those of the outpatients.
Key Words: Chronic mental disorder, caregiver, social support
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YETĐŞTĐRME YURDU VE AĐLE YANINDA KALAN ERGEN
KIZLARIN ERGENLĐK SORUNLARI VE BAŞETME YÖNTEMLERĐ
Nezihe UĞURLU
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
Esra YAVAŞ
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu
Zeynep TEKFĐDAN
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu
GĐRĐŞ
Ergenlik dönemi, erinlik (puberte) ile başlayıp yetişkinliğe kadar süren bir dönemi kapsamakta,
çocuklukla yetişkinlik arasında bir geçiş dönemini oluşturmaktadır. Ergenlik, bireyin içinde yaşadığı toplumda
yer ve rol alma davranışının hızlandığı süreçtir. Genç bağımlı ve çocuksu olmaktan özgür bir erişkin olmaya
doğru geçiş yaparken sosyalleşme süreci büyük oranda içinde yaşadığı ailenin yapısına bağlı olarak yönlenir.
Ergenin kendi yaşamında ve çevresinde doyurucu etkinlikler gerçekleştirmesini engelleyen; yoksulluk, anne
baba yoksunluğu gibi yıkıcı deneyimler yeterlilik duygusunu olumsuz etkilemekte ve ruh sağlığının bozulmasına
neden olmaktadır(1, 3).
YÖNTEM
Bu çalışma, Yetiştirme yurdunda kalan ve normal kendi ailesinin yanında kalan genç kızların ergenlik
sorunlarını ve baş etme yöntemlerini belirlemek amacıyla tanımlayıcı ve analitik tipte yapılmıştır. Araştırmanın
örneklemini, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı Muğla il merkezindeki Vali Hüseyin Aksoy
Yetişme Yurdunda kalan 12–21 yaş arası 27 genç kız ve rastgele örneklem yöntemi ile seçilen normal ailesi
yanında yaşayan 11-21 yaş arası 27 genç kız olmak üzere toplam 54 genç kız oluşturmaktadır. Araştırmanın
verileri Öğrenci Bilgi Formu, Ergen Problem Tarama listesi ve Ergenlerde Sorunlarla Başa Çıkma Ölçeği ile
oplanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, standart sapma, Chi-Square,
Independent samples t test, one-sample t test kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada elde edilen sonuçlara göre; yetiştirme yurdunda kalan ergenlerin yarısından çoğunun anne
babasının ayrı olduğu ve anne baba yoksunluğunun ergen psikolojisine olumsuz etkiler bıraktığı
gözlemlenmiştir. Hemşirelik hizmetlerinin yeterli, olduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin tatminsiz olduğu
saptanmıştır. Ergenlerin ebeveynlerinin sağ ya da ölü olmasının psikolojik problem alanlarını etkilediği ve en
çok kullanılan baş etme yönteminin değişiklik arama ve ardından kendini geliştirme yöntemi olduğu
belirlenmiştir. Ayrıca yaş arttıkça baş etme yöntemlerinin daha az kullanıldığı görülmüştür. Araştırma sonucu
anne baba varlığının ve bir arada olmasının ergenlik döneminde önemli olduğu ve yetiştirme yurdunda yaşayan
ergenlerin ailesiyle yaşayan ergenlere göre daha fazla danışmanlık hizmeti alması gerektiği düşünülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, Yetiştirme Yurdu, Baş etme Davranışları, Aile
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PUBERTY PROBLEMS OF THE GIRLS LIVING IN AN ORPHANAGE
AND FAMILY ENVIRONMENT AND THEIR COPING STRATEGIES
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Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
Esra YAVAŞ
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu
Zeynep TEKFĐDAN
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik/Sağlık Memurluğu Bölümü Mezunu
INTRODUCTION
The period of puberty starts with puberty and goes on until adulthood, and it is a period of transition
from childhood to puberty. In the period of puberty, the quest of the teenager for a role and place in the
community gains momentum. While the teenager proceeds from being dependent and childish to being an
independent adult, the process of socialization that he/she undergoes is mostly directed by the structure of the
family. Destructive experiences such as poverty and deprivation from the parental care that hinder him/her from
experiencing satisfying events in his/her personal life and environment have negative effects on the feeling of
self-efficacy and the mental health (1,3).
METHODOLOGY
The present study is a descriptive an analytic study aiming to solicit the puberty problems of the young
girls living in an orphanage and with their families and their coping strategies and to observe the differences
between them. The sampling of the study consists of 27 young girls aged between 14 and 21 and living in Muğla
Vali Hüseyin Aksoy orphanage and randomly selected 27 girls aged between 11 and 21 and living with their
families, totally 54 participants. In the study, the data were collected through Student Information Form,
Adolescent Problem Scanning List and Adolescents’ Problem Coping Scale. In the analyses of the data,
frequencies, means, standard deviations, Chi-Square, Independent samples t test, one- sample ttest were used.
FINDINGS AND RESULTS
According to the findings of the study, it is seen that more than half of the adolescents living in the
orphanage have split-families and due to lack of parental care, they experience negative early psychological
problems. They find the nursing services adequate but psychological counseling inadequate. It was also found
that whether the parents are dead or alive has influences on the psychological problems experienced and the most
frequently employed coping strategy is search for changes and this is followed by attempts for personal
development when the age of the participants increases, the coping strategies are used less frequently. In the
study, it was found that presence of the mother and father and their being together are of great importance in the
period of puberty and the adolescents living in the orphanage need more consultancy than the adolescents living
with their families.
Key Words: Puberty, Orphanage, Coping Strategies, Family
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SOSYAL BECERĐ EĞĐTĐMĐ SONRASI HASTALARIN HASTALIK
BELĐRTĐLERĐNĐ TANIMA VE BAŞ ETME DURUMLARI ĐLE HASTALIĞIN
NEGATĐF-POZĐTĐF BELĐRTĐLERĐNDEKĐ DEĞĐŞĐMLERĐN ĐNCELENMESĐ
Gülçin SÜNGÜ SÜĞÜN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Servisi
Elif Özge AKYÜZ
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Aslı KERT
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Şizofreni erken yaşta başlayan, pozitif ve negatif belirtileri olan, kişiyi toplumdan uzaklaştıran, sosyal kayıplara ve
mesleki işlevsellikte bozulmalara neden olan bir hastalıktır. Şizofreni tedavisinde kullanılan antipsikotik ilaçlar hastalığın pozitif
belirtilerini azaltmakta, kişiyi stresörlerin etkilerine ve yeniden alevlenmeye karşı korumakta fakat hastaların psikososyal
işlevselliğin korunmasında yeteri kadar etkili olamamaktadır. Hastalığın tedavi sürecinde pozitif belirtilerin giderilmesi kadar negatif
belirtilerin de azaltılması gerekmektedir. Hastalığın negatif belirtilerinin azaltılmasında psikososyal tedavilerin önemli bir rolü vardır
(2.3.4). Psikososyal tedaviler, hastaların gereksinimleri doğrultusunda etkileşim ortamı oluşturarak hastanın hastalığını ve tedavi
sürecini anlamasını ve kabul etmesini, hastalıkla birlikte yaşama yollarını öğrenmesini ve sosyal beceriler edinmesini
amaçlamaktadır (2,3). Psikososyal Beceri Eğitimi (PSBE) programı ağırlıklı olarak Liberman’ın (1986–1988) geliştirdiği modele
dayanmaktadır. Bu program Yıldız (2002) tarafından ülkemiz koşullarında kullanılmak üzere uyarlanmıştır. Program psiko-eğitim,
sosyal beceri eğitimi, grup tedavisi ve aile eğitimini içermektedir. Programda bilgilendirme, deneyimlerin paylaşılması, rol oynama,
problem çözme gibi öğrenme teknikleri kullanılmış; egzersiz ve ev ödevleriyle desteklenmiştir (3,4). Bu çalışmada PSBE sonrasında
hastaların hastalık belirtilerini ve uyarıcı işaretleri tanıma, belirtilerle baş etme durumları ile hastalığın negatif-pozitif belirtilerindeki
değişimlerin incelenmesi amaçlanmıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM
Gruplar, E.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı Psikoz Birimi’nde ayaktan izlenen şizofreni hastalarından oluşmuştur.
Gruplara, akut belirtileri yatışmış ve gruba devam edebilecek kadar sosyal uyuma sahip hastalar seçilmiştir. Gruplar haftada bir gün,
kırkbeş dakikalık iki oturumdan oluşan bir buçuk saatlik seanslar şeklinde düzenlenmiş ve sekiz ay sürmüştür. Yapılandırılmış,
etkileşimsel, sistemli bir eğitim ortamı oluşturulmuştur. Ekim 2006-Mayıs 2007, Ekim 2007-Haziran 2008 tarihleri arasında üç
psikososyal beceri eğitimi grubu yapılmıştır. Üç grupta on sekiz kadın, yirmi iki erkek hasta yer almıştır. Çalışmada veri toplama
aracı olarak Hastaları Tanıtıcı Bilgi Formu, Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçeği (PANSS) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen
verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistik, t testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Hastaların Tanıtıcı Özellikleri: Araştırmanın örneklemini oluşturan hastaların çoğunluğunun 20–29 yaş grubunda
(%57.5), bekar (%85.0), ortaokul/lise mezunu (%70.0) olduğu ve gelir getiren bir işte çalışmadığı (%70,0) belirlenmiştir. Hastaların
%77,5’inin hastalık sürelerinin 2–10 yıl olduğu ve %40,0’ının hastanede yattığı saptanmıştır.
PSBE Öncesi-Sonrası Hastaların Negatif (N) ve Pozitif (P) Belirtileri: PSBE öncesi hastaların pozitif belirtiler (P)
puan ortalaması X=11.62±2.50, sonrası X=9.97 ±1.62’dir. PSBE öncesi negatif belirtiler puan ortalaması X=16.67±3.81 iken
sonrası X=13.47±2.39 olarak bulunmuştur. Bu bulgulara göre PSBE grubuna katılan hastaların grup sonrası pozitif ve negatif puan
ortalamalarının azaldığı görülmüş, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0,01). Yıldız ve ark. (2004)’nın
şizofrenik bozukluğu olan iki farklı hasta grubunda yaptığı kontrollü çalışmada, psikososyal beceri grubuna katılan hastaların grup
sonrası yaşam niteliği puan ortalamalarının arttığı, PANSS puan ortalamalarının azaldığı saptanmıştır (4).
PSBE Öncesi-Sonrası Hastaların Hastalık Belirtileri, Uyarıcı Đşaretleri Tanıma ve Baş Etme Durumu: Hastaların
psikososyal beceri grubu öncesi ve sonrası hastalık belirtilerini tanıma düzeyleri arasında olumlu yönde farklılık bulunmuştur (t=4,30, p=0,00). Grup sonrası hastaların hastalıkla ilgili uyarıcı işaretleri tanımasıyla ilgili bilgi düzeylerinin arttığı görülmektedir (t=4,50,p=0,00). Hastaların psikososyal beceri grubu öncesi ve sonrası hastalığın belirtileriyle baş etme durumları arasında anlamlı bir
farklılık bulunmuştur(t=-5,40,p=0,00). Yapılan birçok çalışmada bu çalışmanın sonuçlarına benzer olarak şizofreni tedavisinde,
farmakolojik terapilerin psikolojik girişimlerle desteklendiği durumlarda hastaların psikososyal işlevselliğinin arttığı bildirilmiştir
(1,3). Bütün bu sonuçlar, hastaların hastalıkla yaşamayı öğrenmelerine ve güçlüklerle baş etme yollarını geliştirmelerine yardımcı
olmak amacıyla grup tedavilerine gereksinimlerinin olduğunu göstermektedir. Çalışmaya katılan tüm hastalar kendileriyle aynı
sıkıntıyı paylaşan diğer insanlarla bir arada bulunmak ve hastalıklarını tanıyıp, sosyalleşmek istediklerini belirtmişlerdir. Gruplardan

beklentilerini hastalıklarıyla nasıl yaşayacaklarını öğrenmek ve ‘benim gibi olan, beni anlayan insanlarla dertlerimi paylaşmak’
olarak ifade etmişlerdir.

SONUÇ
Bu çalışmanın verileri, hastaların şizofreninin negatif ve pozitif belirtilerini tanıma ve baş etme yollarını öğrenmeleri ve
bu belirtilerin bir sonucu olarak yaşadıkları, ruhsal ve toplumsal gereksinimlerini karşılamaktaki zorlukları için çeşitli beceri
alanlarını içeren programların uygulanmasının yararlı olduğunu göstermektedir. Bu tür programların yürütülmesi için de psikiyatri
hizmeti veren kurumlarda çalışan/çalışacak hemşirelerin sürekli eğitim ve süpervizyonlarının olması düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikososyal beceri eğitimi, şizofreni, pozitif/negatif belirtiler
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EXAMINATION OF THE CHANGES IN THE NEGATIVE-POSITIVE
SYMPTOMS OF THE SICKNESS AND THE CASE OF DIAGNOSIS AND
REMEDY OF THE SYMPTOMS OF THE SICKNESSES OF THE PATIENTS
AFTER THE TRAINING FOR THE SOCIAL CAPABILITIES
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SUMMARY
In that study the diagnosis, determination and remedy of the symptoms and warning signals of the
sicknesses of the patients after the training for the psychosocial capabilities and the changes in the negativepositive symptoms of the sicknesses where examined. The sample of the study was the 40 schizophrenia patients
who were observed at the Unit of Psychos Basic Science of Psychiatry of E.U.T.F. at standing position. Between
the dates of October 2006 – May 2007 and October 2007 – June 2008 three psychosocial capability groups were
formed. As the tool of collecting the data the Information Form for the Introduction of the Patients, Positive and
Negative Syndrome Scale (PANSS) was used. The average age of the patients was 28.87±6.49 and the duration
of the sickness was found to be 2-10 years of the 77.5% of the patients. It was discovered that positive and
negative points average was reduced (p<0,01), the level of information related with the recognition of the
warning signals (t=-5,40,p=0,00) and symptoms of the sicknesses (t=-4,30, p=0,00) were increased and there was
meaningful difference between the symptoms of the sicknesses and the state of remedy (t=-4,50,p=0,00) after the
joining of the patients to the training for the psychosocial capabilities group. The outputs of that study were the
learning and remedy of the patients of the negative and positive symptoms of the schizophrenia and their
difficulties in meeting the requirements of spiritual and social realities which they experienced as a result of this
symptoms and how the application of the programs covering these capability fields was important and useful.
Key Words: Training for the psychosocial capabilities, schizophrenia, positive/negative symptoms.
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RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN
ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE KARŞI
TUTUMLARINA ETKĐSĐ
Mehtap KIZILKAYA
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
K.Derya BEYDAĞ
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Bu araştırma, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin; Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık
Yüksekokulu (DSYO) 4. sınıf öğrencilerinin, ruh sağlığı bozulmuş bireylere yönelik tutumlarına etkisini
incelemek amacı ile deney öncesi tek grupta ön test son test düzeni ile yapılmıştır.
MATERYAL-METOD
Araştırmanın evrenini; 2006–2007 öğretim yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini
almakta olan 4. sınıfta öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için örneklem seçimine gidilmemiş
olup aynı grupta çalışılmış ancak, araştırmaya katılmak istemeyen, anket formunu uygun şekilde doldurmayan
öğrencilerin olması nedeniyle toplam 52 adet anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın ilk verileri,
öğrencilerin psikiyatri dersi aldıkları ilk gün; ikinci veriler teorik ve klinik uygulamalar bittikten sonra
toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek sözel izin alınmıştır.
Öğrencinin mahremiyetini korumak amacı ile öğrencilere verilen anket formuna isim yazmamaları, kendilerinin
buldukları ve ikinci uygulamada hatırlayabilecekleri bir rumuz yazmaları istenmiştir. Araştırmada veri toplama
aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen 18 sorudan oluşan anket formu ve Ruhsal Sorunlu Bireylere
Yönelik Toplum Tutumları Ölçeği (RSTTÖ) kullanılmıştır. Taylor ve Dear tarafından 1979 yılında geliştirilen
ölçek, ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumlarını ölçmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Bağ ve
Ekinci tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik hesaplamaları ve bağımlı
t, Mann Whitney U, Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 22.77±1,96’dir. Öğrencilerin, %30,8’ inin
sağlık meslek lisesi mezunu olduğu, %28,8’inin çalıştığı ve %46,2’sinin üniversiteye gelmeden önce en uzun
süre ilçede yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin, %67,3’ünün daha önce psikiyatrik hastalıklar ile ilgili seminer ya
da eğitime katılmadığı, %21,2’sinin daha önce psikolog/psikiyatriste başvurduğu, % 78,8’inin baş etmede
zorlandıkları bir problemle karşılaştıkları zaman psikolog/psikiyatriste başvurmayı düşünmedikleri ve
%23,1’inin ailesinde psikiyatrik hastalığı olan birey olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %59,6’sı yaşamsal
olayların psikiyatrik hastalıklara neden olduğunu ve %50’si psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin psikiyatristten
yardım alması gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin RSTTÖ puan ortalamaları ile her iki uygulama ve
üniversiteye gelmeden önce en uzun süre yaşadıkları yer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu
belirlenmiştir (p<0.05). Öğrencilerin, cinsiyetleri, devam ettikleri bölüm, daha önce psikiyatrik hastalıklar ile
ilgili seminer/eğitim alma durumu, daha önce psikolog / psikiyatriste başvurma durumu, psikolog / psikiyatriste
başvurmayı düşünme durumu ve ailede psikiyatrik tanı almış birey olma durumu ile RSTTÖ puan ortalamaları
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0.05).
SONUÇ
Sonuç olarak, öğrencilere verilen ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin RSTTÖ puanlarına
olumlu etki yaptığı görülmektedir. Öğrencilerin, teorik ve klinik uygulamaları ruhsal sorunu olan bireye yönelik
tutumları üzerinde etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi, öğrenci, tutum
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THE EFFECT OF THE MENTAL HEALTH AND ILLNESES NURSING
CLASS ON THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TOWARDS THE
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INTRODUCTION and AIM
This research has been made as a half-experimental research about the effect of the mental health and
illnesses class on the attitude of the students of Pamukkale University Denizli Health Faculty (DSYO) towards
the individuals who have mental problems.
MATERIAL and METHOD
The universe of the research was formed by the 4.grade 67 students who were taking Mental Health and
Illnesses Nursing class in the education year 2006-2007. No sampling was made for the research, universe was
worked on but, only 52 evaluation form was taken into consideration due to some students’ unwillingness to
participate in the research, and students who filled the questionnaire in an inappropriate way. The initial data of
the research was collected in the first day that the student took psychiatry class, and secondary data was collected
after the theoretical and clinical applications were over. Students who participated in the research were informed
about the research, their oral consent was taken. In order to protect the privacy of the students, they were asked
not to write their names on the questionnaire, instead they were told to use an alias which they have found
themselves and they could remember in the second application. Society Attitude Scale Towards Mentally Ill
Individuals (RSTTO), which was a questionare formed of 18 questions, was used as a data collection tool. This
scale, which was developed by Taylor and Dear in 1979, measures the attitudes of the society towards mentally
ill individuals. The translation of the scale was made by Bag and Ekinci in 2006. In the evaluation of the data;
number, percentage calculations and dependant t, Mann Whitney U, Kruskal Wallis tests were used.
RESULTS
The mean average of the age of the students included in this research was 22.77+-1.96. %30.8 of the students
were health occupational high school graduates, %28.8 of them had jobs and %46.2 of them were determined to
have lived in the county before coming to college. %67.3 of them was determined to have never joined a seminar
or educational event about psychiatric illnesses, %21.2 of them went to a psychiatrist before, %78.8 of them
didn’t think it was right to go to a psychiatrist/psychologist when they face with a problem and %23.1 of them
was determined to be individuals who have a psychiatrically ill member in their family. %59.6 of the students
were thinking that life events cause psychiatric illnesses, %50 of them stated that individuals who have
psychiatric disorder must get help from a psychiatrist.With the RSTTO points of the students, a statistically
significant difference was determined between both applications and the place they were living before they came
to college (p is smaller than 0.05).There was no statistically significant different between the RSTTO point
average of the students and students’ gender, major in the university, the situation of getting a seminar/education
about the psychiatric illnesses before, the status of going to a psychiatrist/psychologist before, the status of
thinking to apply to a psychiatrist/ psychologist before, having a mentally ill member in their family.(p is greater
than 0.05).
CONCLUSION
In conclusion, it is seen that the class given to the students about mental health and illnesses has a
positive effect on their RSTTO points. Theoretical and clinical applications of the students were effective on
their attitudes towards individuals who have mental problems.
Key Words: Mental health and illnesses nursing class, student, attitude
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Aleksitimi duygularını tanımakta, tanımlamakta, anlatmakta zorluk çekmektir. Aleksitimi, üç faktör üzerinden
değerlendirilmektedir. Birinci faktör duyguları tanımakta, belirlemekte ve onları somatik-bedensel duyumlardan ayırmakta güçlük,
ikinci faktör duyguları ifade etmekte güçlük, üçüncü faktör duyguları dışa vurmakta güçlük içinde olmaktır. Literatürde
aleksitimi puanları yüksek bireylerde psikosomatik yakınmalarda artış olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı
baş ağrısı ile aleksitimi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.
YÖNTEM
Fatih üniversitesi Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine check up nedeniyle başvuran, kronik hastalığı
olmayan, tetkiklerinde patolojik bir değer olmayan, fizik muayenesi normal 140 kişiye baş ağrısı yakınması olup
olmadığı, varsa baş ağrısının özelliklerinin değerlendirildiği bir anket formu ile aleksitimi düzeylerini ölçmek
amacıyla TAS-20 ölçeği verilmiştir. Đstatistiksel analiz için SPSS 15.0 software program kullanılmıştır. Faktöryel ANOVA
ile istatistik değerlendirme yapılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya alınan 95’i kadın, 45’i erkek, 19- 63 yaş arası 140 kişinin, 70’i öğrenci, 48 çalışan, 22 ev hanımı
idi. Baş ağrısı sorgulamasında 98 kişi (%70) baş ağrısı yakınması olduğunu bildirmiştir. Baş ağrısı yakınması olanların 72’si
(%73.47) kadın, baş ağrısı yakınması olmayanların 23’ü (%54.54) kadın idi. Otuz iki kişinin (%22.85) aleksitimi puanları kesme
puanı olan 61’in üzerindeydi (baş ağrısı olan 20 kişi, baş ağrısı olmayan 12 kişi). TAS skorları ile demografik özellikler arasında
bir ilişki saptanmadı. TAS-20 faktör-2 alt ölçeği (duygu dışa vurumu) ile baş ağrısının varlığı arasında istatistiksel olarak anlamlı
ilişki saptanmıştır (p<0.05). Bu ilişki ağrının şiddeti, lokalizasyonu ve süresinden bağımsızdır.
SONUÇ
Çalışmamızda duygu dışa vurumun düşük olduğu bireylerde baş ağrısı yakınması olduğu saptanmıştır.
Baş ağrısı olan bireylerde aleksitimik özellikler sorgulanmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Aleksitimi, Baş Ağrısı, Duygu Dışa Vurumu
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INTRODUCTION and AIM
The term alexithmia describes a reduced ability to identify and differentiate emotional aspects of social interaction. It is
associated with an enhanced risk for psychological impairment. The objective of this study is to investigate the relation between
alexithmia and headache.
METHOD
In the study; we evaluated 140 healthy people, 45 men and 95 women. 70 of them were students, 22 house wifes and
48 have different job. To evaluate peoples’ alexithimia levels, Toronto- Alexithymia- Scale (TAS-20) is used. Presence of
headache and sociodemografic faetures are also questioened. Datas are tabulated by SPSS 15.0 software program. Factorial
ANCOVA is used for statical analyze.
FINDINGS
In our study %22.85 of the population exceeded the TAS-20 sum score threshold of >61. There was no correlation between
TAS scores and demographic variables. TAS-20 factor-2 subscale (difficulty in describing feelings) for women who have
headache were found to be statically meaningful higher levels. (p<0.05)
RESULT
Alexithymic individuals show difficulties in decoding the meaning of affective signals, an impaired linguistic affect
symbolization, a cognitive style preferentially oriented toward external facts, a poor fantasy life, and disturbed emotional exchange
within close relationships. According to our study there was a difficulty in describing feelings in women who have headache.
Alexithmic features should be investigated when evaluating headache.
Key Words: Alexithimia, headache
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GĐRĐŞ
Yaşlanma her canlıda görülen, tüm işlevlerde azalmaya neden olan süregelen ve evrensel bir süreçtir.
Bilim ve teknolojideki gelişmeler, ana- çocuk ölümlerinin azalması, bireylerin yaşam şekillerinin değişmesi ve
yaşam kalitelerinin artmasıyla doğuştan beklenen yaşam süresi uzamıştır. Toplam nüfus içinde yaşlı nüfus
oranının artması yaşlanma ile birlikte görülen sağlık sorunlarının yanı sıra bakım sorunlarının da gündeme
gelmesine yol açmaktadır. Bu durumda yaşlı bireylerin bakımını aile yerine kurumlar üstlenmektedir.
Kurumlardan yararlanan kişi sayısının azlığı ve kurumların kapasitesinin sınırlılığı, kurumlardan yararlanamayan
bireylerin sorunlarının artmasına dolayısıyla bu gruba yönelik verilecek hizmetlerin planlanmasını
güçleştirmektedir. Bu çalışma, Muğla Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi’nde yaşayan yaşlı bireylerin sosyodemografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışmada örneklem seçimine gidilmeksizin evrendeki tüm bireyler (N:64) çalışmaya alınmış çalışma
47 yaşlı birey ile tamamlanmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla kullanılan anket formu 22–23. 9. 2008
tarihleri arasında uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 programı ile değerlendirilmiş ve veriler sayı ve
yüzdelik olarak ifade edilmiştir.
BULGULAR
Elde edilen verilere göre kurumda kalan yaşlı bireylerin % 70,2’si kadın, % 10,7’si evli, % 37,7’si 82
yaş ve üzeri yaş grubunda, % 19,1’i okur-yazar değilken, % 6,1’nin herhangi bir sosyal güvencesi
bulunmamaktadır. Bireylerin % 40,5’i huzurevine gelmeden önce kentte yaşamını sürdürmüş, % 40,4’ü serbest
meslek sahibi olarak çalışmış, %40,4’ü emekli maaşı ile yaşamını sürdürmekte, % 4,3’ü ise 12 yıl ve üzeri
süredir huzurevinde kalmaktadır. Ayrıca yaşlı bireylerin % 46,8’i huzurevine gelmeden önce aile bireylerinden
herhangi birine bakmış ve % 40,4’ü yalnız olduğu için huzurevini tercih etmiştir. Yaşlı bireylerin % 63,8’i
kurumda sosyal faaliyet yapıldığını, % 17’si boş zamanlarında televizyon izlediğini ve radyo dinlediğini, %
55,2’si gün içinde istirahat ettiklerini, %53,2’si egzersiz yaptıklarını ve % 42,6’sı günlük yaşam aktivitelerinden
alışveriş ihtiyacını gerçekleştirmede güçlük çektiklerini ifade etmişlerdir. Yaşlı bireylerin % 48,9’nun görme, %
42,6’sının en az bir fiziksel engeli, % 74,5’inde ise en az bir kronik hastalık bulunmaktadır. Yaşlı bireylerin %
76,6’sı sağlık sorunlarına bağlı düzenli ilaç kullanmakta ve % 87,2’si düzenli sağlık kontrolleri yaptırmaktadır.
Yaşlı bireylerin % 53.’si huzurevi sakinleri ile iletişimin iyi olduğu, % 4,3’ ünün yaşlılığı yetersizlik,
güçsüzlük, hastalanma ve % 19,1’i nin ise hayatın sonu ve zorluk olarak gördüğü saptanmıştır.
SONUÇ
Çalışmada huzurevinde kalan yaşlı bireylerin sosyo demografik özelliklerinin belirlenmesinin ve var
olan durumun ortaya konmasının bu gruba yönelik verilecek sağlık hizmetlerin etkili şekilde planlanmasında
önemli bir veri tabanı olacağı düşünülebilir.
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INTRODUCTION
Aging is a continous and universal period, which is seen every living organism and causes a decrease in
all functions. Development of science and technology, decrease in mother, infant and child mortality, changing
of life habits, and quality of life. This situation prolongs life expectancy. Increased percentage of elderly people
in the overall population lead both health and health care problems. On this occasion instutations have taken
responsibility related to caring of elderly people instated of families.
The fact that a limited number and capasity of instutations where elderly people lived , so institutions
have taken responsibility of elderly people for caring instead of families of them.
The limited number of institutions, which are having difficulty related to delivered services by them for
elderly people.This descriptive study was done to determine socio-demographic characteristics of elderly people
who lıved ın Muğla Abide H. Nuri Öncüer Nursing Home.
METHODS
In this study was not selected samples, all the people who lived in the institution (N:67) was received
as a samples group. But the study completed with 47 subject. The study carried out between 22 9.2008 and 23
.9.2008, and Questionnaire was used to collect data. The data’s were evaluated by number and frequency.
RESULTS
According to data 70.2 % of elderly was female, 10.7 % of them married, 37.7 % 82 and over years
old, 19.1 percent illitarate, 6.1 % of them wasn’t covered any social insurance systems. In this samples, 40.5
percent of them had lived city centers before they came the nursing home. 40.4 of them had montly wage, 4.3
percent 12 years and over had stayed this nursing home. Also, 46.8 of them had cared of any members of their
families, and 40.4 % of them preferred to stay nursing home for living alone.In this study ıt was determined that
63.8 % of them did social activities in the nursing home, also 17% of them in in their spare time watched
television, listened radio and 55.2% rested in any day time, 53.2 percent of them did exercise, and 42.6 % had
diffuculty for shopping. Elderly people had health problems such as visual, physical indipendence and any
chronic disease, 48.9 %, 42.6 %, 74.5 % respectively. 76.6 % of them used regularly medicine related to health
problems and 87.2% was done health controls for health problems. Also in study defined that 53 percent elderly
people had good relations with others who lived there, 4.3% of them described that the aging was tired and
disease and also 19.1 % defined as a end of life and difficulty.
CONCLUSION
Results of this study may used for planning of delivering services for elderly people who live in nursing
home.
Key Words: Nursing home, elderly people, socio-demographic characteristics
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HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖZ ETKĐLĐLĐK –YETERLĐLĐK
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Öz etkililik-yeterlilik (ÖEY); bireyin nasıl hissedeceği, düşüneceği ve davranacağını belirleyen önemli bir
özelliğidir. Hemşirelik lisans eğitiminin hedefi, bilişsel, duyuşsal ve psikomotor boyutta temel bilgi, beceri ve tutumlar
kazandırmaktır. Güçlü bir bireysel yeterlilik duygusunun sağlıklı olma, yüksek başarı ve yeterli sosyal bütünleşme ile ilişkili
olduğu vurgulanmaktadır. Öğrencinin sosyalleşmesinde önemli bir yer tutan aile ortamının algılanma durumları ile
öğrencilerin ÖEY düzeyleri ile arasındaki ilişkinin incelenmesinin öğrenmeyi kolaylaştıracak stratejileri geliştirme
konusunda hemşire öğretim elemanlarına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Bu çalışmanın amacı, hemşirelik
öğrencilerinin ÖEY düzeyleri ile aile ortamını algılama durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla planlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini, 2003–2004 yılı güz döneminde Bolu Sağlık Yüksek Okulu’nda 1. 2. 3. ve 4. sınıfta
öğrenim gören ve araştırmaya gönüllü katılan 123 hemşire öğrenci oluşturmuştur. Veriler; “Öğrenci Tanıtım Formu”, “Öz
Etkililik-Yeterlilik Ölçeği (ÖEYÖ)” ve “Aile Ortamı Ölçeği (AOÖ)” uygulanarak elde edilmiştir. ÖEY ölçeğinin; davranışı
sürdürme, davranışa başlama, davranışı tamamlama ve engellerle mücadele gibi dört alt boyutu olup; Ölçekten (23–115
puan) yüksek puan alınması, öz etkililik-yeterlilik algısının yüksek olduğunu gösterir. AOÖ ise; “birlik beraberlik” ve
“denetim” alt boyutlarından oluşmakta, toplam puan 26–104 arasında değişmektedir. Çalışma grubunun ortalama puanı,
kesme puanını oluşturmakta, bunun üstündekiler bireyin ailedeki birlik beraberlik ve denetim algısının yüksek olduğunu
göstermektedir. Verilerin değerlendirilmesinde; araştırmadan elde edilen veriler kullanılarak bilgisayarda SPSS 11.0
(Statistical Package For Social Sciences) programı ile veri tabanı oluşturulmuştur. Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama,
Kruskal-Wallis Test ve Pearson’s Korelâsyon Testi kullanılmıştır. Bu araştırma, Helsinki Deklerasyonu prensiplerine uygun
olarak yapılmıştır. Anket formu doldurulmadan önce öğrencilere çalışmanın amacı hakkında bilgilendirme yapılarak,
çalışmaya katılmada gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için ilgili kurumdan yazılı izin ve
çalışmanın uygulanması sırasında ise öğrencilerden sözel izin alınmıştır.

BULGULAR
Hemşirelik öğrencilerin birinci sınıftan itibaren sınıflara göre dağılımı benzerdir (sırasıyla %26,0, %22,0, %23,6,
%28,5). Çoğunluğu kız öğrenci (%96,7) olup, şehirde yaşadığı (%60,2), üç kardeşe sahip olduğu (%25,2) ve yurtta kaldığı
(%46,3) çekirdek aileye sahip olduğu (%88,6), annesinin herhangi bir işte çalışmadığı (%91,1), babasının ise bir işte çalıştığı
(%73,3), annesi ilkokul (%75,6) mezunu olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik ölçeği toplam puan
ortalaması 85.04±1.04 (23–115 puan) bulunmuştur. Öğrencilerin akademik puan ortalamaları, ailelerinin gelir durumları,
sahip oldukları kardeş sayıları, yaşadıkları yer ve baba tutumunu algılamaları ile öz etkililik-yeterlilik ölçeği toplam puan
ortalamaları (davranışı sürdürme, davranışı tamamlama, engellerle mücadele alt boyutları) arasındaki fark anlamlıdır
(P<0.01). Öğrencilerin aile ortamı ölçeği toplam puan ortalaması 69.89±7.94’dür. Ailelerinin gelir durumlarına, yaşlarına,
kardeş sayısı göre aile ortamı ölçeği ve alt boyutları toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmamasına
karşın (P>0.05); öğrencilerin akademik başarıları, sınıf düzeyleri, yaşadıkları yer, anne ve baba tutumlarını algılamaları ile
aile ortamı ölçeği toplam puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark saptanmıştır (P<0.05). Buna göre anne ve baba tutumları
daha olumlu algılandıkça, aile ortamı ölçeği puanları da anlamlı biçimde artmaktadır. Öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik
puanları ile aile ortamı ölçeği puanları arasında doğrusal bir ilişki saptanmıştır (P<0.01).

SONUÇ
Bu çalışmada öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik düzeyleri ile aile ortamını algılama durumları arasında ilişki
bulunmuştur. Aile ortamını olumlu algılayan öğrencilerin öz etkililik-yeterlilik durumları da yüksek çıkmıştır. Buna göre,
öğrencilerin başarılarında öz etkililik-yeterlilik algısının yanı sıra aile ortamını da değerlendirmek önemli görünmektedir.
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THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NURSING
STUDENTS’ SELF EFFICACY-SUFFICIENCY LEVELS AND THEIR
PERCEPTION OF FAMILY ENVIRONMENT
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Abant Đzzet Baysal University, Bolu School of Health
Melike YÖNDER
Abant Đzzet Baysal University, Bolu School of Health
Yurdanur DEMĐR
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INTRODUCTION AND AIM
Self efficacy-sufficiency (SES); is an important feature of the individual that determines how the individual will
feel, think and behave. The aim of the nursing college undergraduate study is to make the students gain core knowledge, skill
and attitude in cognitive, affective and psychomotor dimension. It is emphasized that a strong self-sufficiency perception is
related to being healthy, overachievement and sufficient social integration. It is thought that the analysis of relationship
between the perception of family environment taking an important place in the student’s socialization and the students’ SES
levels will be able to help the nursing instructors in developing strategies for simplifying learning.This study was planned to
examine the relationship between the SES levels of the nursing students and their perception of family environments.

METHOD
The sample of the study consisted of 123 voluntarily participant students studying in the 1st, 2nd, 3rd and 4th yearclasses in Bolu School of Health in 2003 – 2004 Fall Term. Data were collected by applying “Student Description Form”,
“Self Efficacy-Sufficiency Scale (SESS)”, and “Family Environment Scale (FES)”. While SES scale has four lower
dimensions such as continuing the behavior, beginning the behavior, completing the behavior and struggling against the
difficulties; having high point (23-115 points) from the scale shows that self efficacy-sufficiency perception is high. Then,
FES consists of lower dimensions called “unity and solidarity” and “control”, total score changes between 26 and 104. While
average point of the study group composes the cutoff score, higher points show that the individual has high perception of
unity and solidarity and control in family. For utilizing the data, it was set data base with SPSS 11.0 (Statistical Package For
Social Sciences) program on computer, by using the data derived from study. For the analysis of the data, percentage range,
Kruskal-Wallis Test and Pearson’s Correlation Test were used. This study was carried out in accordance with Helsinki
Declaration doctrins. Before filling in questionnaire, the volunteering principal for attendance in study was considered. For
being capable of this study, the written permission was taken from related institution and verbal permission was taken from
students during the study apply.

FINDINGS
The nursing students’ range for the classes from the first year is similar (respectively 26.0%, 22.0%, 23.6%,
28.5%). It was determined that most of them were female students (96.7%), lived in cities (60.2%), had three siblings
(25.2%) and stayed at dormitories (46.3%), had immediate family (88.6%), had mothers not working for anywhere (91.1%),
have fathers working (73.3%), had mothers who were primary school graduate (75.6%). Total average point of the students’
self efficacy-sufficiency scale was found as 85.04±1.04 (23-115 points). The difference between the students’ academically
point averages, their families’ income statues, their number of siblings, the place they live and their perception of their
fathers’ attitudes, and their total point averages of self efficacy-sufficiency scale (lower dimensions of continuing the
behavior, completing the behavior, struggling against the difficulties) was meaningful (P<0.01). Students’ total point average
of family environment scale was 69.89±7.94. Although a meaningful difference was not determined between the students’
family environment scale according to their families’ income statues, their ages, their number of siblings and their total point
averages of lower dimensions (P>0.05), a meaningful difference was determined between the students’ academic successes,
class levels, places they live, their perceptions to their mothers’ and fathers’ attitudes and their total point averages of family
environment scale (P<0.05). Accordingly, the more the mothers’ and fathers’ attitudes were positively perceived, the more
family environment scale points meaningfully increased. A linear relationship was determined between the students’ self
efficacy-sufficiency points and family environment scale points (P<0.01).

CONCLUSION
In this study, a relationship was found between the students’ self efficacy-sufficiency levels and perceptions to
family environment. The self efficacy-sufficiency situations of the students who positively perceived the family environment
also came out high. Accordingly, it seems important to evaluate the family environment as well as the perception of self
efficacy-sufficiency in students’ successes.

Key Words: Family environment, Nursing, Student, Self Efficacy-Sufficiency.
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BĐR HEMŞĐRELĐK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNDE
PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐ UYGULAMASININ RUHSAL
HASTALIKLARA YÖNELĐK TUTUMLAR ÜZERĐNE ETKĐSĐ
Leyla KÜÇÜK
Đ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Derya ÖZBAŞ
Đ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Sevim BUZLU
Đ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ruhsal hastalığı olan bireylerin duygu-düşünce ve davranışlarında ortaya çıkan değişiklikler çoğu
kültürlerde normalden sapma olarak kabul edilir ve bu davranışlar genellikle toplum tarafından uygun bulunmaz,
kabul görmez ve bir tür etiketlendirme (stigma) yapılır (Bağ ve Ekinci 2005). Bunun yanı sıra literatürde de
belirtildiği üzere psikiyatri kliniklerinde çalışmak, hemşirelerin ruhsal hastalıklara karşı bakış açısını olumlu
yönde değiştirmektedir (Evagelou et all 2005).
YÖNTEM
Bu çalışmada, hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinde psikiyatri hemşireliği dersi uygulamasının ruhsal
hastalıklara yönelik tutumlarına etkisinin belirlenmesi hedeflenmiştir.
Araştırmanın evreni, Đstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu 2007-2008
eğitim öğretim yılı 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemi ise çalışmaya katılmayı kabul eden 93 öğrenci
oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, literatür bilgisi doğrultusunda araştırmacılar tarafından oluşturulan
Ön Görüşme Formu ve Ruh Hastaları ve Hastalıklarına Đlişkin Görüşler Ölçeği kullanılmıştır (Arıkan 1988).
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde çoğunluğunun 21-22 yaş
grubunda (n:69, % 72.1), doğum yeri Marmara bölgesi (n:26, % 28) ve Karadeniz bölgesi (n:20, %21.5) olanlar,
yaşamının büyük bölümünü geçirdiği yer ilçe (n:32, % 34.4) ve şehir (n:27, %29) olanlar, aile tipi çekirdek aile
(n:83,%89.2) olanlar, kardeş sayısı 1-2 olanlar (n: 59,% 63.5), annesi (n:71,% 76.3) ve babası (n:44,%47.3)
ilkokul mezunu olanlar, kendileri Anadolu lisesi mezunu (n:40,%43) olanlar, ailesinde
( n:85,% 91.4) ve
yakınlarında herhangi bir ruhsal bozukluk olmayanlar (n:62, % 66.7) oluşturmaktadır. Araştırmada ölçeğin iç
tutarlılık katsayı (Cronbach alfa) 0.78 olarak bulunmuştur. Araştırmada öğrencilerin psikiyatri stajı öncesi ve
sonrası tutum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık belirlenmiştir (p=0.035). Yani
öğrencilerin tutumlarında olumlu bir değişiklik bulunmuştur. Ruh salığı ideolojisi alt boyutunda da psikiyatri
stajı öncesi ve sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı şekilde farklılık görülmüştür (p=0,009). Yani
öğrenciler ruhsal bozuklukların başka hastalıklardan farkı olmadığını düşünmektedirler.
SONUÇ
Psikiyatri Hemşireliği Dersi teorik ve klinik uygulaması öğrencilerin ruh hastalarına ve hastalıklarına
karşı tutumlarını olumlu yönde geliştirmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşire öğrenci, ruh hastası, tutum
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THE INFLUENCE OF PSYCHIATRIC NURSING EDUCATION
PRACTICE OF ATTITUDES TOWARD PSYCHIATRIC ILLNESS IN
NURSING HIGH SCHOLL STUDENTS
Leyla KÜÇÜK
Đ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Derya ÖZBAŞ
Đ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
Sevim BUZLU
Đ.Ü Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu
INTRODUCTION and AIM
Changes of emotions, behaviours and ideas of psychiatric patients are accepted abnormaly in most of
culture and generally these behaviours aren’t accepted by public and stigmatize. However, working in psychiatry
clinics changes nurses’ point of view to psychiatric illness positively. In this study, it was aimed to determine the
influence of psychiatric nursing education practice of attitudes toward psychiatric illness in nursing high scholl
students.
METHOD
The universe of study consisted of fourth class students in Istanbul University Florence Nightingale
School of Nursing 2007-2008 school year. Sampling of the study consisted of 93 students who accepted to
participate in the study. An interview form which prepared by researchers with a study of relevant literature and
Opinions About Mental Illness Scale (OMI) were used for collecting data.
RESULTS
Most of the students were at 21-22 age group (n:69, %72.1). Most of students’ birthplaces are Marmara
Zone (n:26, %28) and Black Sea Zone (n:20, % 21,5), live in district for along time (n:32, % 34.4) and city
(n:27, %29), family types are nucleus family (n:83, % 89.2), have one or two sibling (n:59, %63.5), Anatolia
high school graduates ( n:40, %43).Most of students’ mothers (n:71, %76.3) and fathers (n:44, %47.3) graduated
from primary school. Most of students’ family and entourage don’t have a psychiatric illness (n:85, %91,4).
Internal consistency of study (Cronbach alfa) was found 0.78.
There was found statistically significant differences between the two OMI scale mean score (p:0,035). In other
word, after psychiaric training students attitudes toward psychiatric illness was found to be more positive. There
was found statistically significant differences between the two mental health ideology sub-scale mean score
(p:0,009). It means that students think mental disorder same as other physiologic disorders.
CONCLUSION
It seems that theoretical training and clinical psychiatric practice improve attitudes towards mental
illness.
Key Words: Nurse Student, Psychıatrıc Patient, Attitude
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HEMODĐYALĐZ HASTALARININ YANLIZLIK DÜZEYLERĐNĐN
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
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Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Fatma AKPUNAR
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Emine AYDIN PEKDEMĐR
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Nurten Gülsüm BAYRAK
Prof.Dr. A.Đlhan Özdemir Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Çalışma hemodiyaliz hastalarının yalnızlık düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Tanımlayıcı kesitsel tipteki araştırmamızın evrenini il merkezinde hemodiyaliz tedavisi gören 132 hasta
oluşturmuştur. Veriler 105 hemodiyaliz hastası ile yüz yüze görüşme yöntemi ile tamamlanmıştır. Veri toplama
aracı olarak literatüre dayalı olarak hazırlanan hemodiyaliz hastalarının tanımlayıcı özelliklerini belirlemeye
ilişkin anket formu ve Russel, Peplau&Ferguson (1978) tarafından geliştirilen ve Demir (1990) tarafından
ülkemizde geçerlilik ve güvenirliği UCLA Yalnızlık Skalası kullanılmıştır. Çalışmanın yapılabilmesi için gerekli
birimlerden resmi izin, anket uygulanan bireylere de çalışma hakkında bilgi verilerek sözel onamları alınmıştır.
Elde edilen veriler SPSS 16 paket programında değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Çalışma grubunun sosyo-demografik özelliklerine bakıldığında %53,3’ünün erkek, %72,4’ünün evli,
%42,9’unun ilkokul mezunu, %51,4’ünün çalışmadığı, %52,4’ünün müstakil dairesinde oturduğu, %79’unun
maddi veya manevi destek yardım almadığı, %51,4’ünün aylık gelirinin sağlık masraflarını karşıladığı
belirlenmiştir. Örneklem grubunun %52,7’sinin 58–69 yaşında olup yaş ortalamasının 55.31±14.64 arasında
olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan hastaların %79’unun hemodiyaliz süresi 1–10 yıl arasında olup ortalama
6.13±5.46 yıldır hemodiyalize girdiği, %90,5’i haftada 3 gün hemodiyaliz tedavisi aldığı saptanmıştır. UCLA
yalnızlık ölçeğinin genel ortalaması 39.88±17.26 arasında olup, %59,5’inin düşük düzeyde yalnızlık, %40,6’sının
yüksek düzeyde yalnızlık hissettikleri belirlenmiştir. Çalışmaya katılan hastaların %58,1’i kendini yalnız
hissetmediğini ifade etmiştir. Kendini yalnız hissetme durumu ile UCLA yalnızlık ölçeği arasında anlamlı fark
bulunmuştur (p=0.00). Kendini yalnız hisseden hastaların %47,7’sinin hastalık nedeniyle yalnızlık yaşadığı,
%43,1’inin mutsuzluk ve karamsarlık duyguları yaşadığı belirlenmiştir. Çalışmaya alınan bireylerin %78,1’inin
hemodiyaliz tedavisi sonrasında hayatında değişiklik olduğu, değişiklik olanlarında %65,7’sinin iş ve sosyal
yaşamında kısıtlamaya neden olduğu belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hastaların sosyo-demografik
özelliklerinin yalnızlığı etkilemediği saptanmıştır
SONUÇ
Çalışmadan elde edilen bulgular incelendiğinde, hastaların çoğunluğunun yalnızlık düzeylerinin düşük
olduğu, yalnızlık yaşayan bireylerin hastalık nedeniyle yalnız yaşadığı ve yalnızlık yaşarken mutsuzlukkaramsarlık duygularını yaşadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılan hastaların çoğunluğunun kendilerini yalnız
hissetmedikleri ve yalnızlığı problem olarak görmedikleri saptanmıştır. Hemşireler hemodiyaliz ünitelerinde
hastaların yalnızlık düzeylerini belirleyerek, tedaviye uyumun artırılmasına ve hastaların daha üretken ve kaliteli
yaşamalarına yardımcı olabilir.
Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, yalnızlık, hemodiyaliz hastaları
KAYNAKLAR

1.
2.
3.

4.

Erdemir F., Çıtak A., Erdoğan M., Doğar T(2008) .Genç ve Orta Yetişkinlik Dönemindeki Hemodiyaliz
Hastalarında Yalnızlık, Benlik Saygısı ve Umutsuzluk Durumu, Sağlıcakla Dergisi, 34-39, Nisan.
Bahar A(2006). Hemodiyaliz ve Psikososyal Yaklaşımlar, Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 26-29,
Temmuz-Ekim,
Ovayolu N. Pehlivan S., Uçan Ö., Çuhadar D(2007). Hemodiyaliz Hastalarının Yalnızlık ve Depresyon
Düzeyleri Arasındaki Đlişki, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 293-296,
Kahraman A., Çınar S., Pınar( R2006). Hemodiyaliz Hastalarında Sosyal Destek Depresyonu Etkiler
mi? Nefroloji Hemşireliği Dergisi, 46-53, Temmuz-Ekim,

HEMODIALYSIS PATIENTS LONELINESS LEVELS OF
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INTRODUCTON and AIM
The aim of this study was to determine of the hemodialysis patient’s loneliness levels.
METHODS
The subjects of our defining cross-sectional research were the patients (132) receiving hemodialysis
treatment in the city centre. The data, complete with 105 hemodialysis patients by method of face talking. As the
means of collecting data, the survey form (prepared based on the literature) related to determine the defining
characteristics of hemodialysis patients and the UCLA Loneliness Scale which was developed by Russel,
Peplau&Ferguson (1978) and whose reliability and validity was proven by Demir(1990) were used. The
statistics of the data were made by means of SPSS 16 packet programe.
FINDINGS
In terms of the sociodemographic characteristics of the study group, the 53.3% were males, 72% were
married, 42% were primary school graduates, 51.4% were unemployed, 52.4% owned their own house, 79%
didn’t get any material support or psychological help and 51.4% had a monthly income which was enough for
their health expenses. Đt is determined that 52.7% of sample groups is at the age of 58–59 and the average age is
between 55.3±14.64. It was also determined that 79% of the patients were 1–10 years receiving hemodialysis
treatment with an average of 6.13±5.46 and 90.5% received the treatment 3 days a week. It is determined that
78.1% of patients took part in study has changes in their lifes after the cure and 65.7% of them has restrictions in
work and social life. General average of UCLA Loneliness Scale is between 39.88±17.26 and 59.5% of reagents
low degree of solitude, 40.6% of reagents feels high degree of solitude. 58.1% of patient’s didn’t feels lonely
themselves. There were several meaningful differences occurred between UCLA Lonliness Scale and patients
lowliness levels (p=0.00). 47.7% of patients who feels themselves lonely, have lonliness because of illness,
43.1% of patience feels them unhappy. It was determined that 78.1% of the individuals underwent a change after
the hemodyalisis treatment and 65.7 % of these lived through a restriction in their work and social life.
CONCLUSION
When the findings of the study were examined, it was discovered that the socio-demographic
characteristics of the patients did not have an effect on loneliness. It was determined that the majority of the
patients had a low level of loneliness and those suffering from loneliness lived alone due to their ill health and
that they suffered from misery and depression as a result of lonelıness. It was discovered that the majority of the
patients didn’t feel lonely when compared to other individuals and that they did not see loneliness as a problem.
Nurses can search patient’s loneliness level in the hemodialysis unit and they can increase patient’s life quality
and therapy concordance during the therapy.
Key Words: Hemodialysis, loneliness, hemodialysis patients
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ALKOL BAĞIMLISI HASTALARIN ALKOL KULLANIMINA BAĞLI
YAŞADIKLARI SORUNLAR VE TEDAVĐYE BAŞVURU NEDENLERĐ
Feryal ULUDAĞ
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hemşire Müdürlüğü
Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Bu araştırma, alkol bağımlısı hastaların alkol kullanımına bağlı yaşadıkları sorunların ve tedaviye
gelme nedenlerinin belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sosyal Sigortalar Kurumu
Dışkapı Eğitim ve Uygulama Hastanesi psikiyatri kliniklerinde yatan 74 hasta oluşturmuştur. Veriler hastaların
sosyo-demografik ve alkol kullanma ile ilgili özelliklerini, alkol kullanımı nedeniyle yaşanan sorunları ve alkol
tedavisine başvuru nedenlerini içeren bilgi formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde yüzdelik, standart
sapma, minimum ve maksimum değerler ki-kare ve likelihood ratio testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 42 olarak bulunmuş ve çoğunluğunun 36–55 yaş grubunda yoğunlaştığı
gözlenmiştir. Alkol bağımlılarıyla yapılan çalışmalarda da yaş ortalamasının benzer olduğu görülmektedir (1,2).
Çalışmamıza katılan hastaların büyük bir çoğunluğu düzenli alkol kullanmaya 30 yaşından önce başlamış
olmasına rağmen düzenli alkol kullanımı ile tedavi için başvurma arasında uzun bir süre vardır. Alkolün kültürel
olarak diğer maddelere göre daha kabul edilir olması, sorunların tolere edilmesi, alkol kullanan kişinin
bağımlılığını inkâr etmesi ve alkol bağımlılığının kendiliğinden iyileşeceğinin düşünülmesi tedaviye gelme
sürecinin gecikmesine neden olabilmektedir. Hastaların alkolü ilk deneme yaşı ile düzenli içmeye başladıkları
yaş farklılık göstermektedir. 15 yaşın altında ilk defa alkol kullanan hasta oranı %33,8 iken, 15 yaşın altında
düzenli içmeye başlayan hasta oranı %6,8’e düşmektedir. Yine aynı şekilde 16–20 yaşında ilk defa alkol
kullanan hasta oranı %47,2 iken, 16-20 yaşında düzenli içmeye başlayan hasta oranı %21,6’ya düşmektedir.
Hastaların büyük çoğunluğu damıtılmış içki (rakı, votka, cin, viski, v.b.) kullanmakta ve bu hastaların büyük bir
çoğunluğu rakı tüketmektedir. Hastaların çoğunluğu 35 cl (8 standart içki) ve üstü alkol kullanmaktadır.
Hastaların tedaviye gelmelerini en çok aile ilişkilerinde yaşadıkları sorunların etkilediği belirlenmiştir. Bunu
sağlık, sosyal ilişkiler, ekonomik ve iş yaşamında sorun yaşamaları; alkolden kurtulmak istemeleri, kullandıkları
alkol miktarını azaltmak istemeleri, gelecekle ilgili kaygı duymaları ve yasal sorunlar yaşamaları izlemektedir.
Đlhan ve arkadaşları da hastaların tedavi kararı almalarında en çok alkole bağlı olarak gelişen aile sorunlarının
etkili olduğunu belirtmişlerdir (3). Hastaların alkol kullanımı nedeniyle ise en fazla aile içi ilişkilerde sorun
yaşadığı daha sonra sırasıyla iş sorunları, yasal sorunlar, sağlık sorunları ve sosyal ilişki sorunları yaşadıkları
belirlenmiştir.
SONUÇ
Alkol kullanımına bağlı yaşanan aile içi sorunlar ve sağlık sorunları tedaviye karar vermede oldukça
etkili bulunmuştur. Özellikle toplum sağlığı çalışanlarına bu hastaları tespit edebilmesi, tedaviye
yönlendirebilmesi ve hastanın yakınlarını bu konuda bilinçlendirebilmesi için gerekli eğitimin verilmesi uygun
bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Alkol bağımlılığı, alkol bağımlısı birey, alkol kullanımına bağlı sorunlar, tedaviye
başvuru nedenleri
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REASONS FOR APPLYING TO RECEIVE TREATMENT AND
PROBLEMS RELATED TO ALCOHOL CONSUMPTION BY
PATIENTS HAVING ALCOHOL DEPENDENT
Feryal ULUDAG
Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi Hemşire Müdürlüğü
Fatma ÖZ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
INTRODUCTION and AIM
This research is conducted with the purpose of determining and defining the problems related to alcohol
consumption and reasons that made alcohol dependent persons to apply to receive a treatment.
METHODS
The sample for the research work was formed by 74 patients who were hospitalized in the psychiatry
clinics of Hacettepe University, Faculty of medicine Hospital and in the social insurance organization, Dışkapı
training and Application Hospital. Data gathering was based on using interview technique and information about
the social, demographic and about the characteristics in relation to alcohol consumption amounts of the patients
and determinations were made. The reasons for using alcohol, problems experienced during usage period and the
reasons for applying to receive a alcohol treatment were recorded in the questionnaire form used. Data analyzed
by computing percentiles, standard deviation, minimum and maximum values, chi-square and likelihood ratio
tests.
RESULTS
At the and of the research work which contained males at the rate of 94.6, it was seen that 78.4% of the
patients included in the sample were at the age 36 and above; 36.5% were graduates from primary school, 16.2%
from middle school, 35.1% from high school and 12.2% from higher education school; 70.3% were married,
17.5% divorced or in a status of living separate from each other; 58.1% were currently employed; 81% patients
started to consume alcohol, for the first time, at age 20; 75.7% consumed alcohol every day; 41.9% started that
there were a person with alcohol problem in their family or among their close relatives.
CONCLUSION
It is determined that the patients experienced problems mostly due to their being alcohol dependent, in
field of inter-family relations and later, problems are seen and lived, in work environment; in form of legal
problems, health problem and as problem in social relations, it is determined that the problems encountered in
the inter-family relations were the major reason for the patients to apply to receive a treatment. This is followed
by health problems, problems in social relations, financial problems, problems in employment life, desire to free
oneself from being alcohol dependent, desire to reduce the amount of alcohol consumed, the worries felt about
the future and the legal problems entered into.
Key Words: Alcohol dependence, alcohol dependent person, problems related to alcohol consumption,
reasons for applying to receive treatment.
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TÜBERKÜLOZ HASTALARININ HASTALIK ALGISI ĐLE KĐŞĐLĐK
ÖZELLĐKLERĐ VE KONTROL ODAĞI ĐNANÇLARI ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐ
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Tüberküloz, mortalite ve morbidite etkileri ile toplum sağlığını önemli derecede tehdit eden kronik durumlardan biridir.
Kronik hastalığı olan bireylerde, hastalıklara ilişkin inançlar, algılamalar, duygusal ve davranışsal tepkiler, hastalıkla baş etme
biçimleri, ruhsal bozukluk gelişiminde ve yaşam kalitesini belirlemede önemli unsurlardır. Kendi yaşamındaki olayların
sorumluluğunu üstlenmenin psikolojik ve fiziksel iyi oluşla ilişkili olduğu ve bu kişilerde daha az ruhsal belirti görüldüğü de
belirtilmektedir. Bu çalışma, tüberküloz hastalarının hastalık algısı ile kişilik özellikleri ve kontrol odağı inançları arasındaki ilişkiyi
belirlemek üzere planlanmıştır.

YÖNTEM
Tanımlayıcı ve kesitsel tipte bir araştırmadır. Sağlık Bakanlığına bağlı bir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Uygulama ve
Araştırma Hastanesi’nde, 1 Şubat – 30 Mart 2009 tarihleri arasında akciğer tüberkülozu tanısı ile hastaneye yatırılan hastalar
araştırma kapsamına alındı (n= 95). Verilerin toplanmasında yarı-yapılandırılmış görüşme formu, Hastalık Algısı Ölçeği (HAÖ)
(Weinmann 1996, Kocaman ve ark. 2007), Rotter’in Đç- Dış Kontrol Odağı Ölçeği (RĐDKOÖ) (Rotter 1966, Dağ 1991) ve Davranış
Ölçeği (Friedman ve Rosenman 1974, Şahin ve ark.1993) uygulandı. Hastalık algısı Leventhal ve arkadaşları tarafından tanımlanan
kendini denetleme kuramına dayandırılarak incelenmiştir. Hastalık Algısı Ölçeği hastaların, hastalık algısını değerlendirmek için
geliştirilen; kognitif hastalık tasarımlarını 7 boyutu (süre (akut-kronik), süre (döngüsel), sonuçlar, kişisel ve tedavi kontrolü, hastalığı
anlayabilme, emosyonel tepkiler ve diğer iki bölümü; hastalık tipi, hastalık nedenleri) ile inceleyen bir ölçektir. Verilerin istatistiksel
değerlendirilmesi SPSS 12.0 paket programıyla yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde; yüzdelikler, t testi, ANAVO, Pearson
korelasyon analizi kullanılmıştır.

BULGULAR
Hastaların yaş ortalaması 35.11±13.68 yıl ve yarıdan fazlası erkek (%69,5). Hastaların yalnızca %11,6’sı köyde-kasabada
yaşamakta ve %12,6’sı ekonomik durumunu “kötü” olarak tanımlamaktadır. Hastaların %70.5’inin hastaneye ilk yatışı idi ve sadece
%30.5’i hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olduğunu ifade etti. %82.1’i sosyal destek gördüğünü bildirdi. Hastaların RĐDKOÖ
puan ortalaması 9.98±3.51’dir ve %16,8’i tip A davranış özelliklerine sahip olduğu saptandı. Hastalık algısı ölçeğine göre hastaların
yaşadıkları belirtileri hastalıkları ile ilişkili buldukları belirlendi (t=2.166; p=0.03). Tekrarlı yatışları olan hastaların hastalık süresini
kronik olarak algıladıkları (t=2.077; p=0.04) bulundu. Yaş ile hastalık süresinin kronik (r=.215; p=0.03) ve döngüsel olması (r=.211;
p=0.04) arasında pozitif ilişki saptandı. Hastalığı hakkında bilgisi olmayanların daha az kişisel (F=8.400; p<0.001) ve tedavi
kontrolü (F=6.834; p=0.002) algıladığı ve hastalığı anlayabilme puanının da düşük olduğu (F=3.488; p=0.03) bulundu. RIDKO
puanı ile hastalığı anlayabilme puanı arasında negatif ilişki saptandı (r=-.302; p=0.003). A tipi davranış özellikleri olan hastalarda da
hastalığı anlayabilme puanının düşük olduğu (F=9.650; p<0.001) ve bu kişilerde hastalık sürecinin döngüsel seyrettiği (F=3.886;
p=0.02) ve emosyonel temsil puanının da B tipi ve karma davranış biçimine sahip olanlara göre daha yüksek olduğu (F=6.069 ;
p=0.003) saptandı. Sosyal desteği yetersiz olanlarda da emosyonel temsil puanı yüksek (t=-2.343; p=0.02) bulundu.

SONUÇLAR
Araştırmada tüberküloz hastalarının yaşadıkları belirtileri hastalıkları ile ilişkilendirdikleri, yaşın ve tekrarlı yatışların
algılanan hastalık süresi ile ilişkili olduğu görüldü. Hastalık hakkında bilgisi olmayan, dış kontrol inancında olan ve A tipi davranış
biçimi gösteren hastaların hastalıklarını daha az anlayabildikleri ve bu hastalarda emosyonel etkinin daha yüksek olduğu belirlendi.
Bu bulgular sonucunda hemşirelerin, bilgilendirme ve destek sistemlerini harekete geçirme ile, hastaların hastalıklarının kontrolünü
kendi ellerinde hissetmelerine ve hastalıklarını, tedavilerini kendilerinin yönetmelerine önemli katkısı olabileceği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, hastalık algısı, kontrol odağı, davranış biçimleri
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INTRODUCTION and OBJECTIVES
Tuberculosis, with mortality and morbidity effects of the significant public health threats is one of the chronic cases. In
individuals with chronic diseases, diseases related beliefs, perceptions, emotional and behavioral reactions, the way to deal with
illness, mood disorders and in development are important elements in determining the quality of life. Assume any responsibility for
events in your own life to be associated with psychological and physical well-being and less psychological symptoms seen in these
individuals are mentioned. This study of tuberculosis patients with diseases of the perception of personality traits and to determine
the relationship between belief are planned.

METHOD
Research is a descriptive and cross-sectional. Ministry of Health based on a Chest Diseases and Surgery Education and
Research Hospital in the application, 1 February - 30 March 2009 between the dates of diagnosis of pulmonary tuberculosis admitted
to hospital with the patients under investigation were included (n = 95). Data collected in the semi-structured interview form, the
Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R) (Weinmann 1996, Kocaman et al. 2007), Rotter’s Locus of Control Scale (RLCS)
(Rotter 1966, Mountain 1991) and Behavior Scale (Friedman and Rosenman 1974, Sahin and et al. 1993) were applied. Disease was
defined by perceptions of Leventhal et al. based on the theory of self-regulatory was examined. IRQ-R, illness perceptions to assess
development, cognitive diseases design 7 dimensions (timeline/acute-chronic, timeline/cyclical, consequences, personal and
treatment control, illness coherence, emosyonel representations and the other two sections; identity, causes) and is a scale
viewing. The statistics of the data were made by means of SPSS 12.0 packet programme. In the assessment of the data, percentage, ttest, ANOVA, Pearson Correlation Analysis were used.

RESULTS
The mean age was 35.11±13.68 years and men was more than half (%69.5) of the patients. Only 11.6% of the patients'
lives in the towns and in villages, 12.6% economic situation "bad" is defined as. 70.5% of the patients of the hospital the first time
they slept, and only 30.5% “I have enough information” has been expressed. Social support was reported as being sufficient in
82.1%. The mean value of RĐDKOÖ 9.98±3.51, 16.8% of the patients defined the type A behavior characteristics. The symptoms of
patients having diseases associated with the find has been identified (t = 2.166 ; p = 0.03) by IPQ-R. Timeline chronic scores (t =
2.077 ; p = 0.04) were high in patients with rehospitalisation. There was a positive correlation between age and timeline cyclic scores
(r =. 211 ; p = 0.04) , and timeline chronic scores (r =. 215 ; p = 0.03). Both personal control (F = 8.400 ; p <0.001), control
treatment (F = 6.834 ; p = 0.002) and illness coherence (F = 3.488 ; p = 0.03) scores were found to be low in patients with
insufficient information about the illness. There was a negative correlation between RLCS and illness coherence (r =-. 302 ; p =
0.003) scores. Type A behavior pattern in patients showing the illness coherence the low scores (F = 9.650 ; p <0.001), and the
cyclic timeline of illness in the patients (F=3.886 ; p=0.02) and the B-type emotional representation and the mixed behavior is higher
than should have (F=6.069 ; p=0.003) were determined. The emotional representation scores were also high (t =-2.343 ; p=0.02) in
patients with insufficient social support.

CONCLUSIONS
Their symptoms of tuberculosis patients in search diseases are associated with age and duration of illness associated with
the detection of recurrent calm is seen. Diseases do not have information about the external control beliefs and A-type behavior
pattern in patients showing less understanding of the disease and these patients may be higher than that identified in emotional effect.
Nurses as a result of these findings, information and support systems of action, the patients felt in their own hands to control diseases
and illnesses, the treatment may have important contributions to the management of their own can be said.

Key Words: Tuberculosis, disease perception, control focus, behavior forms
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PSĐKOEĞĐTĐMSEL BĐR SĐGARA BIRAKMA PROGRAMINA
KATILAN HEMŞĐRELERĐN SĐGARA BIRAKMA DURUMLARI ve
PROGRAMA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ
Songül KAMIŞLI
Hacettpe Üniversitesi Preventif Onkoloji AD
ÖZET
Bu çalışma, Psikoeğitimsel bir programla hemşirelerin sigara bırakma durumlarını ve yapılan araştırma
sürecinin değerlendirilmesini içermektedir. Çalışma, koruyucu ruh sağlığı hizmeti kapsamında sigara
bağımlılığını azaltmaya yönelik bir katkı sunmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma Ankara da Araştırmanın
evreni, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri’nde çalışan ve sigara içen hemşirelerden oluşmuştur. Bu
hemşirelerden günde en az bir tane sigara içen ve araştırmaya katılmaya gönüllü olanlar örneklemi oluşturmuştur
(N=52). Yapılandırılmış psikoeğitimsel program 10 oturum ve üç izlemden oluşmuştur. Her bir oturum
araştırmacı tarafından oturum sonunda yazılarak kaydedilmiştir. Program sonunda hemşirelerin % 48.1’i
sigarayı bırakmış % 25’i sigarayı azaltmıştır. Hemşirelerin görüşleri yüzdelik verilerek değerlendirilmiştir. Bu
yazıda hemşirelerin görüşlerine göre sigara bırakmayı kolaylaştıran ve zorlaştıran etkenler, programın uygulama
sürecinde yaşananlar ve hemşirelerin programa yönelik görüş ve önerileri yer almıştır. Hemşirelerin görüşleri
doğrultusunda sigara bırakma programlarında sigara bırakma eylemini kolaylaştıran etkenlerin artırılması ve
sigara bırakmayı zorlaştıran etkenlerin azaltılması önerilmektedir. Bu yazıda koruyucu ruh sağlığı hizmeti
kapsamında ülkemizde önemli bir sorun olan sigara bağımlılığını azaltmaya yönelik bir katkı sağlaması
amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Sigara bağımlılığı, sigara bırakma, psikoeğitim müdahaleleri
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THE OPINIONS OF NURSES PARTICIPATING IN THE PSYCHOEDUCATIONAL SMOKING CESSATION PROGRAMME
Songül KAMIŞLI
Hacettpe Üniversitesi Preventif Onkoloji AD
ABSTRACT
This study is included the research process to evaluate with the purpose of investigating the effects of
smoking cessation behaviors among nurses through a psycho-educational treatment program. Voluntarily selected
nurses who smoke at least one cigarette a day and work at Hacettepe University constituted the sample of this study
(N=52). The structured treatment was delivered in 10 sessions with three follow-ups. Results indicate nearly half of
the participating nurses quit smoking and % 25 reduced at the end of the 10. session of the intervention. The
opinions of nurses analyses were conducted using percentages. In this article, according to the views o In this article,
in the context of preventive mental health services is a significant problem in our country to reduce tobacco
dependence is intended to provide a contribution.f nurses to facilitate smoking cessation, and makes them hard
factors of the program implementation process and nurses experienced in the program took place for opinions and
suggestions. In line with the views of the nurse in smoking cessation programs smoking cessation factors facilitate
actions to increase the reduction of factors makes it difficult to smoking cessation and is recommended.
Key Words: Smoking dependent, smoking cessation, psycho-education interventions,
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HĐTĐT ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULUNA YENĐ
BAŞLAYAN ÖĞRENCĐLERĐN OKULA UYUM DURUMLARININ
BELĐRLENMESĐ
Bahire ULUS
Ufuk Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu Öğretim Görevlisi
Havva ŞĐRĐN
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Öğrencisi
ÖZET
Uyum, üniversite öğrencilerinin yaşamında önemli bir yer tutmaktadır (1). Bu araştırma Hitit
Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na yeni başlayan öğrencilerin okula uyum durumlarını belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak planlanmıştır. Örneklem grubuna Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na yeni kayıt
yaptıran 40 öğrenci alınmıştır. Verilerin toplanmasında kullanılan anket formu araştırmacılar tarafından
geliştirilmiştir. Araştırmanın sonunda; hem erkek, hem de kız öğrencilerin sosyal ve ekonomik uyum sorunu
yaşadıklarını belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Uyum, Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri, Üniversite yaşamı
ABSTRACT
Adaptation holds a significant situs within university students’ experience. This research is planned to
determine the adaptation status of Health Collage of Hitit University incipient students. The sampling group is
gathered among 40 students of Health Collage of Hitit University. Data collection is done by researchers
representing and filling out the questionnaire in person. Results: The result of the research showed that both
female and male students have social and economic adoptation problems.
Key Words: Adaptation, Nursing studens, University Life
AMAÇ
Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na yeni başlayan öğrencilerin okula uyum durumlarının
belirlenmesi amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM
Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın örneklemini Hitit Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu’na
2007-2008 öğretim yılında kayıt yaptıran 40 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar
tarafından hazırlanan anketler kullanılmıştır. Araştırma için gerekli izinler alındıktan sonra anketler öğrencilere
dağıtılmış ve kendilerinin doldurmaları sağlanmıştır. Araştırma grubundaki 4 öğrenciye ulaşılamadığı için
çalışma 36 öğrenci ile tamamlanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik ve ki-kare istatistiksel
yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya alınan öğrencilerin 27 si kız (%75), 9 u erkektir (%25). Öğrencilerin yarıdan fazlasının
(%61,1) 19–21 yaş grubunda yer aldığı, yarıya yakın bir kısmının (%38,9) kredi yurtlar kurumuna ait yurtlarda
kaldığı belirlenmiştir. Öğrencilerin arkadaşları ile yaşadığı problemler incelendiğinde kız öğrencilerin %48,1
‘inin erkek öğrencilerin ise % 44,4’ ünün okul arkadaşları ile problem yaşadıkları saptanmıştır. Erdoğan’ın
yaptığı çalışmada da öğrencilerin okul arkadaşları ile problemler yaşadığı tespit edilmiştir (2).
Arkadaş grubuna katılma durumları incelendiğinde kız öğrencilerin daha fazla zorluk yaşadıkları (%33,3) ve
uyku problemi çektikleri saptanmıştır (%33,3). Kızıltan’ın yaptığı çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir
(3).
SONUÇ
Bu araştırmanın sonunda kız öğrencilerin arkadaş, yeme-içme ve uyku problemlerini daha fazla
yaşadıkları, erkek öğrencilerin ise ekonomik problemleri daha fazla yaşadıkları belirlenmiştir.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĐLERĐNĐN CEP TELEFONUNUN
ĐNSAN SAĞLIĞI ÜZERĐNE OLUMSUZ ETKĐLERĐNĐ BĐLME
DÜZEYLERĐ
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Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Sağlık Yüksekokulu Ebelik Bölümü Öğrencisi
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Günümüzde cep telefonları iletişim amacıyla kullanılmaktan ziyade üstün teknolojik özellikleri için
daha yaygın kullanılmaktadır. Piyasadaki teknolojik yarış tüm insanları da içine almıştır ve insan hayatının her
anını etkilemektedir. Birçok laboratuvar çalışması ve epidemiyolojik araştırma elektromanyetik alanlara maruz
kalma ile ciddi sağlık problemleri arasındaki ilişkiyi rapor etmektedir. Bağışıklık, sinir, nöroendokrin, kalp ve
damar sistemi ve kan parametreleri elektromanyetik alanlardan etkilenmektedirler. Cep telefonlarının özellikle
ruh sağlığımızı etkilediği; unutkanlık, yoğun stres ve uyku hali, yorgunluk, baş ağrısı ve sersemlik hissi gibi
yan etkilerinden bahsedilmektedir. Bu çalışma, sağlık yüksekokulu öğrencilerinin cep telefonunun zararlarına
ilişkin bilgi düzeyi ve davranışlarını belirlemek amacıyla yapılmış bir çalışmadır.
GEREÇ YÖNTEM
Araştırma 24.09.2008 ile 05.01.2009 tarihleri arasında ADÜ ASYO’dan olan olasılıksız örnekleme
yöntemi ile belirlenen 100 öğrenci ile tamamlanmıştır. Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından geliştirilen
anket formu ile toplanmıştır. Anket formu sosyodemografik özellikler, cep telefonunun zararlarını bilme ve
bunlardan korunma davranışlarının belirlenmesi için hazırlanan sorulardan oluşmuştur. Araştırmadan elde edilen
veriler SPSS programı ile aritmetik ortalama, standart sapma, oran ve varyans analizi kullanılarak
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
• Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalamaları 20,76±2,314 olup katılımcılar ortalama 6,08±2,087 yıldır
cep telefonu kullanmakta, öğrenciler günde ortalama 67,34±73,844 dakika telefonla konuşmaktadırlar.
• Araştırmaya katılan öğrencilerin tümü cep telefonu kullanmakta (%100), uyduğu odada cep telefonu
bulundurmakta (% 98), uyurken cep telefonlarını kapatmamakta (% 81) uyuduğu odada 2 tane cep telefonu
(% 32) bulundurmaktadır.
• Araştırmaya katılanların büyük bir çoğunluğu cep telefonlarını çantada taşımakta(%85), konuşurken
kulaklık (%86) kullanmamaktadır.
• Katılımcıların %87’si cep telefonunu zararlı bulmalarına rağmen % 73’ünün radyasyon etki mesafesini
bilmediği ve % 57’sinin cep telefonunun ruh ve beden sağlığına ilişkin zararlarını bilme düzeylerinin
düşük olduğu bulunmuştur. Cep telefonunun zararlarından korunma yollarını orta derecede bildiklerini
(%46) ifade etmişlerdir.
SONUÇ
Yakın gelecekte sağlık profesyonelleri olarak topluma hizmet verecek olan sağlık yüksekokulu
öğrencilerinin cep telefonu ve zararlarına ilişkin bilgilendirmeye gereksinimleri vardır.
• Konuyla ilgili daha kapsamlı araştırma ve çalışmalar yapılmalıdır.
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HIGH SCHOOL STUDENT HEALTH HUMAN HEALTH NEGATIVE
ĐMPACT ON THE MOBILE PHONE KNOW LEVELS
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Yıldız S
Adnan Menderes University Aydın School of Health
INTRODUCTION AND OBJECTIVE
Today, mobile phones being used for communication rather than more widely used for high
technological features. Markets in the technological race that took all the people and to affect human life every
moment. Many laboratory studies and epidemiological studies of exposure to electromagnetic fields and the
relationship between serious health problems to report. Immune, nervous, neuroendocrine, cardiovascular and
vascular system and blood parameters are affected by electromagnetic fields.
Mobile phones may affect our mental health in particular; forgetfulness, intense stress and somnolence,
fatigue, headache and dizziness are talking about the side effects like feeling.
This study of medical college students and the level of information about mobile phone loss determined
their behavior is a work made for the purpose.
MATERIAL AND METHOD
Between 05.01.2009 and 24.09.2008 on research with 100 students is complemented by Aydın School
of Health Adnan Menderes University. Data were collected via a questionnaire prepared by researchers and
included socio-demographics. Socio-demographic characteristics of the survey form the mobile phone to know
the damage and to determine the behavior of these protections consists of prepared questions. Research data
obtained with the SPSS program arithmetic average, standard deviation, rate, and were evaluated by using
analysis of variance.
FINDINGS
 The average age of students participating in research and in 2314, participants averaged 20.76 ± 6.08
to ± 2087 years, using mobile phones, students averaged 67.34 ± 73,844 minutes a day to talk on the
phone.
Research all of the students participating in the mobile phone user (100%), followed in the room to
keep the mobile phone (98%), sleeping off the mobile phone (81%) slept in the room of two mobile
phones (32%) has.
 The vast majority of research participants to carry mobile phones in the bag (85%), while talking
headset (86%) do not use.
 % 87 of participants find harmful mobile phone radiation effects, despite distance 73% did not know
and 57 % of the mental and physical health damage to a mobile phone that has the knowledge level is
low. Mobile phone protection from harm, we know the ways of the second 46% were expressed.
RESULTS
 In the near future as health professionals who provide community health services and the mobile phone
of college students need to inform about the damage.
 A more comprehensive research and studies should be done.
Key Words: Mobile phones damage health, health, student
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HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN RUHSAL HASTALIĞA KARŞI
ĐNANÇLARININ ĐNCELENMESĐ
Satı BOZKURT
Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu
Ekin Dila TOP
Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu Öğrencisi
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Toplumda yaşayan bireylerin, ruhsal hastalığa yönelik geliştirdiği olumsuz inançlar, hastalıkla etkin baş etmeleri,
tedavi ve bakımı sürdürmeleri ve yaşam kalitelerini olumsuz etkilenmektedir (3). Đnançlar davranışları ve yaklaşımları
etkilediği için ruhsal hastalığa karşı olumsuz inanca sahip hemşireler, ruhsal sorunlu bireylerin bakımını üstlenmek
istemeyebilir ya da hizmette güçlük çekebilirler (2). Bununla birlikte hemşireler, sağlık ve hastalıkla ilgili hem kendi inançları,
hem de hizmet sunduğu toplumun inançlarının farkında olmalıdır. Çünkü hemşirelerden toplumun sağlık ve hastalığa karşı
olumlu inanç geliştirmelerinde rol modeli olması beklenir(1,2). Bu nedenle hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalığa karşı
inançlarının saptanması önemlidir. Çalışmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal hastalığa karşı inançlarını incelemek ve
etkileyen faktörleri belirlemektir.
YÖNTEM
Araştırma tanımlayıcı tiptedir. Evreni Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksek Okulunda okuyan öğrenciler (N=186)
oluşturmaktadır. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiştir ve araştırmaya katılmayı kabul eden 145 öğrenciyle
yürütülmüştür. Veriler etik kurul ve kurum izinleri alındıktan sonra, 2009 Mart ayında toplanmıştır. Verilerin toplanmasında
18 soruluk (sosyo-demografik özellikler: 11 soru, ruhsal hastalığa yönelik görüşleri: 7 soru) anket formu ve Türkçe geçerlik,
güvenirliğini Bilge’nin yaptığı “Ruhsal Hastalığa Yönelik Đnançlar Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS
paket programı kullanılarak sayı yüzde, ortalama standart sapma ve önemlilik testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin, yaş ortalaması 22.66±1.73 olup, bunların %95,9’u kız, %29‘u ege bölgesinde,
%83,4’ü il-ilçede yaşayan, %69,7’si gelir gidere denk , %79,3’ü çekirdek aileye sahip, %64,1’inin annesi %42,1’inin babası
ilkokul mezunudur. Öğrencilerden %17,9’unun ruhsal sorun yaşadığı ve bunlardan %69,23‘ünün depresyon ve depresif
belirtiler yaşadığını belirtilmiştir. Ruhsal sorunlu yakını olanlar örneklemin %35,86’sını oluşturmuştur, bunlardan %21,15‘i
birinci derece akraba, %34,61‘i ikinci derece akraba, %34,61‘i arkadaş, %9,61‘i komşusudur, ruhsal hastalığı olan yakınıyla
ortak zaman geçirenler %25,51, hiç zaman geçirmeyenler %43,24’tür. Öğrencilerin %86,9’u ruhsal hastalık durumunda
psikiyatrist ve psikologdan yardım alacağını belirtmiştir. Öğrencilerinin Ruhsal Hastalığa Yönelik Đnançlar Ölçeği alt
ölçeklerinden aldıkları puanlar Çaresizlik=28.15±7.78, Tehlikelilik=23.16±5.10, Utanma=1.48±2.20, Toplam=52.64±12.08
bulunmuştur. Ruhsal Hastalığa Yönelik Đnançlar Ölçeği’nden alınan puanlara göre(KW); sınıflara, bölgelere, yaşadığı yere,
ailesinin gelir durumuna, ruhsal hastalığı olan bireyle geçirilen ortak zamana, anne-baba eğitim durumuna göre, ruhsal sorun
yaşama durumuna göre(MannW.U) anlamlı bir fark yoktur. Çaresizlik ve kişiler arasında ilişkilerde bozulma alt ölçeğinden
(KW=7.60, p<0.05) ve toplam ölçek puan ortalamasında (KW=7.52, p<0,05) parçalanmış ailenin puanı daha yüksektir.
Utanma alt ölçeğinden (KW=10.31, p<0,05) komşusunda ruhsal hastalık olanların aldığı puan daha yüksektir. Tehlikelilik
ölçeğinden (KW=8.71, p<0,05) ruhsal hastalığı olan yakınıyla bir saatten az zaman geçirenlerin aldığı puan daha yüksektir.
SONUÇ
Ölçek puan ortalamaları Bilge (2006) çalışmasına göre daha düşük bulunmuştur, bu da hemşirelik öğrencilerinin
ruhsal hastalığa karşı yaklaşımlarının daha olumlu olduğunu göstermektedir. Bu fark, hemşirelik öğrencilerinin psikiyatri
eğitimi almasından kaynaklanmaktadır. Yinede Hemşirelik Öğrencilerinin ruhsal hastalığa karşı negatif inançları beklenenden
yüksek bulunmuştur. Bağ’ın (2005) çalışmasında Ruhsal hastalıkların ana nedeni nedir? Sorusuna bireylerin %69,7’si
çocuklukta yaşanmış olaylar yanıtını verirken, bu çalışmada ise benzer olarak % 58 oranla travmatik olay ve aile içi çatışmalar
yanıtı verilmiştir. Çevrenizdeki ruhsal hastalık belirtisi gösteren bireyler için kimden yardım alırsınız?” sorusuna sağlık
personelinin %65.1’i bu konuda uzmanlaşmış kişiden yanıtını verirken, bu çalışmada bu oran % 86.9’a kadar çıkmıştır. Bu
sonuçta hemşirelik öğrencilerinin aldığı eğitimin katkısı gözlenmektedir. Sonuç olarak, Hemşirelik öğrencileri toplumdaki diğer
bireylere göre ruhsal hastalığa olumlu yaklaşım göstermektedir. Fakat ruhsal hastalığa ilişkin farkındalıkları yetiştikleri çevre
ve kültürün etkisinde kaldığı için tam olarak istenilen düzeye ulaşmamıştır. Đstenen sonuca ulaşmada, psikiyatrik hastalara karşı
duyarlılığını artırılmaya yönelik eğitim programlarının planlanması, hemşirelerin ruhsal hastalığa karşı olumlu inançlar
geliştirmelerine ve toplumu da bu yönde eğitmelerine katkıda bulunacaktır.
Anahtar Kelimeler: Ruhsal Hastalık, Đnançlar, Hemşirelik öğrencileri
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EXAMINATION OF THE NURSING STUDENTS' BELIEFS AGAINST
MENTAL ILLNESS
Satı BOZKURT
Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu Psikiyatri Hemşireliği
Ekin Dila TOP
Ödemiş Sağlık Yüksek Okulu Öğrencisi
INTRODUCTION AND AIM
Individuals in society have developed negative beliefs towards mental illness, to deal effectively with illness,
treatment and continuing care and quality of life affected negatively (3). Nurses can avoid psychiatric paints or have difficulty
in service because beliefs affect behavior and approaches (2). At the same time, the nurse’s own beliefs about health and
illness, as well as the community’s beliefs of the society are expected to have a positive belief in the development of model
(1.2). Therefore, it’s important for nursing students to substitute their faith to mental disease. The purpose of Study, identifying
the nursing students' beliefs against mental illness and factors that affect.
METHOD
The research is a descriptive type. Ege University School of Health in Odemis students of (N = 186) are constituted
the universe. In research, the sample isn’t used and it’s continued 145 students who are voluntarily.
After receiving the necessary permits data, it was collected in March 2009. In the collection of data with 18 questions (sociodemographic characteristics: 11 questions, opinions towards mental illness: 7 questions) questionnaire and the Turkish validity,
reliability
of
the
Bilge
"Mental
Illness
Specific
Beliefs
Scale"
was
used.
RESULTS
The students, average age 22.66 ± 1.73 who joined the research and 95.9% of them the girls’, 29% the Aegean region,
83.4% who live in cities, 69.7% income equivalent to expenses, 79.3% core family, 64.1% in 42.1% of the parents' are
graduated. 17.9% of the students' have mental health problems and those of the 69.23% ' has indicated that depression and
depressive symptoms. People who have got mental problem person’s 35.86% , these 21:15%' s first-degree relatives, 34.61% of
the second-degree relatives, 34.61% 's friend, 9.61%' is a neighbor, people who spend time mental illness’ to person 25.51%,
43.24% do not spend any time. 86.9% of the students’ has indicated that they will get psychiatrist and psychologists help if they
have mental problem.
Students' Mental Illness Specific Beliefs scales results are Desperation= 28.15 ± 7.78 pts Hazardous = 23:16 ± 5:10,
shy and = 1:48 ± 2:20, 12:08 Total = 52.64 ± was found. According to scores received from scale by (KW); There is no
significant difference class, region where living, family income status, mental illness in individuals with the common spend
time parents education’s status mental health problems according to the state of life (MannW-U).Deterioration in relations
between despair and people from sub-scale (KW = 7.60, p <0.05) and the total average scale scores are (KW = 7:52, p <0.05)
higher than fragmented family’s scores. Embarrassment of the sub-scale (KW = 10:31, p <0.05) is higher than in the
neighborhood that mental illness score. (KW = 8.71, p <0.05) people who spend less than an hour with mental problem
person’s score is higher than the scale of dangerous.
CONCLUSION
Scale score’s average according to Bilge’s (2006) study was found lower than. This difference is caused from the
nursing students receiving psychiatric training. However, nursing students’ negative beliefs against mental illness was found
higher
than
expected.
In the Bağ’s study the question of “what is the main reason of mental illness?” 69.7% of individuals give the answer life events
in childhood our study’s result is similar to58 %, people gave the answer traumatic events and conflicts within the family.
“Who can you take a help from, for having mental illness?” is the question. The given answers that 65%, health staff, from the
specialist person on this issue, in our study this score is 86.9%.As a result, nursing will assist students planning to increase
awareness of educational program for psychiatric patients, improving positive beliefs to mental illness and training society in
this way.
Key Words: Mentally illness, Beliefs, Nursing students
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HUZUREVĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN YAŞLILIĞA VE
KURUMA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ
Ayşe BÜYÜKBAYRAM
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Gönül ÖZGÜR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
GĐRĐŞ
Yaşlılara sunulan sağlık bakım hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine, evrensel ve bilimsel gerçeklere
dayalı olarak planlanması, sunulması ve geliştirilmesinde önemli bir yere sahip olan hemşirelerin profesyonel bir
hizmet anlayışına sahip olabilmeleri için öncelikle yaşlılık ve huzureviyle ilgili ne düşündüklerini, ne
hissettiklerini anlamak önemlidir. Yapılan çalışmalar, sunulan hizmetin genellikle hizmeti sunanların bakış
açısıyla ilgili olduğunu göstermektedir.
AMAÇ
Huzurevinde görev yapan hemşirelerin yaşlılığa ve kuruma ilişkin görüşlerinin ve yaşlı bakıma ilişkin sorun
ve önerilerinin belirlenmesidir.
METOD
Bu araştırma Đzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevinde çalışan on hemşireyle
yürütülmüştür. Araştırma yöntemi niteliksel tanımlayıcı bir çalışmadır. Veri toplamak amacıyla beş soruluk
tanıtıcı bilgi formu ve beş soruluk hemşirelerin yaşlılık ve huzurevine ilişkin görüşlerini incelemek için
yapılandırılmış açık uçlu görüşme soruları kullanılmıştır. Bu sorular araştırma öncesi başka bir huzurevinde
çalışan beş hemşireye uygulanılarak, anlaşılmayan sorular yeniden düzenlenmiştir. Đki hafta boyunca yapılan
görüşmeler; deneklerden izin alınarak, bireysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın amacına ulaşmak için aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır.
1) Yaşlılık size ne ifade ediyor? ,
2) Huzurevi size ne ifade ediyor?
3) Huzurevinde çalışmaktan memnun musunuz?
4) Huzurevinde en çok sıkıntı çektiğiniz konular nelerdir?
5) Huzurevinde yaşadığınız sıkıntılar için neler yapılabilir?
BULGULAR
Araştırmaya katılan hemşirelerin sekizi kadın ve ikisi erkek hemşire olup, yaşları 28–45 yaş arasındadır.
Hemşirelerin çoğu önlisans mezunu ve evlidir. Ayrıca hemşirelerin çalışma sürelerine bakıldığında; üç hemşirenin
1-5 yıldır, iki hemşirenin 6-10 yıldır, üç hemşirenin 11-15 yıldır, iki hemşirenin 15-20 yıldır çalıştığı
belirtilmiştir. Hemşirelerin yaşlılık ve huzureviyle ilgili görülerine bakıldığında; hemşireler yaşlılığı sağlık ve
sosyal sorunlar nedeniyle ilgi ve alakaya muhtaç olunan zor bir dönem olarak değerlendirmişlerdir. Huzurevinin
yaşlılara kaliteli yaşam sunan bir kurum olmasına karşın, toplumun bu hizmeti kabul etmeye hazır olmadığını,
kendileri yaşlanınca huzurevinde yaşamayı düşünmediklerini; hemşireler açısından huzurevinde çalışmanın çok
zor olduğunu, çabuk tükenmişlik yaşandığını, çok fazla özveri gerektirdiğini; çalışırken en fazla yaşadıkları
sıkıntıların, yaşlılarla iletişim kurma, işlerin tek düzeliği, kendileri için düzenlenen eğitim programlarının
yetersizliği konularında olduğunu belirtmişlerdir. Sonuç olarak, sunulan hizmetin genellikle hizmeti sunanların
bakış açısıyla ilgili olduğu düşünüldüğünde, huzurevinde çalışan hemşirelere profesyonel bakış açışı
kazandıracak, mesleki bilgi ve becerilerini artıracak, hemşirelik hizmetlerinin niteliğinin artmasına yardımcı
olacak eğitim programlarının düzenlenmesinin yarar sağlayacağı sonucuna ulaşılmıştır.
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THE VIEWS OF NURSES WORKING IN NURSING HOME ON
SENECTITUDE AND INSTITUTION
Ayşe BÜYÜKBAYRAM
Izmir Atatürk Education and Research Hospital
Gönül ÖZGÜR
Ege University School of Nursing
INTRODUCTION
It is important to understand what nurses think about senectitude and nursing homes in order to make
nurses have a professional understanding of service, because they have a significant role in planning,
presentation and development of health care services for the old in the basis of society requirements and
universal and scientific truths. The studies have shown that the services are based on the viewpoints of people
who provide them.
AIM
The aim is to determine the viewpoints of nurses on senectitude and institution and their problems and
suggestions about health care of old people.
METHODOLOGY
This study is conducted with 10 nurses working in Izmir Grand Municipality Zübeyde Hanım Nursing
Home (Đzmir Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Huzurevi). The quality descriptive inquiry method is used.
In order to gather information, introductory inquiry form with five questions and five open ended interview
questions that are formed to analyze views of nurses on senectitude and nursing homes are used. Questions are
applied to nurses working in other nursing home and the ones which can not be understood easily are edited. The
interviews are carried out for two weeks. The interviews are conducted individually and permission of
interviewees are obtained. In order to attain the target of the study the questions below are asked:
a) What does senectitude mean to you?
b) What does nursing home make you think of?
c) Are you pleased to work at a nursing home?
d) What are the issues that make feel uneasy at a nursing home?
e) What can be done to resolve the problems in a nursing home?
FINDINGS
Eight female and two male nurses participated in the inquiry. The age of the nurses varies between 28
and 45. Most of them have an associate degree and are married. When their working period are concerned it is
seen that three nurses have been working for 1-5 years, two of them for 6 – 10 years, three for 11- 15 years and
two for 15 – 20 years. The Nurses consider senectitude as a difficult period that requires care and concern due to
health and social problems. Although nursing homes provide the old with qualified lives, society is not ready to
accept it and express that they do not think to live at a nursing home when they get older. It is concluded that
working at a nursing home is difficult for nurses because it requires high efforts and make them exhausted
quickly. The biggest problems are the communication between the aged people, monotony of job and lack of
educational programs. As a result, educational programs which make nurses to gain new perspectives, increase
their professional knowledge and skills and help the quality of nursing services rise are required, because of the
fact that services are based on the viewpoints of people who provide them.
Key Words: Views of nurses, Nursing Home, Senectitude.
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FARKLI TEDAVĐ DÜZEYLERĐNDEKĐ ŞĐZOFRENĐ HASTALARININ
BENLĐK SAYGISI ve KENDĐNĐ DAMGALAMA DÜZEYLERĐ
Saliha BOZDOĞAN
Ç. Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu
Yakup DÜNDAR
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu araştırma farklı tedavi düzeylerindeki şizofreni hastalarının benlik saygısı ve kendini damgalama düzeylerini
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Tanımlayıcı olarak planlanan araştırmanın evrenini, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Gündüz Hastanesi birimine gelen 28, aynı hastanenin servislerinde en az 30 gündür yatarak tedavi gören, en az ilköğretim
mezunu ve bir hafta içinde taburcu olması planlanan 38 ve Gündüz Hastanesine gelmesi önerilen fakat gelmeyen, Adana il
merkezinde oturan ve en az ilköğretim mezunu 25 şizofreni tanısı almış hasta oluşturmuştur. Gündüz Hastanesine gelen
hastaların tamamına (%100), serviste yatan hastalardan araştırmaya katılmayı kabul eden 38 hastanın 28’ine (%73.6) ve
evinde olan hastaların 16’sına (%64) ulaşılmıştır. Gündüz hastanesine gelmeyen 25 hastanın biri araştırmaya katılmak
istememiş, üç kişi son üç gün içinde tekrar hastaneye yatırılmış ve beş hastanın adresi asılsız çıkmıştır. Veriler araştırmacılar
tarafından hazırlanan demografik bilgiler anketi ile geçerlik ve güvenirlik çalışması Ersoy ve Varan tarafından yapılan Ruhsal
Hastalıklarda Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği ve geçerlilik ve güvenirlik çalışması Tufan ve Turan tarafından yapılan
Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği kullanılarak toplanmış ve SPSS 11.5 paket programında değerlendirilmiştir.
Kolmogorov-Smirnov normallik testi uygulanmış, veriler normal dağılım gösterdiğinden Oneway Anova testi kullanılarak
değerlendirilmiştir. Veri toplama formu 05.03.2009-25.03.2009 tarihleri arasında, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi Etik Kurulu’ndan yasal izin alınarak ve uygulama öncesi hastalara gerekli açıklama ile sözlü izin
alındıktan sonra araştırmacı tarafından uygulanmıştır.
BULGULAR
Araştırmada karşılaştırılan üç ayrı hasta grubundan; Gündüz Hastanesine gelen grup ortalama 30.82±7.88 yaşında,
3.07±2.15 kez hastaneye yatmış ve 9.43±6.03 yıldır tedavi görmektedir. Hastanede yatmakta olan grup ortalama 31.57±6.85
yaşında, 4.96±4.63 kez hastaneye yatmış ve 8.60±5.92 yıldır tedavi görmektedir. Gündüz hastanesine gelmeyen ve evinde
olan grup ortalama 30.12±8.09 yaşında, 6.56±5.62 kez hastaneye yatmış ve 10.68±7.80 yıldır tedavi görmektedirler.
Araştırma grubunun tamamının %30,6’sı kadın, %69,4’ü erkek, %54,2’si lise mezunu ve %81,9’u bekâr, %76,4’ü çekirdek
aile yapısına sahip ve %88,9’u evde çocuk rolündedir ve yarıya yakınının (%45,8) sürekli olarak görüştüğü bir arkadaşı
yoktur. Ruhsal Hastalıklarda Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği Puanı Gündüz Hastanesine gelen grubun ortalama (
69.46), serviste yatmakta olan hastaların
(

X

(X

X

;

;69.35) ve Gündüz Hastanesine gelmeyen ve evinde olan hastaların puanı

;78.06) bulunmuştur. Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeğinden, Gündüz Hastanesine gelen grup (

X

;61.71), serviste

yatmakta olan grup ( X ;64.42), evinde olan grup ( X ;58.75) puan almıştır. Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği puan
ortalaması evinde olan grubun diğerlerine göre görece daha düşük bulunmuştur. Araştırmaya katılan bütün hastaların
ortalama Ruhsal Hastalıklarda Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçek puanı (

X

;71.33), Coopersmith Benlik Saygısı Ölçek

puanı ( X ;62.11) bulunmuştur. Ruhsal Hastalıklarda Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği en yüksek puan (91)’dir ve
ölçekten alınan puan arttıkça kendini damgalama düzeyi artıyor şeklinde değerlendirilmektedir (1). Buna göre evinde olan
grubun kendini diğer gruplara göre daha fazla damgaladığı söylenebilir. Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeğinden alınan
puanlar 50 ve üstü yüksek kabul edilmektedir buna göre çalışmaya katılan grupların benlik saygısı düzeyleri ortanın üstünde
olduğu söylenebilir (2). Shamsunnisah ve Hasanah’ın (3) çalışmasında taburcu olan şizofreni hastalarının %84’ü orta
düzeyde benlik saygısına sahip olarak bulunmuştur.
SONUÇ
Araştırmaya katılan hastalar arasında Gündüz Hastanesine gelmeyen ve evinde olanların Ruhsal Hastalıklarda
Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği puan ortalaması diğer gruplardan görece yüksek, Coopersmith Benlik Saygısı Ölçeği
puan ortalaması diğer gruplardan düşük bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler Şizofreni, kendini damgalama, benlik saygısı
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IN THE LEVELS OF DIFFERENT TREATMENT SCHIZOPHRENIA PATĐENTS’
SELF-ESTEEM AND LEVELS OF INTERNALIZED STIGMA
Saliha BOZDOĞAN
Ç. Ü. Adana Sağlık Yüksekokulu
Yakup DÜNDAR
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi
INTRODUCTION and AIM
This research, has been done to determine in the levels of different treatment schizophrenia patients’ self-esteem
and levels of internalized stigma.
METHOD
The population of research has formed which is as defineting Adana Dr. Ekrem Tok Mental Health and Illness
Hospital Day Hospital Unit which goes to 28 of schizophrenia patient at the services of the same hospital who go into it to
be treated for 30 days at least, who gratuate elementary school at least and in a week who are planning to be discharged to
38 of schizophrenia patient and who are suggested to come at Day Hospital but not come, who live in the city center of
Adana, who gratuate elementary school at least 25 of schizophrenia that was diagnosed. It had been reached where all of
patients (a hundred per cent) come to Day Hospital, twenty eight of thirty eight sick who accept for join in this research and
it has reached to sixteen of some patients who are in their home. One of the twenty five patients who hasn’t come doesn’t
want to join this research, three persons is hospitalized in the last day again and five patients’ address have come off
unfounded. Data which are prepared by researcher and demographic information survey, the work of validity and reliability
that at the Internelized Stigma of Mental Illness Scale done by Ersoy and Varan, the study of validity and reliability which is
Self- Esteem Scale of Coopersmith is done by Tufan and Turan. It has been collected due to use and on the pocket
programme which is called SPSS 11.5 has put to good use. Kolmogorov-Smirnov Normal Test is carried out, Oneway
Anova Test is used and put to good use because of Data is showed normal distribution. The data collection form was
applied by researchers in days between 08.03.2009 and 25.03.2009 with legal permission that given by ethical commission
of Adana Dr. Ekrem Tok Mental Health and Illness Hospital and with verbal permission on that given by patient with
explanation made before the application.
RESULTS
On this research decided that the group who come at Day Hospital from three different patient group is as average
30.82±7.88 (plus or minus ) age, 3.07±2.15 times has hospitalized at the hospital and 9.43±6.03 years have been treated. A
group of patients have hospitalized at the hospital as average 31.57±6.85 in years old, 4.96±4.63 times have hospitalized and
they have been treated for 8.60±5.92 years. The other group that it hasn’t come at Day Hospital and are at their home is as
average 30.12±8.09 in years old, 6.56±5.62 times have hospitalized and 10.68±7.80 they have been treated for 8.60±5.92
years. 30.6% of all of the research group ( thirty of per cent or percentage) are female, remaining male. 54.2 % of them are
(about fifty-four of per cent ) graduted from high school, 81.9 % of them are (about eighty two of per cent ) single, 76.4%
(about sevenhty six of per cent ) have nuclear family structure, 88.9 % (about eighty nine of per cent ) is role at the home
and about half (45.8 %) there isn’t meet continually with a friend. The Internalized Stigma of Mental Illness Scale point
which comed hospitalize at Day Hospital average about seventy (
seventy (

X

average seventy eight (
sixty two (

X

; 69.46), patients who hospitalized at service average

;69.35) and they who don’t come at Day Hospital and whose point patients who live in their home has found

X

X

;78.06). The Group who come at their home from Self-Esteem Scale of Coopersmith is average

;61.71), the group who have hospitalized at service is average sixty four (

X

;64.42), the group who at the

their home is average fifty nine point ( X ;58.75). Average of point of Self-Esteem Scale of Coopersmith has found it that
the group are into their home less than other group as relative. Participating to Research all patients’ average is found at The
Internalized Stigma of Mental Illness Scale which is average seventy one points (

X

;71.33), and Self-Esteem Scale of

Coopersmith which is average sixty two points ( X ;62.11). The Internalized Stigma of Mental Illness Scale which is
maximum ninety one points (91) and when the point from been taking measure are appreciated to their stigma levels as
increase (1). According to researchers, It may be said that the patients too much brander in the home than other groups. From
taking points of Self Esteem Scale of Coopersmith are fifty and over high so it is assumed. For this reason, joining to research
the groups‘ Self-Esteem levels can be said that it is over of the middle (2). At Shamsunnisah and Hasanah’ study is found
that eighty four of schizophrenia patients’ percentage discharged for a hospital have in the middle levels self-esteem (3).
CONCLUSION
Participating to research among the patients, who don’t come at Day Hospital and get into their homes to The
Internalized Stigma of Mental Illness Scale average is higher than other group as relative, Coopersmith Self-Esteem Scale is
as lower than other group as relative.
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BĐR PSĐKĐYATRĐ KLĐNĐĞĐNDE HASTA VE AĐLELERĐN PSĐKOTROP
ĐLAÇLARLA ĐLGĐLĐ EĞĐTĐM GEREKSĐNĐMLERĐ ve TABURCULUK
SONRASI ĐLAÇ KULLANMA DURUMLARI
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu çalışma psikiyatri kliniğinde yatan hastaların ve ailelerinin psikotrop ilaçlarla ilgili eğitim gereksinimlerini ve
taburculuk sonrası ilaç kullanım durumlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma bir üniversite hastanesinin psikiyatri kliniğinde Temmuz 2008-Mart 2009 tarihleri arasında klinikte yatarak
tedavi gören, çalışmaya katılmaya istekli olan, soruları anlama ve yanıtlama konusunda sorunu olmayan 92 hasta üzerinde
gerçekleştirildi. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan hasta ve ailesine yönelik bir form aracılığıyla elde edildi. Form
hasta ve ailesinin demografik özellikleri, uygulanan ilaç tedavisi ve bu tedavi ile ilgili hasta ve ailesinin görüşlerini
belirlemeye yönelik hazırlanmış 56 sorudan oluşmaktadır. Veriler hastaların akut dönemleri geçtikten sonra hasta ve aile ile
yüz yüze görüşülerek elde edildi. Taburculuktan bir ay ve 6 ay sonra hastalar telefonla aranarak ilaç tedavisi ile ilgili
uyumları değerlendirildi. Verilerin değerlendirilmesinde frekans dağılımı kullanıldı.
BULGULAR
Hastaların %55,4’ü 35 yaşın altında, %57,6’sı erkek, %45,7’si bekâr, %49’u ilköğretim muzunu ve yarıdan fazlası
(%67,4) çalışmıyordu. Hastaların bipolar affektif bozukluk (%31,5), şizofreni (%26,1), psikotik bozukluk (%26,1), paranoid
bozukluk (%5,4) ve psikotik depresyon (%2,2) tanıları vardı. Hastaların % 42,4’ü üç defadan daha fazla hastanede yatarak
tedavi görmüş, %51,1’i 7 yıldan daha uzun süredir hasta ve çoğunluğunun (%78,3) remüsyon süresi 10 aydan daha kısa idi.
Hastaların %46,7’sinin ilacını bırakma ve %32,6’sının belirtileri alevlendiği için tekrar hastaneye yattığı belirlendi.
Hastaların %40,2’si hastalık tanısını bilmediği, %12’si ilaçların gerekli olduğunu düşünmediği, %17.4’ünün ilaçlarının adını,
%23.9’unun dozunu ve %49.1’inin kullanılma amacını bilmediği, %19.6’sının ilaçların bağımlılık yapacağını düşündüğü,
%17.4’ünün taburcu olduktan sonra ilaç kullanmayı düşünmediği ve %64.1’inin ilaçların ne kadar süre kullanılması
gerektiğini bilmediği belirlendi. Hasta yakınlarının %52,2’si ilköğretim mezunu, %57,6’sı bir işte çalışmamakta ve yarıdan
fazlası (%66,3) orta ekonomik durumda idi. Hasta yakınlarının %37’sinin hastasının tanısının ne olduğunu bilmediği,
%43,5’inin kimseden hastalık konusunda bilgi almadığı, %93,5’inin hastalığın tedavisinde ilaç kullanmanın gerekli
olduğunu düşündüğü, yarıdan fazlasının ilaç yan etkilerini (%70,6) ve yan etki geliştiğinde ne yapacağını (%72,8) bilmediği
belirlendi. Hasta yakınlarından %53,3’ü hastasının ilaçlarını düzenli kullanacağını düşündüğünü söyledi. Yapılan ilk telefon
izleminde hastaların %70,6’sı ilaçlarını düzenli kullandığını belirtti. Hastaların %39,1’i taburculuktan sonraki ilk altı ay
içinde hastaneye, ilaçlarını düzenli kullanmama nedeniyle tekrar yattı. Đlk 6 ayda hastaneye tekrar yatmayan hastalara yapılan
ikinci izlem de ise, hastaların %45,7’si ilaçlarını düzenli kullandığını belirtti. Hasta yakınlarının %42,4’ü ise hastaların bu
ifadelerini destekledi. Hastaların ve ailelerin tamamı telefonla aranmanın çok memnuniyet verici olduğunu ve kendilerini
önemli hissettiklerini ifade etti.
SONUÇ
Hasta ve ailelerinin ilaç yönetimi konusunda eğitime gereksinimleri olduğu, bu eğitimlerin yalnızca hastanede
verilmesinin yeterli olmadığı, taburculuktan sonrada evde izlem ve danışmanlığın yapılmasına gereksinim olduğu, mevcut
sistemin bu gereksinimi karşılama konusunda yetersiz kaldığı söylenebilir. Klinikte hasta ve ailelerin özelliklerine göre ilaç
uyumlarını sağlama konusundaki eğitimlerin tekrar gözden geçirilmesi, taburculuk sonrasında hasta izlemlerinin daha sık
yapılması, evde bakım hizmetlerinin geliştirilmesine ve telefonla hasta izleminin etkilerini belirlemeye yönelik çalışmaların
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri kliniğinde yatan hasta ve ailesi, ilaç yönetimi, taburculuk sonrası izlem, hemşirelik
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EDUCATION NEED OF PATIENTS AND THEIR FAMILIES IN A
PSYCHIATRY CLINIC FOR PSYCHOTROPIC DRUGS AND THEIR
DRUG USE AFTER BEING DISCHARGED FROM THE HOSPITAL
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INTRODUCTION and AIM
This study was made to assess the education need of patients and their families in a psychiatry clinic for
psychotropic drugs and their drug usage after being discharged from the hospital.
METHOD
The study was carried out in a psychiatry clinic of a university hospital between July 2008 and March 2009 on 92
patients who were in-patients in the clinic, willing to take part in the study and had no problem in understanding and
answering the questions. The data was collected via a questionnaire form prepared by researchers for a patient and his family.
The form consisted of 56 questions about demographical characteristics of the patient and his family, applied drug treatment
and opinions of the patient and his family on this treatment. The data was collected in that the patient and his family were
made to meet after acute periods of the patients passed. Having been discharged from the hospital, the patients were called
after 1 and 6 months and asked about their compliance with the drug treatment. In evaluating the data frequency distribution
was used.
FINDINGS
55.4% of the patients were under the age 35, 57.6% male, 45.7% single, 49% primary school graduate and more
than the half (67.4%) did not work. The patients had some diagnosis like bipolar affective disorders (31.5%), schizophrenia
(26.1%), paranoid disorders (5.4%) and psychotic depression (2.2%). 42.4% of them were treated more than three times as
in-patient, 51.1% sick more than seven years and the remission period of most of the them shorter than ten months. It was
found out that 46.7% of them gave up the drugs and 32.6% were hospitalized again because their diagnosis grew violent.
Moreover, 40.2% did not know the diagnosis of the illness, 12% found drugs unnecessary, 17.4% had no knowledge of the
drug name, 49.1% had no knowledge of its aim and 19.6% thought that drugs would cause addiction, 17.4% did not think of
using drug after being discharged and 64.1% did have no idea about how long they should take the drugs. 52.2% of patients’
relatives were primary school graduates, 57.6% did not have a job and more than the half of them (66.3%) of middle class. It
was found out that 37% of the relatives of the patients did not know the diagnosis of their patient, 43.5% did not get any
information about the illness, 93.5% considered drug usage in treatment necessary, more than the half of them (70.6%) did
not know the adverse effects of the drug and 72.8% did not know what to do in case of an adverse effect. 53.3% said that they
thought their patient would take the drugs regularly. In the first phone call 70.6% of the patients claimed that they used the
drugs regularly. 39.1% were hospitalized again within the first six months after being discharged due to the reason that they
did not use the drugs regularly. In the second phone call made to the patients who were not hospitalized again within the first
six months, 45.7% of them stated that they took the drugs regularly. 42.4% of the relatives supported these statements of their
patients. All the patients and their families stated that to be called was very satisfying and felt them important.
RESULT
From the study it can be concluded that the patients and their families need education on drug management,
education given in the hospital is not enough, observation and consultation are very important after the patients are
discharged, but the current system is not adequate to meet these demands. It is suggested that the education of the patients
and their families in the clinic on compliance with drugs according to their characteristics should be revised, observation,
namely phone calls should be made more often, nursing at home services should be developed and studies to specify the
effects of these phone calls should be carried out.
Key Words: Psychiatric out-patient and his family, drug management, observation after dischargement, nursing.
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HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN PSĐKĐYATRĐ HASTALARI VE
HASTALIKLARINA KARŞI TUTUMLARINA PSĐKĐYATRĐ
HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN ETKĐSĐ
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Araştırma lisans hemşirelik programında yer alan psikiyatri hemşireliği dersinin, öğrencilerin psikiyatri hastaları ve
hastalıklarına karşı tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.

YÖNTEM
Tanımlayıcı tipte olan araştırmaya, bir üniversitenin Hemşirelik Bölümü’nde 2008–2009 öğretim yılında Ruh
Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini alan 76 öğrenci alındı. Formlar ders öncesi ve teorik ders sonrası olmak üzere iki
kez uygulandı. Araştırma da “Kişisel Bilgi Formu”, “Ruh Hastaları ve Ruh Hastalıklarına Đlişkin Görüşler Ölçeği (Opinions
About Mental Illness Scale-OMI)” ve “Ruhsal Bozukluğa Sahip Olan Bireylerde Tercih Edilen Tedavi ve Danışmanlığa
Đlişkin Form” kullanıldı. Bilgi formunda yaş, yaşanılan yer, aile ipi, ruhsal hastalık ve hastalarla ilgili duygu ve düşünceleri
belirlemeye yönelik sorular bulunmaktadır. OMI; ruh hastaları ve hastalıklarına ilişkin görüş ve tutumları 5 boyutta
(Otoriterlik Boyutu 11–66, Koruyuculuk-Kollayıcılık Boyutu 14-84, Ruh Sağlığı Đdeolojisi Boyutu 9-54, Sosyal Kısıtlayıcılık
Boyutu 10-60, Bireylerarası Etiyoloji Boyutu 7-42 puan arasında değişmektedir) ölçmektedir. Puanlar yükseldikçe ruhsal
bozukluğu olan hastalara/hastalıklarına ilişkin görüş ve tutumlar olumsuzlaşma eğilimi göstermektedir. Ruhsal Bozukluğa
Sahip Olan Bireylerde Tercih Edilen Tedavi ve Danışmanlığa Đlişkin Form; farmokoterapi, danışma, EKT, psikoterapi ve aile
rehberliğine yönelik 5 maddeden oluşmaktadır. Her bir madde, hiç yok (1) ile çok yüksek (7) arasında değişen puanlara
sahiptir. Formda puanların düşüklüğü olumsuz görüşleri, yüksekliği ise olumlu görüşleri göstermektedir. Formdan
alınabilecek en düşük puan “1” en yüksek puan ise “7” dir. Verilerin değerlendirilmesinde khi kare testi, Paired-t testi, ve
student-t testi kullanıldı.

BULGULAR
Öğrencilerin ders öncesi OMI alt grup puan ortalamaları orta düzeyde olup, otoriterlik boyutu puan ortalaması
37.13 ± 6.08, koruyuculuk puan ortalaması 45.84 ± 4.87, ruh sağlığı ideolojisi puan ortalaması 25.53 ± 4.22, sosyal
kısıtlayıcılık boyutu puan ortalaması 39.01 ± 5.12, bireyler arası etiyoloji 21.09 ± 4.56 olarak belirlendi. Ders sonrasında ise
sosyal kısıtlayıcılık alt grubu puan ortalamaları (35.74 ± 5.60) arasında olumlu yönde anlamlı (p<0.01) bir farklılık
saptanırken, diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık saptanmadı (p>0.05). Öğrencilerin ders öncesi ruhsal hastalıkların
tedavisine ilişkin görüşleri değerlendirildiğinde, tedavi alt gruplarına göre farklılıklar belirlenmiş olup, farmakoterapi
(4.68±1.28) ve EKT (3.01±1.52) puan ortalaması orta düzey ve orta düzeyin altında, danışma (5.85±0.94), psikoterapi
(6.26±0.92) ve aile rehberliği (6.18 ± 0.84) puan ortalaması orta düzeyin üzerinde ve oldukça olumlu olarak saptandı. Ders
sonrasında ise öğrenciler, ders öncesine göre ruhsal hastalıkların tedavisinde, danışmanlık, psikoterapi ve aile rehberliğine
ilişkin anlamlı bir görüş farklılığı belirlenmezken, farmakoterapi (5.52±1.22) ve EKT’nin (5.44±1.17) tedavide önemli ölçüde
yer alması gerektiğini belirttiler (p<0.001).

SONUÇ
Öğrenciler ders öncesinde psikiyatri hastalarının normal insanlardan farklı, onlardan aşağı olduğu görüşüne ve
bilimsellikten uzak olan, ruh hastalarına karşı daha koruyucu ve insancıl yaklaşım içinde oldukları, ruh hastalarının toplumu
korumak için hastane içi ve hastane dışında kısıtlanmaları gerektiği görüşüne orta düzeyde katılırken, ders sonrasında
“hastaların hastane içinde ve dışında kısıtlanmaları gerektiği düşünceleri” anlamlı düzeyde azalmıştır. Ayrıca öğrenciler ders
öncesinde ruh sağlığı bozuk bireye yaklaşımda biyolojik yaklaşımdan ziyade (farmakoterapi ve EKT), psikolojik
(psikoterapi, danışma) ve sosyal yaklaşımın (aile terapisi), iyileştirmede etkin olacağı görüşünü vurgularken, ders sonrasında
anlamlı düzeyde biyolojik tedavilerinde olması gerektiğini belirtmişlerdir.
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EFFECT OF PSYCHIATRIC NURSING COURSE ON NURSING
STUDENTS’ ATTITUDES TOWARDS PSYCHIATRIC PATIENTS AND
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INTRODUCTION and AIM
The study was carried out to determine the effect of psychiatric nursing course taught in undergraduate nursing
program on nursing students’ attitude towards psychiatric patients and disorders.

METHOD
In this descriptive study 76 students taking the course Mental Health and Disorders in 2008-2009 academic year
were included. The forms were applied twice as before the course and after the theoretic course. In the study ‘Personal Profile
Form’, ‘Opinions About Mental Illness Scale-OMI’, and ‘the Form regarding Preferred Treatment and Consultation in the
Individuals with Mental Disorders’ were used. In the profile form there are questions about age, address, family type, mental
illness, opinions about mental illness and patients. OMI evaluates the opinions and attitudes about mental illnesses and
patients in 5 dimensions (the dimension of authoritativeness 11-6, the dimension of protectiveness 14-84, the dimension of
mental health ideology 9-54, the dimension of social restrictiveness 10-60, the dimension of etiology between individuals 742 points.) As the points rise, the opinions and attitudes about mental illnesses and patients tend to become more negative.
The form regarding Preferred Treatment and Consultation in the Individuals with Mental Disorders consists of 5 articles such
as pharmacotherapy, consultation, EKT, psychotherapy and family guide. Each article has changing points between none (1)
and very high (7). Low points in the form show negative opinions while high points show positive opinions. In evaluating the
data percentage, chi square test, paired-t test and t test were applied.

FINDINGS
Students’ OMI sub-group point average before the course was on medium level, point averages follow as: for the
dimension of authoritativeness 37.13 ± 6.08, for the dimension of protectiveness 45.84 ± 4.87, for the dimension of mental
health ideology 25.53 ± 4.22, for the dimension of social restrictiveness 39.01 ± 5.12, for the dimension of etiology between
individuals 21.09 ± 4.56. While a positive remarkable discrepancy was determined (p>0.05) after the course between the subgroup point averages of social restrictiveness (35.74 ± 5.60), no remarkable discrepancies were determined in other
dimensions. When student opinions about treatment of mental illnesses before the course were evaluated, some differences
were found out according to treatment sub-groups. Point averages of pharmacotherapy (4.68±1.28) and EKT(3.01±1.52) were
on and under medium level, but point averages of consultation (5.85±0.94), psychotherapy (6.26±0.92) and family guide
(6.18 ± 0.84) were over the medium level and pretty positive. After the course students did not show remarkable differences
in treatment of mental illnesses, consultation, psychotherapy and family guide compared to their opinions before the course.
They said that pharmacotherapy (5.52±1.22) and EKT (5.44±1.17) should take a great part in treatment (p<0.001).

RESULT
Before the course students thought that psychiatric patients were different from normal people and below them,
they (students) were more conservative and humane to these patients who should be isolated from the society to protect
people, so there should be restrictiveness both in and outside the hospital. But after the course the last opinion lost its
importance dramatically. Moreover, before the course students stated that psychological and social attitude (psychotherapy,
consultation) were necessary to treat the patient other than biological attitude (pharmacotherapy and EKT), but afterwards,
they stated biological treatments should also be applied.

Key Words: Student Nurse, Stigma, Psychiatric Nursing Course, Mentally Ill Patient
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GÖRME ENGELĐ OLAN VE OLMAYAN ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL
UYUM DURUMLARI
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu çalışma görme engeli olan ilköğretim öğrencilerinin (4–8.sınıf) ruhsal uyum durumları ve bazı
çocukluk çağı ruhsal sorunlarının görme engelli olmayanlardan farklı olup olmadığını belirlemek amacı ile
yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, Đstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu ile bir görme engelliler
ilköğretim okulunda yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini bu okullarda öğrenim gören ve
çalışmaya katılmayı kabul eden 4–8. sınf öğrencilerinin anneleri oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamıştır.
Görme engelli olan öğrencilerin annelerinden 36’sı, engelli olmayan öğrencilerin annelerinden 90’ı (N=126)
çalışmaya katılmayı kabul etmiştir. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Ruhsal Uyum Ölçeği” ile toplanmıştır.
Veri toplama formları öğrenciler ile annelerine gönderilmiş ve 2 gün sonra geri toplanmıştır. Görme engelli
grupta geriye dönüş oranı % 36, diğer grupta %86’dır. Veriler tanımlayıcı istatistikler ve t testi ile
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Öğrencilerin yaşları 10 ile 15 yaşları arasında değişmekte olup ortalama yaş 12.63± 1.31’dir. Görme
engelli öğrencilerin yaş ortalaması 12.52± 1.21 görme engelli olmayan öğrencilerin yaş ortalaması 12.91±
1.50’dir. Đki grup arasında yaş ve cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı fark yoktur. Çalışmaya katılan
öğrencilerin % 28,6’sı görme engeli bulunan, %71,4’ü görme engeli bulunmayan öğrencilerden oluşmaktadır.
Annelerin değerlendirmesine göre; görme engelli öğrencilerin ruhsal uyum puan ortalaması 8.25±5.62 görme
engelli olmayan öğrencilerin puan ortalaması 8.86±5.31’dir. Ruhsal uyum puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark yoktur. Görme engelli öğrencilerin %22,2’si, normal görenlerin %30,0’ı ruhsal uyum
ölçeğinin kesim noktası olan 12 ve üzerinde puan almıştır. Đki grup arasında ruhsal uyum açısından istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Normal gören öğrencilerin(n=90) ve grup toplamının (N=126) yaş grupları
ile ruhsal uyum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır. Görme engellilerin yaş grupları ile
ruhsal uyum puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır. Görme engelli öğrencilerin;
%2,8’ünde kekemelik, %22,2’unda tik, %11,1’inde tırnak yeme, %5,6’ında parmak emme, %2,8’inde yatağa
işeme (enürezis), %11,1’inde okul başarısızlığı saptanmıştır. Normal gören öğrencilerin; %2,2’inde kekemelik,
%8,9’unda tik, %22,2’inde tırnak yeme, %5,6’inde parmak emme, %2,2’sinde enürezis nokturna, %25,6’ünde
okul başarısızlığı saptanmıştır.
SONUÇ
Görme engelli öğrenciler ile normal gören öğrenciler arasında ruhsal uyum ölçeği puan ortalamaları
yönünden fark bulunmamıştır. Yaş grupları ile ruhsal uyum arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardır.
Anahtar Kelimeler: Ruhsal uyum, görme engelli, öğrenci
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INTRODUCTION and AIM
This study was performed in order to determine if there are differences between the psychological
compliance of the primary school students with and without visual impairment (4th to 8th class) and some
psychological problems of the childhood.
METHOD
The study was performed in a regular primary school and a primary school for the visually impaired
children, both of which take place in Uskudar, Istanbul, Turkey. The domain of the study is the mothers of the 4th
to 8th classes’ students in these schools, who volunteered to take part in the research. Samples were not selected.
The sampling domain consisted of the mothers of 36 visually impaired and 90 unimpaired students, total 126.
The data was collected using “Personal Information Form” and “Psychological Compliance Scale”. The data
collection forms was sent to the mothers of the students and collected back after two days. The return percentage
of the forms was 36 % in the visually impaired group and 86 % in the other group. The data were evaluated with
descriptive statistics and t test.
RESULTS
The ages of the students were between 10 and 15, with an average of 12.63± 1.31. The average ages of
the visually impaired students and unimpaired students were 12.52±1.21 and 12.91± 1.50 respectively. No
statistically significant difference was found between the two group’s ages and gender. The percentages of the
visually impaired and unimpaired students involved in the study were 28.6 % and 71.4% respectively. According
to the evaluation of the mothers, the average psychological compliance score of the visually impaired and
unimpaired students were 8.25±5.62 and 8.86±5.31respectively. No statistically significant difference was found
between the two group’s psychological compliance means.
22.2 % of the visually impaired students and
30.0 % of the unimpaired got 12 points, which is the cut- off point for the Psychological Compliance Scale, or
more. No statistically significant difference was found between the two groups, in terms of psychological
compliance. Statistically significant difference was found between the age groups and psychological compliance
of total population (N=126) and students with normal vision. No statistically significant difference was found
between the age groups of students with visual impairment and psychological compliance.It was found that, in
the visually impaired group, 2.8 % of the students suffered stuttering, 22.2 % had tics, 11.1 % ate fingernails, 5.6
% sucked thumbs, 2.8 % suffered enuresis and 11.1 % were unsuccessful in school. It was found that, in the
visually unimpaired group, 2.2 % of the students suffered stuttering, 8.9 % had tics, 22.2 % ate fingernails, 5.6 %
sucked thumbs, 2.8 % suffered enuresis and 25.6 % were unsuccessful in school.
CONCLUSION
No difference was found between psychological compliance measurement average rating of students
with and without visual impairment. Statistically significant difference was found between the age groups and
psychological compliance.
Key Words: Psychological compliance, visual impairment, student
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu çalışma görme engelli ilköğretim öğrencilerinin (4–8.sınıf) maruz kaldıkları zorbalık davranışlarının
görme engelli olmayan akranlarından farklı olup olmadığını belirlemek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma, Đstanbul ili Üsküdar ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulu ile bir görme engelliler
ilköğretim okulunda yapılan tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmanın evrenini bu okullarda öğrenim gören ve
çalışmaya katılmayı kabul eden 4–8. sınf öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem seçimi yapılmamıştır. Görme
engelli olan öğrencilerin 36’sı, engelli olmayan öğrencilerin 90’ı (N=126) çalışmaya katılmayı kabul etmiştir.
Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve Çınkır ve Karaman-Kepenekci’nin geliştirdiği “Şiddet-Kaba Güç Anketi” ile
öğrencilerle görüşerek toplanmıştır. Çalışma için kurumlar ve ailelerden gerekli izinler alınmıştır. Veriler
tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi ile değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Öğrencilerin yaşları 10 – 15 arasında değişmekte olup ortalama yaş 12.63± 1.31’dir. Görme engelli
öğrencilerin yaş ortalaması 12.52± 1.21, görme engelli olmayan öğrencilerin yaş ortalaması 12.91± 1.50’dir. Đki
grup yaş ve cinsiyet yönünden benzerdir. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 28,6’sı görme engelli, %71.4’ü
normal gören çocuklardır. Görme engelli öğrenciler normal gören akranlarına göre tüm bedensel zorbalık
davranışlarına daha az maruz kalmaktadır. Görme engellilerde bedensel zorbalık davranışlarından “itme” ve
“bedene yönelik kaba şaka” istatistiksel olarak anlamlı daha az görülmektedir. “Đtme” görme engelli öğrencilerin
%25’inde, normal görenlerin ise %65’inde; “bedene yönelik kaba şaka” görme engellilerin %2,8’inde, normal
görenlerin ise %29,9’unda görülmektedir. Görme engelli öğrenciler normal gören akranlarına göre “ad takma”
dışındaki tüm sözel zorbalık davranışlarına istatistiksel olarak anlamlı daha az maruz kalmaktadır. “Ad takma”
davranışı da görme engelli öğrencilerde daha az görülmekle birlikte fark istatistiksel olarak anlamlı değildir.
Duygusal zorbalığın “herhangi bir ayrıma uğrama” maddesi dışındaki tüm boyutlarına görme engelli öğrenciler
istatistiksel olarak anlamlı daha az maruz kalmaktadır. Çalışmaya katılan görme engelli öğrencilerin tamamı
cinsel zorbalıkla karşılaşmadıklarını belirtmiştir.
SONUÇ
Görme engelli öğrenciler normal gören akranlarına göre bedensel, sözel, duygusal ve cinsel zorbalık ile
daha az karşılaşmaktadırlar.
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THE BULLYING INCIDENTS THAT VISUALLY IMPAIRED AND
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INTRODUCTION and AIM
This study was performed in order to determine if the bullying incidents that the visually impaired
primary school students (4th to 8th class) are subject to, differ from those their visually unimpaired peers are
subject to.
METHOD
The study was performed in a regular primary school and a primary school for the visually impaired
children, both of which take place in Uskudar, Istanbul, Turkey. The domain of the study consisted of the 4th to
8th class students of those schools, who volunteered to take part in the research. Samples were not selected. 36 of
the visually impaired students and 90 of the unimpaired students (N=126) volunteered to take part in the
research. The data were collected by interviews with the students, using the “Personal Information Form” and
“Violence – Brute Force Questionnaire” developed by Çınkır and Karaman-Kepenekçi. Necessary permissions
were taken from the families and institutions. The data were evaluated with descriptive statistics and chi-square
test.
RESULTS
The ages of the students are between 10 and 15, with an average of 12.63 ± 1.31. The average ages of
the visually impaired students and unimpaired students are 12.52 ± 1.21 and 12.91 ± 1.50 respectively. The two
groups are similar with respect to age and sex.28.6 % of the students in this study are visually impaired, whereas
71.4 % have normal vision.The visually impaired students are subject to all physical bullying incidents less than
their peers with normal vision. The visually impaired are subject to physical bullying actions of "pushing" and
"body oriented brute joke" statistically significantly less. “Pushing” is encountered by 25 % of the visually
impaired and 65 % of the unimpaired, while “body oriented brute joke” is encountered by 2.8 % of the visually
impaired and 29.9 % of the unimpaired. The visually impaired students are statistically significantly less subject
to verbal bullying actions except "nicknaming", compared to their peers. The “nicknaming action” is also less
encountered by the visually impaired students; however, the difference is not statistically significant.The visually
impaired students are statistically significantly less subject to all items of emotional bullying, except
"discrimination of any kind". None of the visually impaired students taking part in the research expressed a
subjection to sexual bullying.
CONCLUSION
The visually impaired students are less subject to physical, verbal, emotional and sexual bullying
compared to their peers.
Key Words: Bullying, Visually Impaired, Student
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GÖRME ENGELLĐ ERGENLERLE YÜRÜTÜLEN YAPILANDIRILMIŞ
BĐR GRUP ÇALIŞMASI
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Engellilere yönelik tüm hizmetler ve sağlığı geliştirme girişimleri disiplinler arası işbirliği gerektirir. Bu
hizmetler; engelli bireylerin gereksinimleri, bağımsız yaşam becerileri ve sorun çözme becerileri, topluma uyum,
aile desteği ve mesleki eğitim danışmanlığını içerir(1.2.3).
Bu çalışma, görme engelli ergenlerin iletişim becerileri, ergenlik döneminde değişim ve cinsel gelişim,
sorun çözme, stresle baş etme yöntemlerine ilişkin belirlenen gereksinimlerine yönelik yapılandırılmış bir grup
çalışması geliştirmek ve bu çalışmanın etkinliğini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM
Çalışmanın evrenini bir görme engelliler ilköğretim okulunun 6.7.8. sınıfına devam eden öğrenciler
(n=113), örneklemini “basit rastgele örnekleme yöntemi” ile seçilen öğrenciler (20 kişi deney, 20 kişi kontrol)
oluşturmuştur. Araştırmada sosyodemografik özelliklere ilişkin veriler «Bilgi Formu», eğitimin etkinliğine
ilişkin veriler «Ön test-Son test» ve “Gözlem Listesi” ile eğitime başlamadan önce, eğitim bittikten sonra ve
kontrol amacıyla da bir ay sonra tekrarlanarak toplanmıştır. Eğitim öncesi ve kontrollerin yapıldığı bir ay
sonraya kadar gözlem listeleri haftalık olarak hem araştırmacı hem de grup yönetici yardımcısı tarafından
uygulanmıştır.Araştırmada deney grubuna 8 oturumluk eğitim programı yapılandırılmış grup çalışması
biçiminde, haftada bir gün 45’er dakikalık iki bölümde uygulanmıştır. Veriler yüzdelik, ortalama, standart
sapma, x2 testi, Spearman korelasyon analizi, Wilcoxon işaretli sıralar testi, Friedman test, Mann-Whitney U
testleri ile değerlendirilmiştir.Araştırmanın yapılacağı kurumdan yazılı izin, katılımcılardan aydınlatılmış onam
alınmış ve araştırmada gönüllülük ve gizlilik ilkelerine uyulmuştur.
BULGULAR
Araştırma sonuçlarına göre, deney grubundaki ergenlere uygulanan eğitimin etkinliğine bakıldığında,
ön test ile son test (z=-3.93, p=0.000), ön test ile bir ay sonraki kontroller arasındaki farkın ileri derecede anlamlı
(z=-3.92, p=0.001) olduğu, son test ile bir ay sonraki kontroller arasında anlamlı fark olmadığı (z=-0.97,
p=0.329) belirlenmiştir.
SONUÇ
Deney grubundaki ergenlerle yürütülen grup çalışmasının gözlem listesindeki davranışlar üzerinde
olumlu biçimde etkili olduğu, eğitim öncesi ile eğitim sonrası ve bir ay sonraki kontrollerden alınan puanlar
arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı (x²=5.97, p=0.001 ) farklılık olduğu belirlenmiştir. Araştırma
sonuçlarının psikiyatri hemşireliğinin toplum ruh sağlığı alanında grup çalışmalarına yer vermelerinin önemini
vurguladığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Görme engelli ergen, yapılandırılmış grup çalışması, psikiyatri hemşireliği.
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INTRODUCTION and AIM
All of disabilities oriantated services and interventions of health promotion are involve inter
multidiciplines collaboration. These services are inculude; requirement of disability person, indipendence life
skills, problem solve skills, adoptation of community, family support and professional consultancy (1,2,3).
This experimental study was carried out with the intention of devaloping an educational program
concerning the determined needs of blind adolescents related to developmental changes and social development
during adolescence period, stress coping methods, problem solving and communication skills.
METHOD
The universe of the study were all the students of 6th,7th and 8th degree of a primary school for blinds
(n=113) and the sample of the study were the students chosen by using “simple random sampling technique”(20
for experiment and 20 for control).Data was collected with information form and pre-test before the education
started, with post-test after the education process and by reapplying post-test one month later for controlling.
Observation Lists were applied weekly by guidance counselor, who was also the group’s vice-director, and by
the researcher, based on evaluation criterions of observation list, from start of education process till one month
later from the education process when controls were applied. In the research, educational program was subjected
to experiment group once in a week with two sections of 45 minutes in a total of 8 sessions. Data was evaluated
by using freqancues, x2 test, Spearman correlation analysis, Wilcoxon signed ranks test, Friedman test and
Mann-Whitney U test. It was taken written permission from school, informed consent from participants and was
correspond volunterism and confidence principles.
FINDINGS
According to the results of the study, the results of the effectiveness of the education that is subjected to
experiment group was found as follows: the difference between pre-test and post-test (z=-3.93, p=0.000); the
difference between pre-test and control test which was applied one month later from post-test was statistically
significant (z=-3.92, p=0.001), was found no significant difference between post-test and control test one month
later from post-test (z=-0.97, p=0.329).
It was also found that the education that was subjected to adolescents in experiment group had positive
effects on behaviors on observation list and there was a statistically significant difference between the scores that
had been obtained after post-test and after control test (x2=5.97, p=0.001).
CONCLUSION
This study concluded that the knowledge level of the adolescents in the experiment group increased,
they gained skills. These skills were observed in the experiment group behaviors, while on the other hand no
cognitive and behavioral changes could be observed in the control group.
Key words: Blind adolescents, structured group working, psychiatric nursing.
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EĞĐTĐMĐ SAĞLIKLA ĐLGĐLĐ OLAN VE OLMAYAN ÜNĐVERSĐTE
ÖĞRENCĐLERĐNĐN ÖZ-BAKIM GÜCÜ VE ÖZ-ETKĐLĐLĐKYETERLĐK DÜZEYLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI
Nigar KOCA
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Esasları A.D., Van.
Ayşen YETKĐN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Esasları A.D., Van.
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Üniversite eğitimi sırasında öğrencilerin belirli bir meslek edinmenin yanı sıra öncelikle kendi sağlığını
korunma ve geliştirme ile ilgili gerekli olan bilgi, beceri ve davranışları öğrenmeleri beklenir. Bunun için yeterli
öz-bakım gücüne (ÖBG) sahip olan bireylerin davranış değişimi sürecinde etkili olan ve bilişsel algılama
faktörlerinden birisi olarak gösterilen öz-etkililik-yeterlik (ÖEY) algısı ile ilgili yeterli düzeyde bilgi beceri ve
yeteneğe sahip olması gerekir. Böylece bireyin ÖBG ve ÖEY algısı arasında doğru orantılı olarak artan bir ilişki
olabileceği öngörülmektedir. Bu çalışma; eğitimi sağlıkla ilgili olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin (ÖBG)
ve (ÖEY) düzeylerini etkileyebilecek bazı bireysel özellikleri belirlemek ve karşılaştırmak amacıyla yapıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı, kesitsel ve karşılaştırmalı tipte olan bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık
Yüksekokulu (SYO) ve Fen-Edebiyat Fakültesinde (FEF) 24–28 Aralık 2007 tarihlerinde yapıldı. Çalışmanın
evreni olarak SYO (117 kişi) ve FEF (Matematik 1.ve 2. öğretim, Fizik ve Tarih Bölümü) son sınıf
öğrencilerinin tümü (149 kişi) olmak üzere toplam 266 öğrenci planlandı. Ancak 60 öğrenci çeşitli nedenlerden
dolayı çalışma kapsamına alınamadığından 206 öğrenci çalışmanın örneklemini oluşturdu. Veriler; kişisel bilgi
formu, ÖBG ve ÖEY ölçeği formu ile toplandı; yüzdelik ve ortalama hesabı, varyans analizi (One-way
ANOVA), DUNCAN çoklu karşılaştırma testi ve pearson korelasyon katsayısı analiz yöntemleri ile
değerlendirildi.
BULGULAR
Öğrencilerin %48,5’inin SYO, %51,5’inin FEF, %63,1’inin erkek, % 36,9’unun kız olduğu;
%25,2’sinin yurtta barındığı, %35,9’unun aylık gelirinin ihtiyaçlarını karşıladığı, %11,2’sinin sağlığını çok iyi
algıladığı ve %56,8’inin öz-bakım becerilerini aile bireylerinden edindiği belirlendi. SYO öğrencilerinin ÖBG
puan ortalamasının (108,3±17,0), FEF öğrencilerinin puan ortalamasından (101,8±18,9) önemli (p<0.05) bir
şekilde yüksek bulunduğu, SYO öğrencilerinin ÖBG’nün “iyi” düzeyde, FEF öğrencilerinin ise “orta” düzeyde
olduğu görüldü. SYO öğrencilerinin ÖEY puan ortalamasının ise (87,2±12,6), FEF öğrencilerinin puanından
(90,5±11,8) önemli (p<0.05) bir şekilde düşük olduğu ve genel olarak öğrencilerin ÖEY puan ortalamalarının
“iyi” düzeyde olduğu bulundu. Her iki okul öğrencilerinin her iki ölçekten aldıkları puan ortalamaları arasında
pozitif bir ilişkinin (r=.482, p<0.01) olduğu belirlendi. Kız öğrencilerin, erkek öğrencilerden, aylık geliri
ihtiyaçlarını karşılayan öğrencilerin diğer öğrencilerden, sigara kullanmayan öğrencilerin kullanan
öğrencilerden, kendisini başarılı olarak belirten öğrencilerin diğer öğrencilerden ÖBG düzeyinin önemli (p<0.05)
bir şekilde yüksek olduğu, genel olarak ÖBG’nü yüksek olarak algılayan öğrencilerin ÖBG puanlarının da
yüksek olduğu (p<0.05) belirlendi. Öğrencilerin öz-güveni ile sağlığını algılama durumu “çok iyi” den “kötü” ye
doğru gittikçe hem ÖBG hem de ÖEY puan ortalamalarının önemli (sırası ile: p<0.001, p<0.05) bir şekilde
düştüğü, annesi çalışan öğrencilerin ÖEY düzeyinin diğer öğrencilerden daha yüksek (p<0.05) olduğu belirlendi.
Diğer taraftan, öğrencinin bölümünün, yaşının, çalışma durumunun, barındığı yerin, sağlık güvencesinin,
yaşamının en büyük bölümünü geçirdiği yerin, kardeş sayısının, aile tipinin, babanın iş durumunun, hem
annesinin hem babasının eğitim düzeyinin ve medeni durumunun ÖBG ve ÖEY düzeyi üzerine önemli bir
etkisinin olmadığı (p>0.05) belirlendi.
SONUÇ
Öğrencilerin okula geldikleri sırada ve mezuniyet aşamasında aynı ölçeklerin uygulanması ile üniversite
eğitiminin ÖBG ve ÖEY düzeyine etkisinin belirlemek amacıyla progresif çalışmaların yapılmasının yararlı
olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz-Etkililik-Yeterlik, Öz-Bakım Gücü, Üniversite Öğrencileri, Sosyo-Demografik
Özellikler.
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THE COMPARISON OF THE LEVELS OF SELF-CARE AGENCY
AND SELF-EFFICACY-SUFFICIENCY OF UNIVERSITY STUDENTS
WHOSE EDUCATIONS ARE RELATED TO HEALTH AND NOT
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INTRODUCTION AND AIM
It is expected that undergraduate students learn some knowledge, skills and behaviours regarding the
conservation and improvement of their health in addition to acquire a profession during university education.
For this, students who have sufficient SCA level must also have knowledge, skill and capacity on a satisfactory
level about SFS which is shown as one of the cognitive factors effective in behaviour change processes. Thus, it
is anticipated that there is a positive correlation between SCA and SFS perception levels of individuals. This
study, that searchs for descriptive, cross-sectional and comparative relation, has been made to determine and
compare the levels of self-care agency (SCA) and self-efficacy-sufficiency (SFS) of university students whose
educations are related to health and not related to health.
DATA AND METHOD
The study has been conducted in Yüzüncü Yıl Ünivercity Van School of Health Sciences (SCH) and in
the Faculty of Arts and Sciences (FAS) between the dates 24 and 28 December 2007. The context of the study
has been planned as SCH senior students (117 students) and the senior students of the FAS (149 students)
(departments of mathematics/1.and 2. teaching, physics and history) which is totally (266 students). However, 60
students could not be included into the scope of the study, so remaining 206 students have composed the context
of the study. Data have been collected with personal information form, and SCA and SFS scale form; and have
been evaluated by means of percentage and average calculations, variance analysis (One-way Anova), Duncan
multiple comparison test, and pearson correlation co-efficient analysis methods.
FINDINGS
It is found that 48.5 % of the students were from SCH and 51.5 % of them were from the FAS; 63.1 %
of them were male, the father of 10.2 % and the mother of the 44.2% of the students were illiterate; 18.0 % of the
students have 9-12 siblings; 25.2 % of the students live in dormitory; monthly income of 35.9 % of the students
is sufficient for their needs, 11.2 % of the students feel good health, and 56.8 % of them have acquired the skill
of self-care from their family. It is found that SCA point averages (108.3±17.0) of SHC students are significantly
higher (p<0.05) than the average of the students of (101.8±18.9) the FAS; on the other hand, SHC students SFS
point averages (87.2±12.6), are significantly (p<0.05) lower than the average (90.5±11.8) of the students of the
FAS; and the relation between the point averages from each scale (SCA and SFS) of the students of both faculty
(r=482, p<0.01)) is significant. SCA level of female students are significantly higher (p<0.05) than male
students, just as the students whose monthly income meet their needs than the others, the students who not
smokes than the others, the students who regarded themselves as successful than the others. It is also found that
SCE level of SCH students is high and of FAS students is average, and SFS levels of the students of both school
is generally good. It is found that the students of both faculties learn self-care skills mostly from their families
and those students who perceive their SCA level as high generally have higher (p<0.05) SCA points. It is found
that, as the students’ perception self-esteem and health get worsen, SCA and SFS point averages significantly
decreases (respectively; p<0.001, p<0.05) and SFS level of the students whose mothers work, is higher (p<0.05)
than other students. Furthermore, it is found that students’ department, age, working situation, sheltering place,
health security, hometown, sibling number, family type, father’s professional situation, marital status and
education levels of parents do not have a significant influence (p>0.05) on SCA and SFS levels.
RESULT
It is considered that making a progressive analysis of students’ SCA and SFS levels on two points in
time with the same scales: when they first came to university and when they graduated, will be useful to observe
the impact of university education on the SCA and SFS levels of students.
Key Words: Self-Efficacy-Sufficiency, Self-Care Agency, University Students, Socio-Demographic
Aspects.
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SORUN ÇÖZME BECERĐLERĐNĐ GELĐŞTĐRME PROGRAMININ
ŞĐZOFRENĐK HASTALARIN SOSYAL ĐŞLEVSELLĐK DÜZEYLERĐNE
ETKĐSĐ
Şenay AKPINAR
Ağrı Đbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
M e ra l K E L L E C Đ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

GĐRĐŞ VE AMAÇ
Araştırma, sorun çözme becerilerini geliştirme programının şizofrenik bozukluğu olan bireylerin sosyal
işlevsellik düzeylerine etkisini ortaya koymak amacıyla deneysel olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini, kiniğin kayıtları incelenerek, Sivas il merkezinde oturan, araştırmaya
katılmayı kabul eden, yaş, cinsiyet ve hastalık belirtileri açısından benzer özellikler gösteren 30 (15 deney, 15
kontrol grubu) hasta oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Sosyal Đşlevsellik Ölçeği(SĐÖ)
kullanılarak elde edilmiştir. Deney grubuna 6 hafta boyunca psikiyatri polikiliniğinde eğitim için hazırlanan bir
odada araştırmacılar tarafından haftada 1 gün ortalama 1 saat süreyle sorun çözme becerilerini geliştirme
programı uygulanmış ve uygulama tamamlandıktan sonra ve 3 ay sonrasında her iki gruptaki hastalara SĐÖ
tekrar uygulanmıştır. Đstatistiksel analizlerde Ki-kare Testi, Friedman Testi, Mann-Whitney U testi ve Wilcoxon
Testi kullanılmıştır. Kontrol grubuna çalışmanın bitiminde aynı program uygulanmıştır.
BULGULAR
Araştırma sonunda deney grubundaki hastaların SĐÖ genel puanı ve kişilerarası işlevsellik, boş
zamanları değerlendirme, bağımsızlık-yetkinlik alt grup puanlarında artış olduğu saptanmıştır (p<0.05). Kontrol
grubundaki hastaların ise SĐÖ iş-meslek alt grubu haricindeki diğer alt grup puanlarında olumsuz düzeyde bir
azalma olduğu bulunmuştur(p<0.05).
SONUÇ
Bu araştırma 6 hafta boyunca uygulanan Sorun Çözme Becerilerini Geliştirme programının şizofreni
hastalarının sosyal işlevsellik düzeylerinin geliştirilmesine önemli katkılarının olduğunu göstermiştir. Şizofrenik
hastaların bakımında hemşireler tarafından bu programın kullanılmasının önemli sonuçlar doğurması beklenir.
Anahtar Kelimeler: Şizofrenik hasta, sorun çözme becerilerini geliştirme programı, sosyal işlevsellik,
hemşirelik
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THE EFFECT OF PROBLEM SOLVING PROGRAM FOR THE
PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIC DISORDER ON THEIR SOCIAL
FUNCTIONING LEVELS
Şenay AKPINAR
Ağrı Đbrahim Çeçen Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Meral KELLECĐ
Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü

INTRODUCTION and AIM
This research was done experimentally to determine the effects of problem solving program for the
individuals with schizophrenic disorder on their social functioning levels.
METHOD
The sample of the research is 30 patients (15 experimental, 15 control group) who have similar charasteristic in
terms of sex, age and disease; and also accepted to involve in this research using analyzing the registration of
psychiatry clinic. Data were gathered through Personal Information Questionary and Social Functioning Scale.
Experiment group was exposed to problem solving program average one hour a day of the week, during six
weeks, in the room which prepared for the education by researchers at the psychiatry clinic. After this process
and three months later, both groups were given scales. While analysing the data it was applied chi square test,
Friedman Test, Mann-Whitney U Test and Wilcoxon Test.
RESULTS
It was determined that there was an increase in SFS general score and interpersonal functioning, using
free time, independancy-competence sub-group scores. For all sub-group scores, except SFS job-profession
field, statistically significant difference was found (p<0.05). For control group patients, sub-group scores except
SFS job-profession, a negative decrease was found. It was expected that the important results using this program
by nurses for care of schizophrenic patients.
CONCLUSIONS
With this problem solving program applied for six weeks, it was determined that social functioning
levels increased.
Key Words: Schizophrenic patients, problem solving program, social function, nursing
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MUĞLA BELEDĐYESĐ ABĐDE-H. NURĐ ÖNCÜER HUZUREVĐ’NDE
KALAN VE AĐLE ORTAMINDA YAŞAYAN BĐREYLERĐN ÖZ BAKIM
GÜCÜNÜN BELĐRLENMESĐ
Nezihe UĞURLU
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
Mücahit BOLAT
Özel Lider Hastanesi
Selahattin ERDEM
Güneydoğu Tıp Merkezi
GĐRĐŞ
Yaşlanma, bireyin biyolojik, psikolojik, çevresel etmenlerin etkisinden dolayı tüm fonksiyonlarında
gerilemenin görüldüğü bir süreçtir. Başka bir deyişle 65 yaşının yaşlılığın başlangıcı olarak kabul görmesi ve
bireyin buna bağlı olarak genel görünümünde ve bazı fonksiyonlarında meydana gelen değişmeyi kapsayan bir
süreç olarak tanımlamaktadır(1,6). Yaşlanma ile ortaya çıkan fizyolojik ve anatomik değişiklikler hastalıkların
gelişmesini ve sonucunu etkilemektedir. Yaşlanmayla birlikte algılamada ve yaratıcı yeteneklerde azalma,
dikkatsizlik, düşünme hızında yavaşlama görülebilir. Sözü edilen değişimler sonucunda, üretkenlik işlevinden
uzaklaşan, işe yaramazlık duygusu yaşayan, zihinsel işlevleri gerileyen, çevreye ilgisi azalan, yeni durumlara
yanıt vermede geciken ya da veremeyen, yakın bellek zayıflığı olan, alıngan, ben merkezci, zaman zaman
kuşkucu, günlük yaşamını sürdürebilmek için başkalarının yardımına gereksinimi olan yaşlı bireyin yalnız
kalması ve çevreden soyutlanması depresyon ve anksiyete yaşamasına neden olmaktadır (7). Öz-bakım gücü,
bireyin sürekli bakım gereksinimlerini karşılaması için kendi yaşam sürecinin düzenlenmesi ve gelişmesini
sağlayan, bireyin kazanmış olduğu bir yetenektir. Olayları algılayamayan ya da psiko-motor işlevleri temel
gereksinimlerin karşılanması için elverişli olmayan hasta/yaşlı için bu eksiklikler hemşirelik süreci sistemi
içerisinde değerlendirilir ve giderilir (5,8). Bu çalışma, huzurevinde ve aile ortamında kalan bireylerin yaşlılıkla
birlikte ortaya çıkan yetersizliklere bağlı olarak öz bakım gücünün belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
yapıldı. Araştırmanın evrenini Muğla huzurevinde yaşamakta olan toplam 60 yaşlıdan 58 (bu yaşlılardan 1 tanesi
konuşma engelli ve okuma-yazması olmadığı için, 1 tanesi de ileri Demans ve tamamen yatağa bağımlı olduğu
için örnekleme alınmamıştır) ve aile ortamında yaşayan 58 yaşlı örneklemi oluşturmuştur.
YÖNTEM
Verilerin toplanmasında; bireylerle ilgili sosyo-demografik özellikleri içeren “Sosyo-demografik Veri
Formu” ve “Öz Bakım Gücü Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler bire bir görüşme yöntemiyle toplanmıştır.
Verilerinin değerlendirilmesinde yüzdelik, One-Way Anova, “t” testi ve nonparametric testlerden Kruskal Wallis
testleri kullanılmıştır.
BULGULAR VE SONUÇ
Araştırma sonunda, kurumda kalan bireylerin öz bakım gücünün en düşük puanın “41”, en yüksek
puanın “128” olduğu, aile ortamında kalan bireylerin öz bakım gücünün ise en düşük puanın “51”, en yüksek
puanın “127” olduğu tespit edilmiştir. Kurumda kalan bireylerin öz bakım gücü düzeyi “92.28±19.45” ile aile
ortamında kalan bireylerin öz bakım gücü düzeyi “92.22±16.92” olarak bulunmuş olup, Örneklemin öz bakım
gücü puan ortalamasının aile ortamında ve huzurevinde kalan yaşlılarda orta düzeyde olduğu , iki grubun öz
bakım gücü düzeyleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. (t=0.602
p>0.05).Ayrıca öz bakım gücü ile tanıtıcı özelliklerden eğitim durumu yüksek olanların, gelir durumu iyi
olanların, yaşamının geçtiği yer il merkezi olanların öz bakım gücünün daha yüksek olduğu saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Huzurevi, Aile ortamı, Öz bakım gücü
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DETERMINATION OF THE SELF-CARE CAPACITY OF THE
ELDERLY PEOPLE RESIDING AT MUGLA MUNICIPALITY ABIDEH. NURI ÖNCÜER REST HOME AND IN A FAMILY ENVIRONMENT
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Mücahit BOLAT
Özel Lider Hastanesi
Selahattin ERDEM
Güneydoğu Tıp Merkezi
INTRODUCTION
Ageing is process in which deterioration occurs in all the functions of an individual due to biological,
psychological and environmental factors. That is, it can be described as a process that is accepted to start at the
age of 65 and that covers some changes occurring in the appearance and some functions of an individual(1,6).
Physiologic and anatomic changes accompanying aging affect the development and results of diseases. With
aging, deterioration in perception and creativity skills, carelessness and slowing of thinking speed can be
observed. As a result of these changes, the elderly people distance themselves from productivity function, feel
the sense of uselessness, lose some of their intellectual abilities, lose their interest in their environment, delay
their responses to novel situations, become egocentric, become sometimes skeptical, and need the help of others.
They may feel depressed due to loneliness, isolation from the environment and experience anxiety (7).
Self-care capacity is an acquired skill used by the individual to regulate his/her life cycle and to develop. For
elderly people who can not perceive the events and whose psychomotor functions are not adequate enough to
meet their basic needs, nursing system may provide the required aid (5,8). The present study is a descriptive
study aiming to investigate the self-care capacity of the elderly people living in a family environment and rest
home in relation to the deficiencies emerging together with aging. The universe of the study 58 elderly people
out of 60 residing in Muğla rest home (one of them can not speak and is illiterate and the other one is suffering
from Demans and 58 elderly people living in a family environment.
METHODOLOGY
In the study, data were collected through “Socio-demographic Data Collection Form” aiming to solicit
the demographics of the participants and “Self-care Capacity Scale” were used. In the analyses of the data,
percentages, One-Way Anova, “t” test and nonparametric Kruskal Wallis tests were used.
FINDINGS AND RESULTS
At the end of the study the lowest score for the self-care capacity of the individuals residing at the rest
home was found to be “41” and the highest score was found to be “128”, and the lowest score for the self-care
capacity of the individuals residing in the home environment was found to be “51” and the highest score was
found to be “127”. The self-care capacity score for the individuals residing at the rest home was found to be
“92.28±19.45” and the self-care score for the individuals living in the family environment was found to be
“92.22±16.92”, Self-care capacity mean score is medium for both of the groups and there is no significant
difference between the self-care capacity of the groups (t=0.602 p>0.05). Moreover, the self-care capacity was
found to be higher for those with higher education level, higher income level and spending their lives in city
center.
Key Words: Ageing, rest home, family environment, self-care capacity
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HASTANEDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELĐNĐN STRESLE BAŞ
ETME YÖNTEMLERĐ ĐLE ÇEŞĐTLĐ DEĞĐŞKENLER ARASINDAKĐ
ĐLĐŞKĐNĐN ĐNCELENMESĐ
Nezihe UĞURLU
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
Hüseyin YILDIRIM
Muğla Devlet Hastanesi

GĐRĐŞ
Stres, bireyin fizik ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşullar nedeniyle, bedensel ve psikolojik
sınırlarının ötesinde harcadığı gayrete denir. Stres günlük yaşantımıza girmiş ve giderek yaygınlık kazanan bir
kelime olmuştur(Sunmaz, F. 2001, Doğan, T. 1999, Yavuz, H.2004 Silver PS. 1988). Stresten etkilenme
yönünden bireyler arasında önemli farklar bulunduğu ve bu farkların kaynaklarından en önemlilerinden birinin
de, bireyin stresle başa çıkma konusunda gösterdikleri strateji farkları olabileceği üzerinde durulmaktadır.
Kullanılan başa çıkma stratejilerinin başarılı olması stresin giderek ortadan kalkmasını sağlarken, başarısız
olması kaygı ile başlayan çeşitli bilişsel, davranışsal, duygusal ve/veya psikolojik tepkilere yol açmaktadır
(Wheler RJ, Silver PS. 1988, Bilgili N.1997, Yiğit R.1994 Öztürk 01996 ). Bu çalışmanın amacı; hastanede
çalışan sağlık personelinin stresle baş etme düzeyleri, baş etme yöntemleri ile çeşitli değişkenler arasındaki
ilişkileri tanımlamaktır.
YÖNTEM
Muğla Devlet Hastanesinde Hemşire, Sağlık Memuru, Ebe, Laboratuar Teknisyeni ve Röntgen
Teknisyeni olarak çalışan toplam 248 sağlık personelinin stresle baş etme düzeylerini ve çeşitli değişkenler
arasındaki ilişkileri belirlemek için19.11.2005/23.12.2005 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmaya katılan
sağlık personelinin psiko-sosyo-demografik özelliklerini belirlemek için anket formu ve stresle baş etme
yöntemlerini belirlemek için Rosenbaum Öğrenilmişlik Güçlülük Ölçeği kullanıldı.
BULGULAR
Araştırmaya katılan sağlık personelinin stresle baş etme düzeyleri incelendiğinde; stresle baş etme
düzeylerinin (X=112.75) normal düzeyde olduğu, yaş, medeni durum, çocuk sayısı, eğitim durumu, meslek,
kurumda çalıştığı süre, çalıştıkları birim ve eşin çalışma durumunun Rosenbaum öğrenilmişlik güçlülük
düzeylerini etkilediği, cinsiyetin ve gelir düzeylerinin ise stresle baş etme yaklaşımları üzerinde anlamlı bir etkisi
olmadığı saptanmıştır.
SONUÇLAR
Sağlık çalışanlarının görev aldıkları kurumlarda stres, stresle başa çıkma düzeyleri periyodik olarak
kontrol edilerek elde edilen verilere göre tedbirlerin alınması konusunda hastanedeki yöneticiler
bilgilendirilmeli, belli aralıklarla sağlık personeline, etkin iletişim becerileri, zaman ve enerjiyi uygun kullanma,
sorun çözme, etkili başa çıkma, gevşeme teknikleri gibi konuları kapsayan eğitim ve gelişim programları
uygulamasının yerinde olacağı sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler; Stres , Baş etme, Sağlık Çalışanları, Hastane
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TO DEFINE THE RELATIONS BETWEEN STRESS-COPING LEVELS,
STRESS-COPING STRATEGIES OF THE MEDICAL STAFF
WORKING IN THE HOSPITAL AND DIFFERENT VARIABLES
Nezihe UĞURLU
Muğla Sağlık Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü
Hüseyin YILDIRIM
Muğla Devlet Hastanesi

INTRODUCTION
Stress can be defined as the extra effort put forth by an individual beyond his physical and
psychological borders due to negative conditions coming from his physical and social environment. The term
stress has become a part of our daily life and with every passing day it is becoming more common (Sunmaz,
F.2001. Doğan, T.1999 Yavuz, H.2004). It is believed that there are important differences among individuals
with regards to coping with stress and one of the most important causes of these differences is believed to be
stemming from the differences seen among the strategies used to cope with the stress. While successful strategies
gradually eliminate the stress from the individual’s life, unsuccessful strategies cause various cognitive,
behavioral, emotional and/or psychological reactions starting with anxiety(Wheler RJ, Silver PS. 1988, Bilgili
N.1997, Yiğit R.1994 Öztürk 01996 ). This research paper aims to define the relations between stress-coping
levels of the medical staff working in the hospital, and demographic variables.
METHOD
The study was conducted between 19.11.2005 and 23.12.2005 inorder to determine the relations
between different variables and stress-coping levels of 248 medical personnel; nurses, health officers, midwifes,
laboratory technicians, and x-ray technicians, working in Muğla State Hospital. In order to determine the
psycho-socio demographic features of the medical staff, a questionnaire was used. And to determine the
stresscoping levels, Rosenbaum’s Learned Difficulty Scale was used.
RESULTS
When the stress-coping levels of the participants were examined; it was found that their stresscoping
levels were at a level considered to be normal (X=112.75). Moreover, it was found that their age, marital status,
the number of the children, education level, position occupied, length of time worked, the department where they
worked, and his/her spouse' occupational status affected Rosenbaum Learned Difficulty level. On the other hand,
gender and level of income were found to have no impact on the stress-coping levels.
CONCLUSIONS
When the stress-coping levels of the participants were examined; it was found that their stresscoping
levels were at a level considered to be normal. Moreover, it was found that their age, marital status, the number
of the children, education level, position occupied, length of time worked, the department where they worked,
and his/her spouse' occupational status affected Rosenbaum Learned Difficulty level.
Key Words: Stress, Coping Strategies, Medical Staff, Hospital
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ONDOKUZ MAYIS ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZĐ SERVĐS HEMŞĐRELERĐNE YÖNELĐK
MOBBĐNG UYGULAMASI ĐLE ĐLGĐLĐ HEMŞĐRELERĐN GÖRÜŞLERĐ
Derya AYAS MADEN
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Mobbing, özellikle yapılanmış gruplarda ve kontrolün zayıf olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran
kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasıdır. Đşveren ima ve
alayla, karşısındakinin toplumsal itibarını düşürmeye yönelik saldırgan bir ortam yaratarak kişiyi işten ayrılmaya
zorlar. Mobbing insanın mesleki bütünlük ve benlik duygusunu zedeler, kişinin kendisine yönelik kuşkusunu
artırır, paranoyaya ve kafa karışıklığına neden olur, kişi kendine güven duygusunu yitirir, huzursuzluk, korku,
utanç, endişe, öfke duyguları yaşar. Mobbing ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik
atak, kalp krizine kadar giden sağlık sorunları ve trawma sonrası stres bozukluğu yaratabilir. Normal bir kişiler
arası çalışma ile mobbing arasındaki en büyük fark, ne veya nasıl yapıldığı değil, yapılan davranışın sıklığı ve
uzun zaman boyunca yapılmasıyla ilgilidir. Bu çalışma 10.03.2009–20.03.2009 tarihleri arasında Ondokuzmayıs
Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde çalışan servis hemşirelerinin mobbing uygulamasına
yönelik düşüncelerini öğrenmek amacıyla yapılmıştır.
ARAŞTIRMA METODU
Bu çalışma 10.03.2009–20.03.2009 tarihleri arasında Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi’nde çalışan servis hemşirelerine kendi hazırladığım sorulardan oluşan anket verilerek
mobbinge maruz kalıp kalmadıkları, mobbinge tanık olup olmadıkları ve mobbingle ilgili yaşadıkları sağlık
problemleriyle ilgili düşüncelerini belirtmeleriyle ilgili veriler SPSS programında istatistiksel olarak tanımlayıcı
araştırma yapılmıştır.
ARAŞTIRMA VERĐLERĐNĐN ANALĐZĐ VE BULGULAR
Çalışmada hemşirelerin %62 si çalıştığı kurumda organizasyon karışıklığı olduğunu, %88,6 sı
mobbingin kişilerarası bir sorun olduğunu, %77,2 si yönetsel bir sorun olduğunu düşünüyor. Katılımcıların %62
sı psikolojik baskıya maruz kaldığını, %70,9 psikolojik baskıya tanık olduğunu belirtmiştir. 3 -6 ay içinde
mobbinge uğrayanlar %36,7. Mobbing uygulayanların cinsiyetlerinden % 67,1’i bayan olduğu sonucu ortaya
çıkmıştır. Mobbinge maruz kalanların %30,7si aşağılayıcı ifadelere maruz kalmıştır. Mobbinge maruz kalanların
yaşadığı sağlık problemleri arasında %49,7 si tahammülsüzlük, %44,4 ü huzursuzluk, %25,14 ü depresyon,
%28,3 ü mide rahatsızlığı, %21,7si dikkatini toplamada zorluk çektiği belirlenmiştir.
SONUÇ VE ÖNERĐLER
Mobbingi durdurmak ya da engellemekten önce sorunun varlığını anlamak gerekir. Konu Türkiye’de ne
yasal olarak tanımlanmış ne de bilinen bir olgu haline gelebilmiştir. Çünkü yaygın işsizlik ortamında başka
birinin çalıştırılmak istenmesi mümkündür ve sırf bu nedenle bu tip davranışlar sergileniyor olabilir.
Yıldırma sürecini önleyebilmek için, örgütteki belirsizliğin giderilmesi gerekmektedir. Bunun için; Görev
tanımları açıkça yapılmalı, sorumluluklar belirlenmelidir. Beklenen davranışların ne olduğunu ve etik
standartları açıkça ortaya koyan, birbiriyle çelişmeyen personel politikası oluşturulmalıdır. Yönetimin söylemleri
ile eylemleri arasında tutarlılık sağlanmalıdır. Özellikle yöneticiler etik düşünüş ve davranış bakımından
kendilerini geliştirmeli ve diğer çalışanlara örnek olmalıdır. Yönetimde saydamlık sağlanmalı, bunu
gerçekleştirmek için kararlara katılmaya önem verilmeli ve katılma ortamı yaratılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, hemşirelik
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ONDOKUZ MAYIS UNIVERCITY HEALTH APLICATION AND
RESEARCH CENTRAL SERVICE AT NURSES INTENDED MOBBING
APLICATION WITH IDEA
Derya AYAS MADEN
INTRODUCTION and PURPOSE
Mobbing,specially configuration grouping and control low groupings organization, power retain people
and grouping,others psyschological ways, long time systematic stres aplication. Employer suggestion and
scoff,opposite social prestige step down agressive atmospheric cause people sack duress.Mobbing people
Professional personality and integrity damnification, people herself doubt increasing, paranoia ve confusion
induced, people herself confidence emotion losing,lives unrest, fear, bashful, anxiety, anger emotion. Mobbing
cause weep, sleep defect, depression, hypertension, panic attack, cardiac arrest to going health problem and
trauma post stres defect.Normal interpersonal clash with mobbing in between maximum difference, what and
how making not, related make attitude density and longtime along make. This work maked in 10.03.2009–
20.03.2009 dated O.M.Ü. Health Aplication and Research Hospital Center intended for working nurses mobbing
implamentation to idea determine purpose.
RESEARCH METHOD
This work maked in 10.03.2009–20.03.2009 dated O.M.Ü. Health Aplication and Research Hospital
Center intended for working nurses myself setup survey questions give psychological pressure be exposed or not
be exposed, psychological pressure to see or not see and psychological pressure with experience health problems
with idea indicated data in SPSS programmer statistical descriptive survey designed.
RESEARCH DATA ANALYSIS AND SYMPTOMS
This work nurses %62 working society happen organization, %88,6 mobbing happen interpersonal
problem, %77,2 happen administrative a problem. Subscribers %62 psychological pressure be exposed, %70,9
happen psychological pressure to see indicated. 3–6 in month psychological pressure be exposed %36,7.
Psychological pressure trice sex % 67,1 be women product rised. Psychological pressure be exposed %30,7
humiliating declaration be exposed. Psychological pressure be exposed to experience health problems between
%49,7 impatience, %44,4 huzursuzluk, %25,14 depression, %28,3 embarras gastrique, %21,7 to be in difficulty
designated.
PRODUCT AND SUGGESTIONS
Mobbing to understand prevented or avert before necessary problem being. Subject in Turkey for not
legal nominal and not known event. Because,pervacive unemployment atmosphere other someone want to be
employed and simply this cause this type behavior exhibit possible.
Determent duration for prevent necessary remove uncertainty in organization. Mission describe evidently
necessary maked. What to be expected behavior and ethic standarts evidently produce, necessary formation not
contrast inter personnal politics. Administration necessary provide statements and action between consistence.
Especcialy administarators ethic mentality and behavoir in the light of necessary themselves development and
other personnal exemplifying. Administration necessary provide transparentness, therefore necessary to consider
to attend decisions and necessary cause addition atmosphere.
Key Words: Mobbing, mobbing aplication
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ÖLÜME ĐLĐŞKĐN EĞĐTĐMĐN HEMŞĐRELERĐN KAYGI, DEPRESYON
VE TUTUMLARINA ETKĐSĐ
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Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Fatma ÖZ
H.Ü.S.B.F.Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği ABD

GĐRĐŞ
Hemşireler tüm çalışma alanlarında ölümle karşılaşırlar. Aynı zamanda hemşireler, ölmekte olan hasta
ve ailesine bakım vermek durumundadırlar. Bu nedenle hemşirelerin terminal dönemdeki hastanın
gereksinimlerini anlayabilmesi önemlidir. Ancak araştırmalar hemşirelerin ölmekte olan hastaya bakım
konusunda kaygıları olduğunu göstermektedir (1.2.3). Birçok faktör hemşirelerin ölüme yönelik tutumlarını
etkileyebilir(3.4.5.6). Bu araştırma, ölüme ilişkin eğitimin terminal dönemdeki hastalara bakım veren
hemşirelerin ölüm kaygısı, ölüme ilişkin depresyon ve ölümcül hastaya yönelik tutumlarına etkisini
değerlendirmek amacı ile tek grupta ön test son test desenli müdahale araştırması olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Nisan 2007-Nisan 2008 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Onkoloji ve Đhsan
Doğramacı Çocuk Hastaneleri’nde terminal dönem hasta bakımının verildiği klinikler ve yoğun bakım
ünitelerinde çalışan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 45 hemşireyle yapılmıştır. Haftada bir kez ve toplam 7
oturumdan oluşan eğitim programının her bir oturumu oturumun başlığı çerçevesinde ve belirlenen amaçlar
doğrultusunda 90 dakika süreyle, Onkoloji ve Çocuk Hastaneleri’nin toplantı salonlarında gerçekleştirilmiştir.
Veriler; Hemşire bilgi formu ile ölüm kaygısı, ölüme ilişkin depresyon, ötenazi, ölüm ve ölümcül hastaya tutum
ölçekleri uygulanarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde t Testi, Wilcoxon Testi, Mann Whitney U ve
Kruskal-Wallis Testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmada, eğitim sonunda hemşirelerin ölüm kaygısı ve ölüme ilişkin depresyon ölçeklerinden
aldıkları puanların ortalaması istatistiksel olarak anlamlı düzeyde azalmıştır (p< 0.05). Ötenazi, ölüm ve ölümcül
hastaya tutum ölçeğinde ise eğitim öncesi ve sonrası puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir
değişim saptanmamıştır (p> 0.05). Ölüme ilişkin eğitimin etkisi; hemşirelerin yaşlarına, çalıştıkları kliniklere,
çalışma yıllarına, terminal dönem hasta bakımından etkilenme biçimlerine, ölüme verdikleri anlama ve bakım
sırasında yaşadıkları güçlüklere göre farklılık göstermemiştir.
SONUÇ
Palyatif bakımın kalitesini artırmak için hemşirelerin ölüme ilişkin olumlu tutumlara sahip olması
önemlidir. Düzenlenecek eğitim programları aracılığıyla hemşirelerin ölüme ilişkin olumsuz tutumları olumluya
dönüştürülebilir. Bu bulgular hemşireler için gerçekleştirilen palyatif bakım eğitimlerinin içeriğinin
düzenlenmesinde ve bakımın kalitesinin yükseltilmesinde yol gösterici olabilir.
Anahtar Kelimeler: ölüm eğitimi, ölüme yönelik tutum, palyatif bakım.
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EFFECTS OF DEATH EDUCATION ON ANXIETY, DEPRESSION,
AND ATTITUDES OF NURSES
Figen ĐNCĐ
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Health College
Fatma ÖZ
H.Ü. Health Sciences Faculty of Nursing Department

INTRODUCTION and PURPOSE
Nurses encounter death in every work. At the same time they can provide care for dying patient and
family. Therefore all nurses sould have an understanding of the care people require at therminally phase.
However research has identified that nurses have anxieties about caring for dying patients (1,2,3). Several factors
have been identified as affecting nurses’ attitudes toward death (3,4,5,6). The research was carried out as a pretest, post-test patterned intervention research in one group in order to assess the effects of death education on
death anxiety of nurses nursing patients in terminal phase, their death depression scale, and their attitudes scale
about euthanasia, death and dying patient.
METHOD
The research was April 2007-April 2008 date among conducted with 45 nurses working in clinics
wherein terminal phase patients were nursed and the intensive care units in Hacettepe University Oncology and
Đhsan Doğramacı Children’s Hospitals and who accepted to participate in the research. Each session of the
training program which consisted of 7 total sessions once a week was given in the meeting halls of the Oncology
and Children’s Hospital within the framework of the session and in harmony with the determined aims for
duration of 90 minutes. Data were collected with a data collection form by implementing Scales of Death
Anxiety, Death Depression Scale, The Attitude Scale About Euthanasia, Death, and Dying Patient. T-Test,
Wilcoxon Test, Mann Whitney U and Kruskal-Wallis Test were utilized in data assessment.
FINDINGS
At the end of the education, average of the scores which the nurses got on the scales of death anxiety,
and death depression scale decreased at a statistically significant level (p< 0.05). A statistically significant
change was not determined in the attitude scale about of euthanasia, death, and dying patient between the pre-test
and post-test average scores (p> 0.05). Effect of the death education didn’t vary according to the age of the
nurses, the clinic in which they work, years they worked, manner of being affected from terminal phase patient
nursing, meaning they attributed to death, and the difficulties they experienced during nursing.
CONCLUSION
This important that quality palliative care be raised nurses’ positive attitudes toward death. Negative
attitudes toward death convert positive attitudes with education programs will organized. These findings lead
that palliative education programs of context arrenge for nurses and providing quality care.
Key Words: Death education, attitude to death, palliative care.
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HEMŞĐRE ÖĞRENCĐLERĐN AĐLE ĐÇĐ ŞĐDDET KONUSUNDAKĐ
GÖRÜŞLERĐ
Gönül ÖZGÜR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
Emel ÖZTÜRK
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
Derya MORADĐ
Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Dünya Sağlık Örgütü şiddeti, “Kişinin kendisine, bir başkasına veya bir gruba karşı, yaralanma, ölüm,
psikolojik zarar, az gelişmişlik veya yoksunlukla sonuçlanan kasıtlı kuvvet kullanımı veya kuvvet kullanma
tehdidi” şeklinde tanımlamıştır (4). Tanımda da görüldüğü gibi, şiddet sadece fiziksel olarak değil, duygusal
olarak da değişen sürelerde ve şiddette yaşanmaktadır. Bu bağlamda, ruhsal olarak bireyde kalıcı etkileri ömür
boyu görülebilmektedir (2). Günümüzde aile içi şiddetten giderek daha fazla söz edilmektedir. Aile içi şiddet,
aile üyeleri arasında yaş ve cinsiyet farkı gözetilmeden yaşanmaktadır. Sağlıklı bir toplum oluşturabilmek için
aile içi şiddetin önemsenmesi ve önlenmesi, bireylerin ve toplumun bilinçlendirilmesi ile sağlanabilir ( 1–3 ). Bu
çalışmanın amacı hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin, aile içi şiddet konusundaki görüşlerinin incelenmesidir.
YÖNTEM
Araştırma, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nda yapılmıştır. Betimleyici nitelikte olan
araştırmanın evrenini 2007- 2008 öğretim yılında eğitim gören 719 öğrenci oluşturmaktadır. Örneklem seçimine
gidilmemiştir. Araştırmaya katılmayı kabul eden 456 öğrenci ile araştırma yürütülmüştür. Katılım oranı %
63,4’dir. Araştırmada ilgili kaynaklar araştırılarak oluşturulan, öğrencilerin sosyo- demografik özelliklerini
gösteren ve şiddet konusundaki algılarını değerlendiren soru formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayar
ortamında değerlendirilmiş, dökümü sayı ve yüzdeliklerle verilmiştir.
BULGULAR VE SONUÇ
Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin% 56,6’ sının 20- 22 yaş grubunda, % 91,9’unun annebabalarının evliliklerinin devam ettiği, %81,8’ inin gelirlerinin giderlerine denk olduğu, %62,9’ unun ailelerinin
öğrencilerin gelir durumunu desteklediği saptanmıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu anne ( % 56,1) ve
babalarını (% 48) “koruyucu” olarak değerlendirmiştir. Yine büyük çoğunluğu evde tartışma yaşandığını ve
bunun ebeveynler arasında olduğunu belirtmiştir. Öğrencilerin % 39,5’ i evde kavga yaşandığını, bunların %
37,7’ si kavgaların her zaman yaşanmadığı, % 31,8’ i ebeveynler arasında yaşandığını, % 26,5’ inin kavgalarının
sebebinin ekonomik sorunlar olduğunu belirttiği saptanmıştır. Öğrencilerin %37,3’ünün ailelerinde fiziksel ya da
duygusal şiddete uğradığı, uygulanan şiddetin %23,5’inin anneleri tarafından, %21,1’inin babaları tarafından
olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %76,5’inin şiddetin önlenmesinde hemşirenin rolü olduğunu ve %93,9’unun
da aile içi şiddeti bir sağlık sorunu olarak gördüğü bulunmuştur. Ancak öğrencilerin %72,1’inin aile içi şiddet sık
yaşandığında ve ciddi sorunlar doğurduğunda hukuki boyuta taşınması gerektiğini belirttiği bulunmuştur. Sonuç
olarak, öğrencilerin şiddeti “koruyucu” olarak değerlendirdikleri aile içinde yaşadıkları ve aile içi şiddeti
geleneksel bakış açısıyla değerlendirdikleri saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Şiddet, Aile Đçi Şiddet, Öğrenci Hemşire
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THE VIEWS OF THE NURSE STUDENTS ABOUT VIOLENCE IN
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Ege Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
INTRODUCTION AND AIM
The World Health Organization has defined the violence as the using strength deliberately or threat of
using strength that result in wounding, death, psychological damage, underdevelopment or deficiency of the
person against himself, another one or a group (4). As seen in the definition, violence is lived not only as
physical but also as emotional in changing times and levels. In this concept, permanent effects on an individual
as spiritually are seen during a lifespan (2). It is often mentioned violence in family today. Violence in family is
lived between the members of the family without caring age and sex difference. It is necessary to care and
prevent violence in family and to make individuals and society conscious of this matter in order to constitute a
healthy society (1-3). The aim of this study is to study the views of the students of the nursing academy about
violence in family.
METHOD
The research is carried out in Ege University Nursing Academy. 719 students who were educated in
2007-2008 form the field of research which has descriptive property. Choice of sample was not required. The
research was made with 456 students who accepted to join the research. The rate of participation is 63,4 percent.
The question form which is formed by searching related sources which shows the socia-demographical
properties of the students and which evaluates the perceptions about violence. The data computer and their cast
were given with percentages.
RESULTS AND CONCLUSION
According to results of the research; It was determined in the 56,6% of the students in 20-22 year-old
group that the marriages of parents of 91,9% go on, their incomes are equal to their outgoings of 81,8% , the
62,9% of their families support their incomes. A large number of the students evaluated their families as
protectors (%48). And again most of them pointed out that arguments were being lived in their houses and these
arguments were between their parents. It was determined that 39,5% of the students pointed out that fights was
being lived in their houses; 37,7% of the students defined that fights were not always being lived; 31,8%
remarked that fights were being lived between the parents; 26,5% of the students stated that the reasons of the
fights were economic problems. It was determined that 37,3% of the students were subject to physical or
emotional violence in their families and was determined that 23,5 of the violence which was practiced were
carried out by their mothers and 21,1% of the violence which was practiced was carried out by their fathers. It
was found that 76,5% of the students thought that the nurse has role on preventing violence and that violence is
a severe health problem. But also It was determined that 72,1% of the students stated that it is necessary for the
violence in family to be carried it to the legal dimension when violence in family lived often and caused serious
problems. Consequently; It was determined that the students live the violence in family which is evaluated as
protector by them and that they evaluate the violence in family with a traditional point of views.
Key Words: Violence, Family Violence, Student Of Nursing
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ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNDE ÇALIŞANLARIN SAĞLIKLI YAŞAM
BĐÇĐMĐ DAVRANIŞLARI
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GĐRĐŞ
Đnsanların yaşamında sağlık önemli bir yer tutmaktadır. Sağlıklı yaşam biçimi, bireyin sağlığını
etkileyebilen, tüm davranışlarını kontrol etmesi, günlük aktivitelerini düzenlemede kendi sağlık statüsüne uygun
davranışları seçerek düzenlemesi olarak tanımlanmıştır.(Özkan ve ark.,2008) Bu hedefe ulaşılabilmesi için
sigara içme, alkol ve madde kullanımı, olumsuz beslenme davranışları, yetersiz fiziksel aktivite, şiddet
davranışları, riskli cinsel davranışlar, sağlıksız kilo kontrolü, aile ile iletişim sorunları ve yetersiz stres yönetimi
gibi davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu araştırma, bir üniversite hastanesinde çalışanların sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarını ve etkilendiği değişkenleri saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu araştırmanın evrenini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama
Hastanesi’nde
çalışan
toplam
172
hastane
çalışanı
(sağlık
çalışanları{hekim,hemşire,paramedik,radyoloji tek.,laborant} ve sağlık çalışanı olmayan {idari
memur,sekreter,temizlik şirketi}) oluşturmuştur. Çalışmada herhangi bir örneklem seçim yöntemi
kullanılmadan evrenin tamamına ulaşılması hedeflenmiş, ancak araştırmaya katılmayı kabul etmeme,
araştırmanın yapıldığı tarihlerde izinli ya da raporlu olma gibi nedenlerle 122 çalışana ulaşılabilmiştir.
Araştırmanın verileri, çalışanlara yönelik “Kişisel Bilgi Formu” ve “Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği2 (SYBDÖ-2)” (Bahar ve ark.,2008) kullanılarak 15 Mart – 30 Mart 2009 tarihleri arasında toplanmıştır. Kişisel
bilgi formu çalışanların tanıtıcı özelliklerine ilişkin sorulardan oluşmuştur. Ölçek toplam 52 maddeden
oluşmuştur. Derecelendirme 4’lü likert şeklindedir. Verilerin analizi SPSS 15.0 bilgisayar istatistik paket
programında değerlendirilmiş ve verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler Student t testi, Mann Whitney U
testi ve Kruskal Wallis varyans analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Verilere göre çalışmaya katılanların %72,1’i (n=88) bayan, %54,1’i (n=66) bekâr, %45,9’u (n=56)
sağlık çalışanı, %22,1’i (n=27) 6 yıl ve üzeri çalışan, %41’i (n=50) üniversite ve üstü eğitime sahip, %25,4’ü
(n=31) egzersiz yapan, %39,3’ü (n=48) sigara içen, %21,3’ü (n=26) alkol kullanan kişilerden oluşmaktadır.
Araştırmaya katılanların yaş ortalaması 27,73 ± 5,34’tür. Çalışmaya katılanların SYBDÖ-2 alt ölçeklerinden
aldıkları puanlar: Sağlık sorumluluğu (21,16±3,79), beslenme (21,02±4,20), manevi gelişim (26,91±4,03),
kişilerarası ilişkiler (25,83±4,18), stres yönetimi (19,11±3,28) ve fiziksel aktivite (16,17±4,13)’tür. SYBDÖ-2
toplam puan ortalaması 130,32±16,94’tür. Katılımcıların kişisel bilgileri ile SYBDÖ-2 alt gruplarından aldıkları
puan ortalamaları (p<0,05) anlamlılık derecesinde karşılaştırıldığında ortaya çıkan anlamlı farklar şunlardır:
Evli katılımcıların beslenme puan ortalamaları (22,09±3,98) bekârların puanlarına (20,12±4,20) göre daha
yüksektir. 6 yıl ve üzeri çalışanların sağlık sorumluluğu puan ortalamaları (23,15±4,29) ve beslenme puan
ortalamaları (23,22±3,36), 5 yıl ve daha az çalışanlara göre daha yüksektir. Kadınların sağlık sorumluluğu
(21,83±3,48), beslenme (21,85±4,14), kişilerarası ilişkiler (26,48±3,70) ve stres yönetimi puan ortalamaları
(19,52±2,93) erkeklere göre daha yüksektir. Egzersiz yapanların fiziksel aktivite puan ortalamaları (19,19±3,93)
egzersiz yapmayanlardan daha yüksektir. SYBDÖ-2 alt grupları ile eğitim durumu, sigara ve alkol kullanımı
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p<0,05).
SONUÇ
Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırmaya göre medeni durum, çalışma süresi, cinsiyet ve egzersiz yapılıp
yapılmamasının sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını etkilediği ancak sanılanın aksine eğitim düzeyi, alkol ve
sigara kullanımının sağlıklı yaşam biçimi davranışları üzerinde bir belirleyiciliğe sahip olmadığı söylenebilir.
Anahtar Kelimeler: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Sağlığı Geliştirme
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INTRODUCTION
Health is an important aspect of human life. Healthy life style is described as controlling all behavior that
can affect health and regulating daily activities by selecting appropriate behavior regarding one’s health status
(Özkan et al.,2008) In order to reach this goal, risky behavior like smoking, alcohol and substance use,
unfavorable food habits, inadequate physical activity, aggressive behavior, unhealthy weight control,
communication problems in the family and inadequate stress management should be avoided.
This study was conducted in order to investigate the healthy life style behaviors and the determinants of
specific behaviors of the employees at a university hospital.
MATERIAL AND METHODS
The study population consisted of 172 workers working in Çanakkale Onsekiz Mart University Hospital,
among which 122 who were available for contact were involved in the study. The data were collected by using
Health Promotion Life-Style Profile Scale and a questionnaire inquiring various other features of the subjects
between March 15 and March 30, 2009. The analysis of the data was obtained by using descriptive statistical and
Student t test, Mann Whitney U Test and Kruskal Wallis variance analysis methods by using SPSS 15.0.
RESULTS
It was revealed that 72.1 % of the subjects were women, 54,1 % were single, 45,9 % were health care
workers, 25,4 % were interested in sports, 39,3 % were smokers and 21,3 % drank alcohol, mean age of the
subjects being 27,73 ± 5,34. The average Health Promotion Life-Style Profile Scale score of the employees was
130,32 ± 16,94 and the scores from the subscales were 26,91± 4,03 for self actualization, 21,16 ± 3,79 for health
responsibility, 16,17 ± 4,13 for exercise, 21,024 ± 4,20 for nutrition, 25,83 ± 4,18 for interpersonal support, and
19,11 ± 3,28 for stress management. Statistically significant differences were found between workers in terms of
gender, duration (years) of employment, marital status, and exercise status (p<0.05)
CONCLUSION
The results of this descriptive study revealed that marital status , duration of working, gender and exercise
effected the healthy life style behavior. On the other hand by contrast with the expected, alcohol intake and
smoking did not seem to affect the healthy life style behavior.
Key Words: Healthy life style, behavior, health promotion
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MESLEKĐ TÜKENMĐŞLĐĞĐ ÖNLEMEDE YARATICI SANAT
ÇALIŞMASI: BĐR ÖN PROJE
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Şenel SÜRÜCÜ
Kozyatağı Acıbadem Hastanesi
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Tükenme ve mesleki doyumun azalması insanlarla birebir çalışmayı gerektiren meslek üyelerinde sık
görülen psiko-sosyal sorunların başında gelmektedir. Hemşirelik, 24 saat, bilimsel bir titizliğin zorunlu olduğu,
çoğu zaman hastanın yaşamda kalmasının sorumluluğunu da üstlenmeyi gerektiren zor bir meslektir. Bu konuda
yapılan çalışmalar tükenmişlik oranının hemşirelerde çok yüksek olduğunu bildirmektedir (1).Özellikle yoğun
bakım, terminal dönem ve uzun süreli yatağa bağımlı hastalarla, ruhsal bozukluğu olan hastalarla ve bilhassa
onkoloji hastalarıyla çalışan hemşireler mesleklerinin her döneminde ve her yaşta tükenmişlik sendromu riskiyle
karşı karşıyadırlar(2,3) Sorumluluk ve yetki arasındaki dengesizlikler, iş ortamında ve ekip içinde arkadaşça
olmayan, rekabete dayalı çatışmalar ve yoğun iş temposu kadar, her şeyi kusursuz yapma isteği, profesyonel
sınırları koruyamama ve iş yaşamına yapılmış aşırı yatırım gibi kişilik özellikleri de tükenmişliği hazırlayan
önemli sebeplerdir. Tükenmişlik sendromu oluşmadan bazı önlemler almak mümkündür. Hemşirenin ilgisini
kendisine yönelterek yaratıcılığını ve yeni potansiyellerini keşfetmesini sağlamak bu konuda oldukça etkili
yöntemlerin başında gelmektedir (2,4,5). Bu çalışmada yaratıcı sanat terapi yönteminin kullanılması yoluyla
bireysel farkındalığı ve ekip dayanışmasını arttırmak ve hemşirelerin tükenmişlik sendromuna karşı kendilerini
korumalarını sağlamak amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmaya, hasta profili Onkoloji, Nöroloji ve NRŞ hastalarından oluşan, özel bir hastanenin 9 Servis
sorumlu hemşiresi katılmıştır. 15 günde bir, iki buçuk saat süren 10 sanat terapi oturumu planlanmış ve grup
terapi biçiminde sürdürülen oturumlar sanat psikoterapisinde deneyimli bir psikiyatri hemşiresi tarafından
yürütmüştür. Oturumlar, kısmen yapılandırılmış biçimde oluşturulan resim çalışması ve yapılanların
paylaşılması yoluyla duygusal boşalım ve farkındalık kazanma biçiminde iki bölümde sürdürülmüştür. Đlk
oturumda, grup içinde görüşme (interview) yoluyla, beklentiler ve hedefler oluşturularak çalışma planlanmış, son
oturumda ise sanat çalışmasının yarattığı etkileri değerlendirmek üzere oluşturulan bir anket yardımıyla, tüm
çalışma sürecinde yaşananların katılımcılar tarafından subjektif olarak değerlendirilmesi istenmiştir.
Oturumlarda, kendini algılama, diğerlerini algılama, mesleki rol, yaşamın anlamı, korkular, beklentiler, ekip
çalışması, yaşamsal acılar, ölüm ve ayrılık gibi konularda ortaya çıkan etkileşimler paylaşılmıştır.
SONUÇLAR
Yaratıcı sanat çalışmasına katılan tüm hemşirelerde, başlangıçtan itibaren, sadece kendilerine ayrılmış
bir zaman dilimini paylaşarak birlikte yaratmaktan doğan umut ve coşkulanma görülmüş ve diğer oturumlarda da
etkisi sürmüştür. Çalışmanın ilk 5 oturumu, kendilerini nasıl algıladıklarının, güçlü ve zayıf noktalarının, çalışma
ortamının etkilerinin ve yaşamdan beklentilerinin ele alındığı oturumlar olmuş, resimlerin yarattığı açılımla
kendilerini daha doğrudan ifade edebilmişlerdir. Bu süreçte, bazı üyeler heyecan ve tedirginlik hissetmiş ancak
bu duyguları, paylaşıldıkça azalmıştır. Đlerleyen oturumlarda, ekip çalışması ve dayanışmaya, isteklerini elde
etmedeki tutumlarına, zorluklarla mücadele biçimlerine, kişisel yaşam öykülerini algılamalarına ve gelecekle
ilgili planlarına odaklanılmış ve bu konularda yeni açılımlar oluşmuştur.
Sonuç olarak, hemşirelerde görülme riski yüksek olan tükenmişlik sendromuna karşı yaratıcı grup terapi
yöntemlerinin kullanılmasının etkili bir önlem oluşturacağını söyleyebiliriz.
Anahtar Kelimeler : Tükenmişlik, Hemşirelik, Yaratıcı Sanat Terapisi
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Nurhan EREN
Istanbul University, Istanbul Faculty of Medicine, Clinic of Psychiatry / Social Psychiatry Service
Şenel SÜRÜCÜ
Kozyatağı Acıbadem Hospital
INTRODUCTION and AIM
Burnout and decrease in professional satisfaction is a common foremost psychosocial problem which
requires one-to-one investigation with individuals. Nursing is a difficult profession in that 24-hour scientific
fastidiousness is a must and also it mostly necessitates to assume the responsibility to keep the patient alive.
Relevant studies report that the burnout rate among nurses is very high (1).Nurses who provide care especially
for patients in intensive care unit, bedridden cases in their terminal stages of their diseases, and patients with
psychological or oncologic disorders, confront the risk of burnout syndrome in every phase of their profession
regardless of their ages(2,3). Inequities between responsibility and authority, unfriendly competition-based
conflicts at the workplace, and among the healthcare team, intensive workload, and personal characteristics such
as the desire to be a perfectionist, inability to protect the boundaries of professionalism, and excessive
investment on business are important predisposing factors for burnout syndrome. It is possible to take measures
before the development of burnout syndrome. As one of the leading effective remedies, the nurse can be
encouraged to direct her foci of attention to herself in order to discover her talents for creativity and individual
de novo potentials. (2,4,5). In this study, it is intended to enhance individual awareness and team solidarity using
creative art therapy method and protect nurses against burnout syndrome.
MATERIAL AND METHOD
Nine service nurses of a private hospital whose patient profile included oncologic, neurological, and
neurosurgical cases participated in this study. Ten semimonthly art therapy sessions each lasting for 2.5 hours
were planned, and the sessions that were maintained as group therapy sessions were conducted by a psychiatry
nurse experienced in art psychotherapy. These sessions were resumed in two stages as semi-structured painting
lessons and sharing of accomplished performances, which enabled emotional catharsis and achievement of
awareness. In the first session, a study plan was made through interviewing with group members, and
formulating expectations and targets. However, in the last session with the aid of a questionnaire construed so as
to evaluate the effects created by the art studies, all the participants were requested to evaluate their life
experiences during the whole study period. During the sessions, interactive issues emerged such as perception
one’s self and others, professional role, the meaning of life, fears, expectations, teamwork, and survival grieves,
and death and separation were shared.
RESULTS
In all of the nurses who participated in the creative art therapy, hope and enthusiasm that emerged from
sharing a slice of time exclusively reserved for them, and mutual creativity, were observed from the beginning,
and its impact was maintained throughout other sessions. The first 5 sessions of the study, their perceptions
about themselves, their characteristic strong and weak points, the effects of the working environment and their
expectancies from life were considered, and they could express themselves more directly with painting. During
these sessions, some members became sensational and anxious which were alleviated as these emotions were
shared. At advanced sessions teamwork and solidarity, attitudes toward achieving their requests, the way they
fight against difficulties, their perceptions about their personal life stories and their plans were focused and new
approaches were formulated on these issues.
In conclusion, we can state that utilization of creative group therapies as a remedy for burnout syndrome which
is highly prevalent among nurses, can be an effective approach
Key Words: Burnout, Nursing, Creative Art Therapy
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BOZOK ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
ÖĞRENCĐLERĐNĐN ATIGANLIK VE AKRAN BASKISI
DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ
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Nazan KILIÇ AKÇA
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Mürüvvet BAŞER
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Araştırma, Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin atılganlık ve akran baskısı
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu‘ nda 2008–2009 eğitim öğretim yılında 157’si kız, 28’i erkek
olmak üzere toplam 185 öğrenci öğrenim görmektedir. Öğrencilere araştırmayla ilgili gerekli açıklama yapılmış
ve sözlü onamları alınmıştır. Araştırmanın verileri 1–16 Mart 2009 tarihleri arasında derslere katılan ve gönüllü
olan 128’i kız, 26’sı erkek olmak üzere toplam 154 öğrenciden toplanmıştır. Araştırmanın verileri anket formu,
Rathus Atılganlık Envanteri ve Akran Baskısı Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Normal dağılım göstermeyen
verilerin değerlendirilmesi için nonparametrik testlerden Kruskal Wallis H, Mann Whitney U Testi ve Spearman
Korelasyon Tekniği’nden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Çalışmaya katılan öğrencilerin %83,1’i kız olup öğrencilerin yaş ortancaları 21 (min-max=18–25)’dir.
Öğrencilerin atılganlık ve akran baskısı puanlarının ortancaları sırasıyla 22,5 (min-max= -39–77), 43 (min-max=
34–89)’tür. Erkek öğrencilerin atılganlık puan ortalaması (97,4), kız öğrencilere (73,5) göre daha yüksek
bulunmuştur (p<0.05). Bununla birlikte erkek öğrencilerin akran baskısı puan ortalamasının (114,5) kız
öğrencilere göre (69,9) yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.01). Dördüncü sınıf öğrencilerinin akran baskısı puan
ortalaması diğer sınıfların puan ortalamasından daha düşük bulunmuştur (p<0.01). Anne eğitim düzeyi yüksek
olan öğrencilerin atılganlık düzeyleri yüksek bulunmuştur (p<0.05). Kendilerini atılgan ve saldırgan olarak ifade
eden öğrencilerin atılganlık puanlarının da diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p<0.01).
Boş zamanlarında sinema, tiyatro ve konsere giden öğrencilerin atılganlık puanları daha yüksek iken (p<0.05),
kitap, dergi vb. okumayan, arkadaşlarıyla gezi ve seyahatlere katılmayan ve internet kafeye giden öğrencilerin
akran baskısı puanlarının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (p< 0.05). Öğrencilerin atılganlık
ve akran baskısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı bulunmuştur (p>0.05).
SONUÇ
Öğrencilerin atılganlık ve akran baskısı puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki olmamasına
rağmen erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha atılgan olduğu saptanmış ve erkek öğrencilerin akran
baskısını kız öğrencilerden daha fazla yaşadıkları belirlenmiştir. Kız öğrencilerin atılganlık düzeyindeki
düşüklük mesleğin otonomisine olumsuz yansıyacağından kız öğrencilerin atılganlık konusunda daha fazla
desteklenmeleri önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Atılganlık, akran baskısı, hemşirelik öğrencisi.
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INTRODUCTION and AIM
The goal of this study was to determine the level of assertiveness and peer pressure of Bozok
University School of Health, Nursing Department Students.
METHOD
One hundred fifty seven female and 28 male students have been studying in Bozok University, School
of Health in educational year of 2008-2009. The data of the study was collected from 26 male and 128 female
totally 156 volunteer students, who were attending the classes March 1-16, 2009.Data were obtained using a
questionnaire, Rathus Assertiveness Inventory and Peer Pressure Scale. In the analysis of data which is not in
standard distribution, Kruskal Wallis H, Mann Whitney U Text and Spearman Correlation Technical were used.
RESULTS
Eighty one percent (81%) of the students is girls. Median age of students is 21(min-max: 18-25).
Respectively, medians of students’ assertiveness and peer pressure points are 22.5 (min-max: -39.77), and 43
(min-max: 34-89).The average score of assertiveness of male students is 97.4 which are higher than girls (73.5)
(p< 0.05). Moreover, the average score of peer pressure of male students (114.5) is higher than females (69.9)
(p<0.01).The average score of peer pressure of fourth graders have been seen lower than the others (p<0.01).It
was found out that assertiveness level of students whose mother’s education high level has been found higher in
comparison to the other groups (p<0.05). It was determined that students who feel themselves assertive and
aggressive more assertive than the others (p<0.01). While the students who go to cinema, concert and theatre in
their free times have got higher assertiveness points, the others who do not read book or magazines and are not
eager to participate in travels and trips with their friends but go to internet cafes have got much higher peer
pressure points according to the other groups (p<0.01).It is determined that there is no logical association
between the students’ assertiveness and peer pressure points (p>005).
CONCLUSION
The results of this study showed that male students were more assertive, senior students and female
students have been experiencing the peer pressure less than the others. It is concluded that trained mothers and
some activities such as going to cinema, theatre and concerts increase the assertive while reading book or
magazines, unwillingness for travelling and school trips, preferring internet and billiard cafes increase the
students’ level of peer pressure.
Key Words: Assertiveness, peer pressure, nursing students.
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde kronik hastalıkların insidansındaki artış önemli bir sağlık
sorunudur. Günümüzde ölüm nedenleri sıralamasında en önemli oranı kronik hastalıklar oluşturmaktadır.
Ülkemizde ve dünya toplumlarında kronik hastalığı olan hastaların hastalıklarına bağlı tıbbi tedavilerinin yanı
sıra tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerini kullandıkları çeşitli çalışmalarla ortaya konmuştur. Her ne kadar
bireyler bu yöntemleri çeşitli nedenlerle tercih etse ve yarar gördüklerini ifade etse de uzun süreçte uygulanan
yöntemlerin etkilerine ilişkin kanıta dayalı veri olmadığı takdirde bireylerin sağlıklarının olumsuz olarak
etkilenebileceği düşünülmektedir. Araştırma kronik hastalığı olan bireylerin hastalıklarına ilişkin uyguladıkları
yöntemlerin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Bu tanımlayıcı araştırma 21.10.2008-21.11.2008 tarihleri arasında Muğla Merkez 1 Nolu Sağlık
Ocağına başvuran ve kronik hastalık tanısı konmuş 120 birey ile yapılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla
bireylerin demografik özellikleri ve hastalıklarına ilişkin kullandıkları ilaçların yanı sıra uyguladıkları
tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerine ilişkin sorular içeren anket formu kullanılmıştır. Veri toplamadan
önce ilgili resmi kurumdan yazılı izin ve bireylerden onam alınmıştır. Elde edilen veriler SPSS 11.5 programı ile
değerlendirilerek, sayı ve yüzdelik olarak ifade edilmiştir.
BULGULAR
Araştırmada bireylerin % 41,6’sı 46-61 yaş grubunda, % 81,7’si evli, % 44,2’si ilkokul mezunu, %
4,2’sinin herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamakta, % 37,5’i ev hanımı, % 75.4’ü yaşamını kent merkezinde
sürdürmekte ve % 44.2’sinin aylık geliri 701 TL ve üzerindedir. Ayrıca araştırma kapsamında yer alan bireylerin
% 40’nın diyabet, % 40’nın hipertansiyon, % 13,0’nün kalp hastalığı, % 9,2’sinin kronik böbrek yetmezliği, %
6,7’sinin KOAH tanısı aldığı saptanmıştır. Tüm bireyler var olan kronik hastalığına bağlı olarak ilaç kullanmakla
birlikte % 51.7’sinin tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinden sadece bitkileri kullandığı (diyabet hastalığına
ilişkin biberiye otu, zeytin yaprağı, ökse otu, ceviz yaprağı, nar çiçeği, aslan pençesi otu, hipertansiyon için
sarımsak, limon suyu ve at kestanesi, kalp hastalığına ilişkin mısır püskülü, üzüm tohumu, akdiken otu ve kiraz
sapı, kronik böbrek yetmezliği için funda yaprağı, avakado, ve ayrık otu, KOAH için ada çayı, ıhlamur v.b ),
yöntem uygulayanların % 79’nun bu yöntemleri yararlı olduğu için, % 93.5’nin uyguladığı yöntemden yarar
gördüğü ve % 29.8’nin ise kullandığı yöntemi komşularından duyduğu belirlenmiştir.
SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgular, toplumda kronik hastalığa sahip bireylerin tedavilerinin yanı sıra
tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinden bitkileri yaygın olarak kullandığını göstermektedir.
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INTRODUCTION AND AIM
Increased incidences of chronic diseases are important health problem in developed and developing
countries. Currently, chronic diseases are the most important reason of mortality. Several studies have shown
that patients used not only medical treatments; they also used complementary and alternative medicine in Turkey
and on overall the world. Even, patients sign on the positive effect of those methods preferred for several
reasons, there was no sufficient evidence based data on the effects of those methods. For this reasons,
complementary and alternative medicine used by the patients may affect their health negatively.This descriptive
study was carried out to determine the applied methods by the individuals diagnosed with cronic diseases.
METHODS
This study was conducted with 120 patients diagnosed any chronic diseases who applied to the primary
health centers in Muğla between 21.10.2008 and 21.11.2008. Before the study, it was taken written consent in
primary health care center and participants were informed on aim of the study. Questionnaire was used to collect
data. The data’s were evaluated by number and frequency.
RESULTS
According to results 41.6% of patients were between 46-61 years old, 81.7% of them was married,
44.2% were graduated from primary school, 4.2% were not covered any social health insurance systems. Also
37.5% of them were housewife, 75.4% had lived in city center, and 44.2% of them had an average 701 TL over
monthly wage. In addition, it was determined that sampled patients have been diagnosed by diabetes mellitus
(40.0%), hypertension (40.0 %), hearth disease (13.0 %), chronic renal disease (9.2 %) and chronic obstructive
pulmonary disease (6.7 %).Although, all the patients used their medical treatments, 51.7% of them had applied
alternative medicine/complementary therapy for their diseases. Such as they have used rosemary, olives seeds,
mistletoe, walnut seeds, pomegranate flowers for diabetes mellitus, eat garlic, lemon juice, horse chestnut for
hypertension, corn tassel, grape seed, hawthorn, cherry roots for heart disease, heidenkraut, avocado, couchgrass for chronic renal disease, bluebeard, linden for chronic obstructive pulmonary disease etc. 93.5% of them
expressed that applied methods was useful, and 29.8 % heard these methods from their neighbor’s.
CONCLUSIONS
It was determined in the community that despite the medical treatments patients diagnosed with chronic
diseases widely applies complementary and alternative medication also.
Key Words: Chronic diseases, complementary and alternative medicine methods
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KANSER HASTALARININ HASTALIĞI DEĞERLENDĐRME
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Kansere gösterilen tepkiler bireylerin bu hastalığı algılayışına, konu ile ilgili bilgilerine, tedavi türü ve
yoğunluğuna, bilgilerine ve ortaya çıkan fizyolojik değişikliklere bağlı olarak değişir. Klinik uygulamalarda
hastanın hastalığını ne şekilde değerlendirdiğinin bilinmesi önemlidir.1-3 Bu çalışma kanser hastalarının hastalığı
değerlendirme biçimleri ile, yaşam kalitesi, anksiyete ve depresyon ile ilişkisinin belirlemek amacıyla
tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
MATERYAL- METOD
Araştırmanın evrenini Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniğinde
yatarak kemoterapi tedavisi alan hastalar oluşturmuştur. Aralık 2006-Mayıs 2007 tarihleri arasında servise
yatırılan, en az 6 aydır kanser teşhisi almış, kemoterapi tedavisi alan, iletişim kurulabilen ve görüşmeyi kabul
eden 110 hasta ile çalışılmıştır. Veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu, Hastalığı Değerlendirme Ölçeği(Mc
Adams, Bryne et all 1988), Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeği(Zigmond ve Snaith 1983), Yaşam Kalitesi
ölçeği( Padilla 1992) ile toplanmıştır. Çalışmada kullanılan Hastalığı Değerlendirme Ölçeğinin, ülkemizde
geçerlilik ve güvenirlik çalışması Adaylar tarafından 1995 yılında, Hastane Anksiyete ve Depresyon Ölçeğinin
ülkemizde geçerlilik ve güvenirlik çalışması Aydemir ve arkadaşları tarafından 1997 yılında, Yaşam Kalitesi
Ölçeğinin ülkemizdeki geçerlilik ve güvenirlik çalışması Pınar tarafından 1992 yılında yapılmıştır. Verilerin
istatistiksel değerlendirilmesi SPSS 11.5 paket programıyla yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde;
yüzdelikler, Pearson korelasyon analizi ve cronbach alfa iç tutarlılık testleri ( hastane anksiyete ve depresyon
ölçeğinde, anksiyete iç tutarlılık kat sayısı 0.85, depresyon iç tutarlılık kat sayısı ise 0.86, yaşam kalitesi iç
tutarlılığı ise 0.89 bulunmuştur) kullanılmıştır.
BULGULAR
Kanserli hastalarda hastalığın, aile ilişkilerini(4.00±1.17) iş, okul ve ev işlerini (4.00±1.18) daha çok
etkilediği görülmüştür. Hastalar, hastalığı mücadele edilmesi gereken bir durum (4.19±1.34) olarak
algılamaktadır ve hastalığın stres (4.55±1.54) yaratan bir durum olduğu belirtilmiştir. Hastaların anksiyete puan
ortalamaları (9.66 ±4.61), depresyon puan ortalamalarına (8.54±4.72) göre yüksek çıkmıştır. Hastane anksiyete
ve depresyon ölçeği kesme puanlarına göre hastaların %58’sinde anksiyete, %60’ında ise depresyon olduğu
saptanmıştır. Hastaların yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 48.83 ± 12.67 olarak bulunmuştur.
Ölçeklerin arasında yapılan korelâsyon analizi sonucunda hastalığı değerlendirme biçimi ile yaşam kalitesi,
anksiyete ve depresyon arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (p<0.01). Anksiyete ve
depresyon ile yaşam kalitesi arasında da negatif yönde anlamlı bir ilişki vardır (p < 0.01). Anksiyete ve
depresyon oranı yükseldikçe, yaşam kalitesi düşmektedir.
SONUÇ
Hastalığı değerlendirme ölçeğine göre, genel olarak durumlarından ve tutumlarından bir ölçüde memnun
olan, daha çok iyimser bir bakış açısına sahip olmaya çalışan hastaların, yaşam kalitesini yükseltmekte,
anksiyete ve depresyon oranını düşürmektedir. Araştırma sonuçları doğrultusunda kanser hastalarının hastalığı
değerlendirme biçimlerinin, anksiyete, depresyon ve yaşam kalitesi üzerinde etkili olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Kanser hastası, hastalığı değerlendirme, anksiyete, depresyon, yaşam kalitesi.
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INTRODUCION AND PURPOSE
The reactions shown against cancer vary depending on physical changes occurring and information,
intensity and type of treatment and information about the subject and perception of the disease by individuals. In
clinical applications, ıt is important to be known that how the patient should asses his/her disease. 1-3 This study
was carried out descriptively with the aim of assessment the effect of meaning types of the cancer of the patients
with cancer on quality of life, anxiety and depression.
METHOD AND INVENTION
The study content consisted of the patients hospitalized in the Medical Oncology Clinic of Attar
University Acuity Research Hospital and receiving chemotherapy treatment. It was studied with 110 patients
who receiving chemotherapy and being able to communicate and accepting to interview. The period of the data
collection was realized between December 2006 – May 2007. The data were collected by means of question
form, Meaning of Illness Scale (Mc Adams, Bryne et al 1988), Hospital Anxiety and Depression Scale (Zigmond
and Snaith 1983) and Quality of Life Scale (Padilla 1992). The study of validity and reliability in our country of
the Meaning of Illness Scale used in our study was made by Adaylar in 1995, and study of validity and reliability
in our country of Hospital Anxiety and Depression Scale of Hospital was made by Aydemir et al 1997, the study
of validity and reliability in our country of Life Quality Scale was made by Pınar in 1992.
The statistics of the data were made by means of SPSS 11.5 packet programme. In the assessment of the
data, percentage, Pearson Correlation and Cronbach Alpha Co-efficient Analysis (It was found Hospital Anxiety
(0.85) and Depression (0.86) Scale of Cronbach Alpha Co-efficient, Quality of Life (0.89) of Cronbach Alpha
Co-efficient ) were used.
RESULT
It was observed that the illness in patients with cancer affected family relationship (4.00±1.17) of the
patients and occupation, school and home work (4.00±1.18). The patients perceived the disease as an item that
one should struggle and it is stated that the disease is a situation creating stress (4.55±1.54). Anxiety score
averages of the patients were higher of interns those of depression (8.54 ± 4.72). It was found out according to
Hospital Anxiety and Depression Scale interrupt point patient who receiving anxiety percent 58, depression
percent 60. A total quality life score average of the patients was found 48.83±12.67. In the result of correlation
analysis made among scales, it was found out that there was a statistically significant correlation between the
type of meaning of illness and quality of life, anxiety and depression (p<0.01). It was found out that there was a
negatively statistically significant correlation between anxiety depression and quality of life (p<0.01). As quality
of life score average increases anxiety and depression score average reduces.
CONCLUSION
While positive evaluation increases quality of life score average, it reduces anxiety and depression rate.
In the direction of study results, it was observed that the type of meaning for illness by the patients with cancer
had significant effect on depression, anxiety and quality of life.
Key Words: Patient with cancer, evaluation of illness, anxiety, depression, quality of life
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ZĐHĐNSEL ENGELLĐ ÇOCUĞA SAHĐP AĐLELERĐN AĐLE
ĐŞLEVLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Tülay SAĞKAL
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
Derya KARATAŞ
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
Meltem ORAN
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
GĐRĐŞ
Engelli çocuğa sahip ailelerin birçok problemi olabilmektedir. Anne babaların, eş olarak birbirlerinden,
hayattan, hayattaki beklentilerinden, mesleklerinden, yakın çevreden ve toplumdan beklentileri vardır. Ancak bu
durum aileye zihinsel engelli bireyin katılmasıyla değişir; aile içindeki iletişim, roller, duygusal tepki verme,
problem çözme, gereken ilgiyi gösterme ve genel işlevlere olumlu ya da olumsuz etkide bulunur.
YÖNTEM
Bu araştırma, engelli çocuğa sahip annelerin aile işlevlerinin değerlendirilmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma Đzmir ili Ödemiş ilçesi Aile Sağlığı Merkezlerinde (1.2.3.4.5.6.7, nolu ASM)
kaydı bulunan 180 zihinsel engelli çocuğa sahip annelere Kasım 2007- Ocak 2008 tarihleri arasında yapılmıştır.
Etik onam izni alınmıştır. Veri toplama aracı olarak Anneleri Tanıtıcı Bilgi Formu ve Aile Değerlendirme
Ölçeği(ADÖ) kullanılmıştır. Bu ölçek 60 madde ve Problem Çözme, Đletişim, Roller, Duygusal Tepki Vrebilme,
Gereken Đlgiyi Gösterme, Genel Đşlevler olarak 6 alt boyuttan oluşmaktadır. Verilerin istatistiksel analizlerinde
SPSS 16.0 programı ile sayı ve yüzde, t testi, multiple anova testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamına giren annelerin %47’sinin 31–40 yaş grubu olup, yaş ortalamasının X±ss:
40,19±10,00 olduğu, annelerin %84’ünün evli, % 52’sinin ilkokul mezunu, %73’ünün çalışmadığı, %93’ünün
çekirdek aileye sahip olduğu, %42’sinin kentte yaşadığı, %58’inde gelirin giderden az olduğu, %45’inin 2 çocuk
sahibi olduğu, %85’inin 1 tane engelli çocuğa sahip olduğu, % 59’unda çocuğun bakımını üstlenecek birinin
olmadığı, %67’sinin bakım konusunda kaygı yaşadığı, % 88’inin engelden dolayı kendini suçlamadığı ve
%54’ünün engelden dolayı çevrenin uzaklaşacağını düşünmediği olarak saptanmıştır.
SONUÇLAR
Araştırmamızdan elde ettiğimiz alt ölçekler puan ortalamalarımız ise; Problem Çözme: 2,30±0,56,
Đletişim: 2,12±0,34, Roller: 3,75±0,59, Duygusal Tepki Verme: 2,65±0,45, Gereken Đlgiyi Gösterme: 2,54±0,58,
Genel Đşlevler: 3,09±0,37 bulunmuştur. Araştırmaya katılan annelerde 31–40 yaş grubunda duygusal tepki verme
konusunda sağlıksız olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerden çalışıyor durumda olanların roller ve
duygusal tepki verme konusunda sağlıksız olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan annelerden çocuğun
engelinden dolayı eşini suçlayanların iletişim, gereken ilgiyi gösterme ve genel işlevler konusunda sağlıklı
olmadığı saptanmıştır. Bu çalışma, engelli çocuğa sahip ailelerin sağlıksız olduğu boyutların belirlenmesine,
güçlendirilmesine ve sorunlarının çözülmesine ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Dolayısıyla hemşireler zihinsel
engelli çocuğa sahip ailelere, profesyonel bakım ve rehabilitasyon hizmetlerini sağlamalıdır.
Anahtar Kelimeler: Aile, zihinsel engelli çocuk, fonksiyonel aile
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THE EVALUATION OF FAMILY FUNCTIONS OF FAMILIES WITH
MENTAL RETARDED CHILDREN
Tülay SAĞKAL
Ege University Medical School of Ödemis
Derya KARATAŞ
Ege University Medical School of Ödemis
Meltem ORAN
Ege University Medical School of Ödemis
INTRODUCTION
Families which have handicapped children may have many problems. Fathers and mothers have many
expectations about each other, about their life, their jobs, their environment and society. But this situation
changes and causes negative or positive effect with joining of a mental retarded child to the family by means of
problem solutions, internal communication, rols, affective involvement, displaying concern enough and general
functioning of family.
METHOD
This research put into practice to define variables that affects function of families which have mental
retarded children. The research, is done with 180 mothers that have retarded children which are registered to
Family Health Centers (1,2,3,4,5,6,7 FHC) in Ödemiş, Đzmir, between the dates November 2007 – January 2008.
It was accepted ethical approval. Forms Introducing Mothers and Family Assesment Measurement (FAM) are
used as devices to obtain data. This scale has 60 items and six sub-dimensions as Problem Solution,
Communication Skills, Rol Definition, Affective Involvement, Displaying Concern Enough and General
Functions. The statistical evaluating of data was used number and percent, t test, multiple anova test with SPSS
16.0 program.
RESULTS
It is derived from the research that %46,7 of the mothers involved in the research is between the age of
31-40, and the average of the ages 40,19±10,00, %84 of the mothers are married, % 52 of them graduated only
from primary school, %73 of them are unoccupied, %93 of them has nuclear families, %42 of them are living in
cities, %58 of them has less income than expense, %45 of them has two children, %85 of them has one disabled
children, %59 of them has no one to take responsibility of them, %67 of them worries about care, %89 of them
does not blame their selves because of handicap and %54 of them doesn’t think that neighbors can become
distant because of handicap.
CONCLUSIONS
The average of sub-scale point derived from the research is; Problem Solution:
2,30±0,56,Communication: 2,12±0,34, Rol Definiton: 3,75±0,59, Affective Involvement: 2,65±0,45, Displaying
Concern Enough: 2,54±0,58, General Functions: 3,09±0,37. It is found out that mothers between the ages of 31–
40 are unhealthy. It is also indicated that occupied mothers are unhealthy by means of Rol Definition and
Affective Involvement. It is stated that the mothers, involved in the research which blames their husbands for
their child’s handicap, are unhealthy in Communication, Displaying Concern Enough and General Functions.
This study shows that it is essential to determine and to solve the problems of the families with handicapped
children. Consequently, nurses should provide professional care and rehabilitation services on families with
mental retarded childeren
Key Words: Family, mentally retarded child, functionally family
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ÇOCUKLARIN TEKNOLOJĐ KULLANMA ORANLARI VE ALGILARI
Fadime Üstüner TOP
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Aygül BACA
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Nurten Gülsüm BAYRAK
Prof.Dr. A.Đlhan Özdemir Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu araştırma; gelişen teknolojinin çocuklar üzerindeki olumlu-olumsuz etkileri, teknolojiyi hangi
sıklıkla ve ne amaçla kullandıkları, ailelerin teknolojiyi kullanma sıklıkları ve çocukların algılarını belirlenmesi
amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM
Tanımlayıcı kesitsel tipteki araştırmamız MEB bağlı bir ilköğretim okulundan olasılıksız örnekleme
yöntemiyle belirlenen 4. 5. 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerinden toplam 350 öğrenci araştırmanın evrenini ve
örneklem grubunu oluşturmuştur. Araştırma; 2008-2009 Eğitim Öğretim yılı Kasım ayında 326 (%93) öğrenci
ile tamamlanmıştır. Veri toplama aracı olarak literatür bilgileri doğrultusunda anket formu hazırlanmıştır.
Ebeveynlere ve öğrencilere çalışma hakkında bilgi verilerek sözlü onamları alınmıştır. Veriler yüz yüze görüşme
yöntemiyle öğretmenleri aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler SPSS 16 programına aktarılmıştır. Sonuçlar
yüzde, sayı şeklinde ifade edilmiştir.
BULGULAR
Araştırma grubunun %54,9’u (179) erkek, %45,1’i (147) kız öğrencidir. Elde edilen bulgulara göre
öğrencilerin %47,2’sinin evinde bilgisayar olduğu saptanmıştır. Teknoloji denilince %44,2’sinin akıllarına
bilgisayar ve donanımları gelmektedir. Öğrencilere teknolojinin faydaları sorulduğunda %47,5’i ödevlerini yapıp
sohbet ettiklerini, %23,3’ü kolaylık sağladığını, %15’i araştırma yaptıklarını, %5,5’i zaman geçirmeye
yaradığını, %5,2’si gelişmek için faydalı olduğunu, %3,4’ü ise faydasını bilmediklerini belirtmiştir. Zararları ile
ilgili de %47,9’u bağımlılık yaptığını, sağlığa zararlı olduğunu, maddi zarar verdiğini, %14,7’si zararlı sitelerin
bulunduğunu ve yanlış arkadaşlıkların edinildiğini, %6,4’ü derslerden geri kaldıklarını, %4’ü fazla zaman
harcadıklarını, %4’ü tembellik yaptırdığını, %5,8’i aile ve sosyal bağların koptuğunu belirtmiştir. Öğrencilerin
%66’sı ilk kez 6 yaşında bilgisayarı kullanmaya başladıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin bilgisayarı ne amaçla
kullandığı sorgulandığında; %18,7’si oyun oynadığını, %16’sı ödevlerini yaptığını, %6,7’si sohbet ettiğini,
%6,1’i araştırma yaptığını ve %52,5’i bunların hepsini için kullandığı saptanmıştır. Oyun oynayan öğrencilerin
%40,5’i eğlence oyunlarını, %36,2’si zekâ oyunlarını ve %23,3’ü savaş oyunlarını tercih ettiğini ifade etmiştir.
Öğrencilerin %39,6’sı ödevlerini yaparken bilgisayardan yararlandığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %65’inin
günde en az 1–2 saatini bilgisayar ve tv karşısında geçirdiği saptanmıştır. Bu zamanın artması ile birlikte abur
cubur ve fast food tarzı beslenme oranı da artmaktadır ve bu oran %37,1’dir. Öğrencilerin dizi izleme oranı
%19,6’dır. Gelecekte seçmek istedikleri mesleklerde de bu dizilerin etkili olduğu saptanmıştır. Arkadaşlık
ilişkilerinde şiddete eğilim oranı %13,5’dir.
SONUÇ
Yapılan araştırmada yerleşim yerinin ilçe olmasına rağmen evlerdeki bilgisayar oranı yüksek
bulunmuştur. Öğrenciler bilgisayarda daha çok oyun oynamaktadırlar. Öğrenciler izledikleri dizilerden oldukça
çok etkilenmektedirler ve bu gelecekteki meslek seçimleri de etkilemektedir. Çocuklar, her yönden sağlıklı bir
gelişim için zenginleştirilmiş çevre içinde teknolojiye gereksinim duyarlar. Teknoloji yanlış kullanıldığı takdirde
zararlı olabilmektedir, oysa dikkatli kullanıldığında verebilecekleri sınırsızdır. Okul sağlığı ve toplum ruh sağlığı
hemşireleri ebeveynleri ve çocukları bilinçlendirmelidir.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, teknoloji, bilgisayar
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USING TECHNOLOGY AND RATE OF CHILDREN PERCEPTIONS
Fadime Üstüner TOP
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Aygül BACAK
Giresun Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Nurten Gülsüm BAYRAK
Prof.Dr. A.Đlhan Özdemir Devlet Hastanesi Psikiyatri Kliniği
INTRODUCTION and AIM
This research; developing technology on children positive- negative effects, how often and what to use
to publicise the families for tecnology and this research planned to impact on the determation of the effects on
children and families of the using tecnology.
METHOD
Definitation of type of cross-sectional research depend on Ministry of Education which is developed the
group of the students for investigation and sample group which determined 350 students can include 4.,5. ,6. ,7.
and 8. classes at the primary school. Research; education in 2008–2009 has been completed with 326 (%93)
students in November. Parents and students are given information about their work and their acknowledgments
were taken. Inquiry forms had been prepared participated in research, in order to get information and face to
face method had been applied to the student via teachers. Obtaineddata was transfered for program of SPSS 16.
This result was stated figure of percent and number.
RESULTS
Investigation group can consist of the %54,9 (179) of boys and %45.1 of girls. According to the
findings acquired in the research %47,2 percent of students have their own computers in their houses. Benefits of
tecnology are asked to students are doing %47,5 of them can say do homework while they are chatting %23,3 of
them can say to verify easiness, %15 of them can say to research something on to computer. %5.5 of students
can say to waste time uselessly, %5.2 of them say to improve themselves in order to benefit. %3.4 of students
say nothing about the beneficial of tecnology. When we mention about technology it reminds %44,2 of them
computer and network %47.9 of them think that it is hazardous to the health and make them dependent %14.7 of
them can say to point out dangerous sites on the internet and have a bad relationship. %6.4 of them can say to
affect on lesson negatively. %4 of them can say to spend more time and become laziness. %5.8 of them say to
affect on family and socio-cultural relationship negatively. %66 percent of students had firstly used computer at
the age st 6. . For students using of computer indicate that %18.7 for students play games on computer, %16 of
them do homework, %6.7 of them chat each other, %6.1 of them investigate something and %52.5 of them
Express themselves to use all of them. This research can point out that entertaining percent of %40.5. The
students who play games prefer to play games %36.2 of students prefer to play brain games also, %23.3 of them
prefer to play battle games. %65 percent age of students pass at least 1-2 hours in front of computer and T.V
with the increasing of the time passing in front of T.V and computer, the kickshaw and fast food type of
nourishment rate has also increased and this rate is %37.1Watching T.V series rate among students is %19.6.
these series have an effects in choosing the career that they want to be in the future. %39.6 percent of students
profit by computers while doing their homeworks. %13.5 of students can tend to damage their friends for having
relationship.
CONCLUSION
In the research, even though the research area is town, the rate of computer in the houses are high.
Students generally use computers in order to play games. Students are greatly affected by T.V series and this
effects also influence their choices of occupation in the future. Children, from every direction for a healthy
development in enriched environment need the technology. Technology can be harmful if used incorrectly but
when it used carefully it can provide unlimited things. The parents and children should be become conscious by
school health nurses and community mental health nurses
Key Words: Kid technology, computer
REFERENCES
1.
2.
3.

4.

Arslan, F.; 1-3 yaş dönemindeki çocuğun oyun ve oyuncak özelliklerinin gelişim kuramları ile açıklanması, Cumhuriyet
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 2,40-46, 2000.
Bilgin, N.; Sosyal Psikolojiye Giriş, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 48, 6. Baskı, Đzmir 2006.
Ceylan, P. ; Müzik Videolarındaki Erotik, Müstehcen ve Pornografik Görüntülerin Đlköğretim Birinci Kademe Öğrencileri
Üzerindeki Etkileri, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon ve Sinema Ana Bilim
Dalı, Ankara, 2004.
Cesur, S. , Paker, O. ; Televizyon ve Çocuk: Çocukların Tv Programlarına Đlişkin Tercihleri, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,
ISSN: 1304- 0278, Kış- 2007, Cilt: 6, Sayı: 19.
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GĐRĐŞ
Ülkemizde öğretmenlerin, yasaların belirlediğinden fazla öğrenci ile ilgilenmek zorunda kalmaları,
öğrenci disiplin problemleri, öğrencilerin duyarsızlığı, sınıfların kalabalık olması, gönülsüz tayinler, rol
çatışması, rol karmaşası, ücretlerin düşüklüğü, öğretmen atamalarının plansız olduğu düşünülürse öğretmenlerde
tükenmişliğin sıklıkla ortaya çıkabileceği varsayılabilir.
YÖNTEM
Bu araştırma, sınıf öğretmenlerin tükenmişlik düzeylerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak
yapılmıştır. Araştırma Đzmir ili Ödemiş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 15 merkez ilköğretim okulda
Aralık 2006- Ocak 2007 tarihleri arasında 150 sınıf öğretmeninde yapılmıştır. Etik onam izni alınmıştır. Veri
toplama aracı olarak Öğretmenleri Tanıtıcı Bilgi Formu, Maslach Tükenmişlik Envanteri(MBI) kullanılmıştır.
Bu ölçek toplam 22 madde ve Emosyonel Tükenme, Duyarsızlaşma ve Kişisel Başarı olarak 3 alt boyuttan
oluşmuştur. Verilerin istatistiksel analizlerinde SPSS 10,0 programı ile sayı ve yüzde dağılım, t testi, krusskal
wallis testi, one way one, mann whitney u testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamına giren öğretmenlerin %50,7’sinin 33–42 yaş grubu olup, yaş ortalamasının
40.85±6.87 olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin %53,3’ü kadın, %88,7’si evli, %84,0’ı 1–2 çocuk sahibi,
%56,7’sinin geliri gidere denk, %66,7’sinin en uzun süre yaşadığı yer ilçe, %49,3’ünün lisans mezunu olduğu
saptanmıştır. Araştırmamızdan elde ettiğimiz alt ölçek puan ortalamalarımız ise; Emosyonel Tükenme (EE):
39.35±8.59 tükenmişliği yüksek, Duyarsızlaşma (DP): 47.45±11.89 tükenmişliği yüksek ve Kişisel Başarı (PA):
19.82±13.31 tükenmişliği yüksektir.
SONUÇLAR
Araştırmaya katılan öğretmenlerde 23–35 yaş grubunda EE tükenmişliği yüksek olduğu saptanmıştır.
Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleği yapma sürelerine bakıldığında 0–7 yıl çalışanlarda DP tükenmişliği
yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleklerini verimli bir şekilde 10–15 yıl
sürdürülebilir diyenlerde DP ve PA tükenmişlikleri düşük olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan
öğretmenlerin emekliliği dolmayan öğretmenlerin DP ve PA tükenmişliklerinin düşük olduğu saptanmıştır.
Öğretmenlerin bireysel ve mesleki saygınlıklarını arttırıcı, girişkenliklerini geliştirici, problem çözme ve empatik
becerilerini arttırıcı ve meslektaşları ile ilişkilerini güçlendirici yönde eğitsel ve sosyal düzenlemeler yapacak
şekilde yapılanmaya gidilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Tükenmişlik, öğretmen, öğretmenlik
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INTRODUCTION
In our country, because of the fact that the teachers have to lecture students more than legal limitations,
problems of discipline, indifferent students, crowded classes, appointments made unwillingly , role conflict and
confusion, inadequate wages, irregular appointments may often cause them feel exhausted.
METHOD
The research is done for examination of exhausted of primary school teachers. It is processed in 15 state
primary schools with 150 teachers in Ödemiş, Đzmir between December 2006 and January 2007. It was accepted
ethical approval. Forms Introducing Teachers and Maslach’s Boredom Inventory are used as data collecting
means. This scale has 22 items and three sub-dimensions as Emotional Exhaution (EE), Depersonalizasyon (DP)
and Personal Accomplisment (PA). The statistical evaluating of data was used number and percent, t test,
krusskal wallis testi, one way one and mann whitney u test with SPSS 10.0 program.
RESULTS
It is derived from the research that %50.7 of the teachers involved in the research is between the age of
33 and 42, and the average of the age is 40.85±6.87. %53.3 of the teachers is female, %88.7 of them is married,
%84 of them has 1 or 2 children, %56.7 of them has the same level of income and expense, %66.7 of them lives
much longer in counties, %49.3 of them has bachelor’s degree. The average of sub- scale point we derived from
the research is; EE: 39.35±8.59 highly exhausted, DP: 47.45±11.89 highly exhausted and PA: 19.82±13.31
highly exhausted.
CONCLUSIONS
It is indicated that the EE exhaustion of the teachers involved in the research is between the age of 23
and 35 is highly. As the period of work is considered, the teachers involved in the research between 0-7 years
have higher DP exhaustion. It is also indicated that among the teachers involved in the research, who claimed
that a teacher can work 10 or 15 years productively, have lower rates of DP and PA exhaustion. Besides the
teachers who haven’t completed the duration for retirement have lower rates of DP and PA exhaustion. The
educational and professional regulations which will enhance personal and professional prestige, enterprise,
stimulate their problem solving skill and interaction between the colleagues must be done for reconstruction.
Key Words: Burnout, teacher, teaching
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BOLU ĐLĐ MERKEZ KÖYLERĐNDEN BĐRĐNDE YAŞAYAN
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Aile sistemi, ailede bulunan kişilerin birbirleri ile olan ilişkilerini düzenleyen kuralların tümüdür (Doğan, 1995).
Aile sisteminin işleyişinde, bireylerden oluşan aile yapısı ve bunlar arasındaki ilişki düzeyi önemli bir rol oynar (Kars, 1996).
Aile bireyin sağlıklı gelişmesinde en etkin role sahiptir. (Buzlu ve ark., 1995). Ailede sağlıklı iletişimin varlığı, ailenin diğer
kişilerle ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. (Tezel, 2004). Ailede sevgi, ilgi, güven ve anlayış içinde yaşayan bireylerin
bilinçli, becerikli, olgun bir kişilik geliştirmeleri mümkün olacaktır (www.mcaturk.com). Aile içinde bireyin gelişiminde
öncelikli görev annelerindir. Bu rolü iyi bir şekilde gerçekleştirebilmek için kadınların ruh sağlığının iyi olması önemlidir
(www.hacettepe.edu.tr). Ruh sağlığının bozulduğu durumlarda normal aile düzeni bozulur ve sosyal yaşam kısıtlanır (Kelleci
ve ark. 2003).Ülkemiz gerçekleri, kadınların düşük sosyoekonomik düzeyde bulunma, olumsuz koşullarda yaşama, ev işleri,
çocuk bakımı, eşe karşı sorumluluklar, öğrenilmiş çaresizlik, güçsüzlük, itaatkar, fedakar ve pasif olma gibi toplum
öğretilerinin mutsuz, doyumsuz, ümitsiz, çaresiz, kendini değersiz görme gibi duygular yaşamalarına neden olabileceğini
düşündürmektedir (Kelleci ve ark. 2003).Bu çalışmada ailenin, sağlıklı bireylerin gelişmesindeki etkisi ve ülkemizde kadına
biçilen rolün aile işlevlerini etkilediği göz önünde bulundurularak Bolu Đli Merkez Köylerinden Karaköy’de yaşayan
kadınların aile içi işlevlerinden problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterme, davranış
kontrolü ve genel işlevlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu yolla, tespit edilen sorun alanlarına yönelik ruh sağlığını
geliştirme çalışmaların yapılabilmesinde kaynak oluşturulacağı düşünülmektedir.
MATERYAL ve YÖNTEM
Araştırma, Karaköy’de yaşayan ailelerin aile işlevlerini değerlendirmek amacı ile kesitsel ve tanımlayıcı olarak
planlanmıştır. Evli kadınların işlevlerini hangi konularda ve ne ölçüde yerine getirebildiğini belirlemek ve sorun alanlarını
ortaya çıkarmak amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak kadınlara sosyo-demografik özelliklerini
içeren bir kişisel bilgi formu ve aile işlevlerinin hangi ölçüde yerine getirebildiğini belirleyip sorun alanlarını ortaya çıkaran
bir ölçüm aracı olan Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ) kullanılmıştır. Ölçek McMaster Aile işlevleri Modelinin klinik olarak
aileler üzerine uygulanmasıyla elde edilmiştir. Türkiye’de geçerlilik ve güvenirlik çalışması Bulut tarafından yapılmıştır
(Bulut,1990).Bu ölçek ailenin yapısal ve örgütsel özelliğini ve aile üyeleri arasındaki etkileşimi, “sağlıklı” ve “sağlıksız”
olarak ayırt edebilecek şekilde tanımlamıştır. ADÖ; problem çözme, iletişim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi
gösterme, davranış kontrolü ve genel işlevler olarak 7 alt ölçekten oluşmuştur (Bulut,1990). Araştırmanın evreni ve
örneklemini Karaköy’de yaşayan 119 evlenmiş kadın oluşturmuştur.
BULGULAR
Çalışmamızda yer alan kadınların %39,5’i erişkinlik döneminde, %76,5’i ilkokul mezunu, %86’sı evli ve % 95’i ev
hanımıdır. Sosyal güvencesi olan %92,4 (n:110) kadından %60,5’inin SSK’lıdır ve %89,9’u sosyal güvencesinden
faydalanmaktadır. Kadınların %50.4’ünün en az bir hastalığı vardır ve hastalıkların %21.8’i hipertansiyondur. En sağlıklı
puanlar Genel Đşlevler alt boyutunda (X=1.45±,43) alınırken en sağlıksız puanlar ise Davranış Kontrolü alt boyutunda
(X=2.02±,49) alınmıştır. Kadınların öğrenim durumları ile Problem Çözme alt boyutu (p=,002), Duygusal Tepki Verebilme
alt boyutu (p=,011) ve Genel Đşlevler alt boyutu (p=,044) arasında, kadınların sosyal güvenceleri ile Problem Çözme alt
boyutu (p=,025) arasında, kadınların sosyal güvencelerinden yararlanma durumları ile Problem Çözme alt boyutu (p=,029)
arasında ve kadınların hastalık durumları ile Duygusal Tepki Verebilme alt boyutu (p=,021) ve Gereken Đlgiyi Gösterme alt
boyutu (p=.026) arasında anlamlı derecede farklılık bulunmuştur.
SONUÇ
Çalışmanın sonucunda, Karaköy’de yaşayan ailelerin aile işlevlerinin genel olarak sağlıklı sürdürüldüğü, bu
konuda çok fazla sıkıntı yaşamadıkları tespit edilmiştir. Sonraki aşamalarda kadınların ruhsal hastalık riskini belirleyen bir
araştırma yapılması önerilmektedir
Anahtar Kelimeler: Kadın, aile, işlev.
KAYNAKLAR
1. Doğan, O.: Sağlık Alanında Davranış Bilimleri I. Baskı, 1995.
2. Kars, Ö., Çocuk Đstismarı: Nedenleri ve Sonuçları, S:22, Ankara, 1996.
3. Buzlu, S., Coşkun A. Annelerin, Çocukların Psikolojik Gelişmeleri Hakkındaki Bilgi Düzeyleri. Hemşirelik
Bülteni, Cilt IX, Sayı 38, s.119, Çantay Kitabevi, Đstanbul, 1995.
4. Tezel,A., Aile Đçi Đletişim, Uluslararası Đnsan Bilimleri Dergisi Cilt:1(1), S:2 2004.
5. http://www.mcaturk.com/aile_birim.htm Erişim Tarihi: 16.12.2005.
6. EKEN, H., Askeri Kurumların Mesleğe Đlişkin Rol Đle Aile Đçi Rol Etkileşimindeki Rolü: Türk Silahlı
Kuvvetlerindeki Kadın Subaylar Örneği http://www.sdergi.hacettepe.edu.tr/huriguleken.pdf
Erişim
Tarihi:12.09.2007
7. Kellecı, M., Aştı, N., Küçük, L., Bir Sağlık Ocağına Başvuran Kadınların Genel Sağlık Anketine Göre Ruhsal
Durumları, C.Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 7(2), S:11-12, 2003.
8. Bulut I. Aile Değerlendirme Ölçeği El Kitabı. Özgüzeliş Matbaası, Ankara, 1990.
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INTRODUCTION AND OBJECTVE
Family system is all the rules regulating the relationships of the individuals who take place in the family (Doğan,
1995). In the operation of family system, family structure built by the individuals and the relationship association between
them have an important role (Kars, 1996). Family gets the most effective role in the individual’s healthy development
(Buzlu et all, 1995). The existence of the healthy communication in the family also affects the family’s relationships with
other people (Tezel, 2004). It will be possible that the individuals living in love, interest, trust and sympathy can develop
conscious, skillful and matured personalities (www.mcaturk.com). Mothers have the prime duty for the individuals’
development in the family. It is important that the women have good mental health in order to act out this role
(www.hacettepe.edu.tr). Normal family order is corrupted and restricted in the existence of mental disorders (Kelleci et all
2003). It is determined in basic health services that women have mental disorders twice more than men (Buzlu et all
2006).It makes us think that the actualities of our country, being in a low socio-economic level, living in negative
conditions, house works, child care, responsibilities for the husband, learned helplessness, social doctrines such as
incapability, being submissive, devoted and passive can cause the women have feelings such as being unhappy, unsatisfied,
hopeless, desperate, worthless (Kelleci et all 2003). In this study, it was aimed to evaluate the inter-family functions like
problem solving, communication, roles, giving emotional reaction, due consideration, behavior control and general
functions of the women living in Karaköy which is one of the central villages of Bolu. By this way, it is thought that this
study will be a source in carrying out the studies for developing mental health about the determined problem areas.
MATERIAL AND METHOD
The study was descriptively carried out in order to determine in what subjects and to what extend the married women
living in Karaköy fulfilled their functions and in order to ascertain their problem areas. As the data collecting means, a
personal information form of the women including their socio-economic features and Family Evaluation Scale (FES), which
was a measurement means determining in what subjects the women fulfilled their functions and ascertain the problem areas
were used. The scale was obtained by applying McMaster Model of Family Functioning (MMFF) clinically on families. Its
validity and reliability study was done by Bulut in Turkey (Bulut, 1990). This scale was defined as it could differ the
structural and organizational feature of the family and the communication between the family members as “healthy” or
“unhealthy”. FES; consisted of 7 subscales such as problem solving, communication, roles, giving emotional reaction, due
consideration, behavior control and general functions (Bulut, 1990). 119 married women living in Karaköy built up the scope
and sample of the study.
FINDINGS
Of the women participated our study, 39.5% were in adulthood, 76.5% were primary school graduates, 86% were
married and 95% were housewives. Of the 92.4% (n: 110) women having social insurance, 60.5% were member of SSK
(Social Insurance Institution) and were benefiting from their social insurance. Of the women, 50.4% had at least one illness
and 21.8% of the illnesses were hypertension. While the healthiest points were obtained in Due Consideration (DC) subscale
(X=1.45±, 43), the unhealthiest points were obtained in Behavior Control (BC) subscale (X=2.02±, 49). Meaningfully
differences were found between the women’s education levels and PS subscale (p=002), GER subscale (p=011) and GF
subscale (p=044), between their social insurances and PS subscale (p=0.25), between their situation of benefiting from their
social insurances and PS subscale (p=0.29) and between the women’s illness situations and GER subscale (p=021) and DC
subscale (p=026).
CONCLUSION
In the result of the study, it was determined that the family functions of the women living in Karaköy were generally
continuing in a healthy way, they didn’t have a lot of difficulties. It is thought that a research determining the women’s risk
of mental illnesses can be carried out in the following steps.
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RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYLERĐN ĐÇSELLEŞTĐRĐLMĐŞ
DAMGALANMA DURUMLARI
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Damgalanma bir kişiyi diğerlerinden ayıracak şekilde o kişinin gözden düşürülmesi, diğer insanlardan
aşağı görülmesi, genel anlamda kötülenmesidir. Toplumdaki damgalanmanın içselleştirilmesi, bireylerin ciddi
şekilde örselenmesine yol açabilmektedir. Dolayısıyla ruhsal hastalığı olan bireylerin damgalanması, bu kişilerin
tedaviye uyum göstermelerinde sorunlara yol açtığı gibi onların sosyal ilişkilerinde de ciddi sorunlarla yüz yüze
kalmalarına neden olabilmektedir. Ülkemizde damgalanma üzerine yapılan çalışmalar da ruhsal hastalığı olan
kişilerin damgalandığını ve dışlandığını göstermektedir. Bu nedenle içselleştirilmiş damgalanma, tedavi
sürecinde üzerinde durularak elimine edilmesi gereken önemli bir sorundur ve özellikle psikiyatri hastalarının
içselleştirilmiş damgalanma durumlarının araştırılması, sonuçlar doğrultusunda uygun girişimlerin yapılmasının
yararlı olacağı düşünülmektedir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı tipteki bu çalışmanın örneklemini 30.03.2009 – 03.04.2009 tarihleri arasında Bolu ili
Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ile Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde kayıtlı, araştırmaya katılmaya
gönüllü 91 birey oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında, bireylerin sosyo-demografik ve hastalığına yönelik
özelliklerini belirlemek amacıyla “Birey Tanıtım Formu” ile Ritsher ve arkadaşları (2003) tarafından geliştirilen,
ülkemizde Ersoy ve Varan (2007) tarafından uyarlama çalışması yapılan “Ruhsal Hastalıklarda Đçselleştirilmiş
Damgalanma Ölçeği (RHĐDÖ)” kullanılmıştır. Ölçek, dörtlü Likert biçiminde olup, 29 maddeden oluşan ve içsel
damgalanmayı değerlendiren öz-bildirim ölçeğidir. Ölçeğin 5 alt boyutu olup, tüm alt boyut puanlarının
toplanmasıyla toplam puan 4-91 arasında değişmektedir. Verilerin analizinde, yüzde dağılımları, Kruskal-Wallis
Testi ve Pearson’s Korelasyon Testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Çalışma kapsamına alınan psikiyatri hastalarının %63.7’sinin erkek, % 48.4’ünün bekar, % 60.4’ünün
herhangi bir işte çalışmadığı, %53.8’inin il merkezinde yaşadığı, % 47.3’ ünün sosyo-ekonomik durumunu orta
olarak algıladığı, %36.3’ünün ilkokul mezunu olduğu, %40.7’sinin hastalandıkça doktor kontrolüne gittiği,
%89’unun ilacını düzenli olarak kullandığı, %59.3’ünün hastalığına yönelik çevresinden destek aldığı,
%42.9’unun ise aldığı destek kaynağının aile bireyleri olduğu bulunmuştur. Hastaların hastalık süreleri
incelendiğinde, %51.6’sının 0-5 yıldır bir psikiyatri tanısı almış olduğu, %12.1’inin ise hastalığının süresini
bilmediği saptanmıştır. RHĐDÖ’nün toplam puan ortalaması 66.0±15.06, alt gruplarından yabancılaşma
boyutunun 13.61±5.30; kalıplaşmış yargıların onaylanması boyutunun 15.21±5.10; algılanan ayrımcılık
boyutunun 11.48±3.60; sosyal geri çekilme 13.06±3.86; damgalanmaya karşı direnç boyutunun ise 12.61±2.88
olduğu bulunmuştur. RHĐDÖ’nün bu çalışma için iç güvenilirlik katsayısı 0.81 olarak bulunmuştur. Hastaların
tanı aldıkları psikiyatrik hastalık süresine göre RHĐDÖ’nün yabancılaşma ve kalıp yargıların onaylanması alt
boyut puan ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p>0.05). Hastaların yaşlarına,
cinsiyetlerine, eğitim düzeylerine, yaş gruplarına, almış oldukları tanılara, medeni ve sosyo-ekonomik
durumlarına göre RHĐDÖ toplam ve tüm alt boyutları puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır
(p>0.05). Hastaların çalışma durumuna göre, RHĐDÖ alt gruplarından kalıp yargıların onaylanması boyutu puan
ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Hastaların sahip olduğu çocuk sayısı arttıkça,
anlamlı bir biçimde (p<0.05), RHĐDÖ toplam puan ortalamaları ile yabancı, kalıplaşmış yargıların onaylanması,
algılanan ayrımcılık alt boyutları puan ortalamalarının arttığı saptanmıştır. Hastaların yaşadığı yere göre; il
merkezinde yaşayan hastaların RHĐDÖ toplam ve algılanan ayrımcılık alt boyutu puan ortalamasının anlamlı
biçimde azaldığı bulunmuştur.
SONUÇ
Bu çalışmadan elde edilen bulgular, hastaların ruhsal hastalıklarda içselleştirilmiş damgalanma
durumunun kısmen olumsuz olduğunu ve bu durumu ise; hastaların yaşadığı yer, çalışma durumu, çocuk sayısı
ile tanı süresi gibi özelliklerin etkilediğini göstermektedir.
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THE SITUATIONS OF THE INTERNALIZED STIGMA OF PEOPLE
WĐTH PSYCHIAL PROBLEMS
Süheyla ERGUN
Abant Đzzet Baysal University Health College of Bolu, Bolu
Melike YÖNDER
Abant Đzzet Baysal University Health College of Bolu, Bolu
INTRODUCTION AND OBJECTIVE
Stigma is the discredit, disparagement, generally dispraise of a person in such a way that will
discriminate him against others. Internalization of stigma in society can cause serious damage to the individuals.
Accordingly, stigmatization of the individuals with mental illnesses can cause them to be faced with serious
problems in their social relationships as well as it can cause problems in those individuals’ adjustments to the
therapies. In our country, also the studies carried out about stigmatization show that the individuals with mental
illnesses are stigmatized and excluded. Therefore, internalized stigma is an important problem that must be
eliminated by emphasizing in therapy process and it is thought that especially analysis of the psychiatry patients’
internalized stigmatizations and making suitable attempts in the direction of the results will be useful.
MATERIAL AND METHOD
The sample of this descriptive study consisted of 91 voluntarily participant inpatients, who came to
Bolu Community Health Center between the dates of 30 March and 3 April, of the Mental Health and Illnesses
Hospital. For data collection, “Individual Description Form” and “Internalized Stigma of Mental Illness Scale
(ISMI)”, of which developed by Ritsher et al (2003) and carried of the adaptation study by Ersoy and Varan
(2007) were used in order to determine the socio-demographic and illness-oriented features of the individuals.
For the analysis of data, percentage distribution, Kruskal-Wallis Test and Pearson’s Correlation Test were used.
FINDINGS
Of the psychiatry patients that were taken into the study scope, 63.7% were male, 48.3% were single. It
was found that, of the patients, 60.4% did not work for any job, 53.8% lived in cities, 47.3% were perceived as
they had a medium socio-economic status, 36.3% were primary school graduates, 40.7% went to doctor for
medical examination whenever they were ill, 89% took their medicine regularly, 59.3% took support from their
environments for their illnesses, 42.9% had their family members as their support source. When the illness
period of the patients was examined, it was determined that 51.6% of them have been taking psychiatry
diagnosis for 0-5 years and 12.1% of them did not know the period of their illnesses. It was found that total point
average of ISMI was 66.0±15.06, alienation subscale from subgroups was 13.61±5.30, stereotype endorsement
subscale was 15.21±5.10, perceived discrimination subscale was 11.48±3.60; social withdrawal subscale was
13.06±3.86; and stigma resistance subscale was 12.61±2.88. The inter-rater reliability coefficient of ISMI was
found as 0.81. A statistically meaningful difference was found between the alienation and stereotype
endorsement subscale point averages of ISMI according to the psychiatric illness period of which the patients
took diagnosis (p>0.05). No meaningful difference was found between ISMI total and all subscale point averages
according to the patients’ ages, sexes, education levels, age groups, the diagnosis they took, marital and socioeconomic status (p>0.05). According to the patients’ working situations, a meaningful difference was found
between the point averages of stereotype endorsement which was the subscales of ISMI (p<0.05). It was
determined that the more the patients’ number of children increased, the more the point averages of ISMI total
point averages and alienation, stereotype endorsement, perceived withdrawal subscale point averages
meaningfully increased (p<0.05). It was found that, according to the places the patients lived; ISMI total and
perceived withdrawal subscale point averages of the patients lived in cities meaningfully decreased.
CONCLUSION
The findings obtained from this study show that the patients’ internalized stigma of mental illnesses was
partially negative and the features such as, the place patients live in, their working situations, number of children
and diagnosis period affected this situation.
Key Words: Mental Illness, Internalızed Stıgma
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PĐŞĐRĐCĐ CĐHAZLAR FABRĐKASININ BĐR BÖLÜMÜNDEKĐ
ĐŞÇĐLERĐN ĐŞ DOYUMLARININ ĐŞKAZASI ÜZERĐNE ETKĐSĐ
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Süheyla ERGÜN
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Ordu Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Đş doyumu, 1930’lardan itibaren yoğunlukla üzerinde araştırmalar yapılmış bir kavram olup, çalışanların
psikolojik ve fiziksel sağlığı ile ilgilidir (Aslan, 2006). Đş kazalarının önlenmesine yönelik hizmetler iş sağlığı
hemşiresinin önemli fonksiyonlarından birisidir. Bunun için hemşire çalışma ortamının güvenliğinin korunması
ve sürdürülmesi için çalışma ortamını gözler ve kişisel koruyucuların kullanılma durumunu kontrol eder
(Emiroğlu 1998). Böylece çalışanların iş kazası geçirmeleri azaltılabilir. Bu çalışma Đşçilerin iş doyumlarının iş
kazası geçirme durumları üzerine etkisini belirlenmek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Bolu’da bulunan pişirici cihazlar fabrikasında mekanik, emaye, montaj gibi 13 bölüm yer almaktadır.
Fabrikadaki toplam çalışan sayısı 1836 kişidir. Mekanik bölümünde çalışan 77 kişi gönüllü olarak çalışmaya
katılmıştır. Đşçilerin 44’ü (%57,1) vasıfsız, 29’u (%37,7) operatör, 2’si (%2,6) sorumlu, 1’i (%1,3) teknisyendir.
Sosyo-demografik özellikler ve iş kazası geçirme durumları hakkındaki verilerin toplanmasında, araştırmacılar
tarafından hazırlanan soru formu, iş doyumunun tespiti için ise “iş doyum ölçeği” (Kayınova 2005)
kullanılmıştır. Đş doyum ölçeğinde 14 soru yer almaktadır ve 5’li likert tipi bir ölçektir. “Beni hiç tatmin etmez,
beni yeterince tatmin etmez, kararsızım, beni oldukça tatmin eder, beni çok tatmin eder” şeklinde sınıflanmıştır.
Veriler SPSS paket programında değerlendirilmiştir. Sosyo-demografik özellikler ve iş kazası geçirme durumu
yüzdelik olarak değerlendirilmiş, iş doyumunun iş kazası üzerindeki etkisini belirlemek için “independent
sample T testi” uygulanmıştır.
BULGULAR
Çalışanların % 50.8’i 24-28 yaş arasında, %74’ü lise mezunu, %71.4’ü evli ve hepsi erkektir.
Tablo 1. Çalışanların Đş kazası Geçirme Durumları
Đş kazası geçirme durumu
Sayı
%
40
51.9
Geçirmiş
Geçirmemiş
37
48.1
Toplam
77
100.0
Çalışanların %51,9’u bu işyerinde en az bir kez iş kazası geçirmiştir. Đş kazası geçiren çalışanların
%73,2’sinin kaza sonucunda yaralandığı belirlenmiştir. Đş kazası geçirip nedenini açıklayan çalışanlar, bu
kazaların oluşmasının 20 tanesini kişiye bağlı nedenlerle, 7 tanesinin de çalışma ortamına bağlı nedenlerle
gerçekleştiğini ifade etmişlerdir. Kişiye bağlı nedenler içinde dikkatsizlik, yorgunluk, işlerin acele yetişmesi,
koruyucuların kullanılmaması gibi nedenler yer almaktadır. Çalışma ortamına bağlı nedenler içinde ise, aletlerin
koruyucularının olmaması, bakımlarının geciktirilmesi, işin uygun planlanamaması gibi nedenlerin olduğu ileri
sürülmüştür. Çalışanların %72,7’si kendilerinin kaza geçirebileceğini düşündüklerini ifade etmişlerdir.
Çalışanların iş doyumu puanları minimum 14, maksimum 63, ortalama değer 39,95 bulunmuştur. Standart sapma
10,7’dir. Çalışanların iş doyumu ortalaması ile iş kazası geçirme durumları arasındaki fark anlamlı
bulunmamıştır p=0.35 (p<0.05).
SONUÇLAR
Çalışanların yarısı bu işyerinde en az bir kez iş kazası geçirmiştir. Đş kazası geçiren çalışanların ¾’ünün
kaza sonucunda yaralandığı belirlenmiştir. Çalışanların yaklaşık ¾’ü kendilerinin kaza geçirebileceğini
düşündüklerini ifade etmişlerdir. Çalışanların iş doyumu ortalaması ile iş kazası geçirme durumları arasındaki
fark anlamlı bulunmamıştır. Đş doyumu ve kazası arasındaki ilişkileri irdeleyebilmek amacıyla yeni çalışmalar
yapılması önerilir.
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INTRODUCTION and AIM
Job satisfaction is a highly researched concept since the 1930’s, regarding the workers’ psychological
welfare and physical health (Aslan, 2006). The prevention of work accidents are one of the major duties of the
occupational health nurse. To ensure and sustain the safety of the working environment, the nurse observes the
environment and checks the status of personal preventive material usage (Emiroğlu 1998). This way, the work
accidents can be decreased. This study was performed in order to determine the effect of the job satisfaction of
the workers on their exposure to work accidents.
METHOD
In Bolu cooking appliances factory, there are 13 departments such as mechanics, enameling and
assembly. The total number of employees in the factory is 1836. 77 workers from the mechanics department
voluntarily participated in our study. 44 (57.1 %) of the workers were unskilled, 29 (33.7 %) were operators, 2
(2.6 %) were chiefs, 1 (1.3 %) was a technician. For data collection, a questionnaire form was prepared by the
researchers for socio-demographical characteristics and exposure to work accidents, and “job satisfaction scale”
(Kayınova 2005) was used. Job satisfaction scale consists of 14 questions and it is a 5 point likert scale. It is
classified as “Not satisfied at all”, “Not enough satisfied”, “Uncertain”, “Quite satisfied” and “Very satisfied”.
The data were evaluated using SPSS software package. The socio-demographical characteristics and exposure to
work accidents were evaluated in percentages; independent sample T-test was used to determine the effect of job
satisfaction on work accidents.
RESULTS
50.8 % of the workers were 24 to 28 years old, 74 % were high school graduates, 71.4 % were married
and all were men.
Table 1: Workers’ Exposure to Work Accidents
Exposure to work accident
Number
%
40
51.9
Exposed
37
48.1
Not exposed
Total
77
100.0
51.9 % of the workers had been exposed to a work accident in this factory at least once. It was found
that, 73.2 % of the workers, who had been exposed to a work accident, had been injured as a consequence of the
relevant accident. The workers, who had been exposed to a work accident and disclosed the cause, stated that 20
of the accidents had arisen due to personal mistakes and 7 due to working environment. The personal mistakes
included carelessness, fatigue, urgency of work, negligence of using protective material. It was claimed that, the
causes associated with the working environment included lack of protectors of the machinery, lack of timely
maintenance and lack of proper planning of the work. 72.7 % of the workers expressed that they thought they
might be exposed to a work accident. The job satisfaction point of the workers was found between 14 minimum
and 63 maximum, the average value being 39.95. The standard deviation is 10.7. The difference between the job
satisfaction and exposure to work accidents of the workers was not found significant, p=0.35 (p>0.05).
RESULTS
Half of the workers had been exposed to a work accident in this factory at least once. It was found that,
¾ of the workers, who had been exposed to a work accident, had been injured as a consequence of the relevant
accident. Approximately ¾ of the workers expressed that they thought they might be exposed to a work accident.
The difference between the job satisfaction and exposure to work accidents of the workers was not found
significant. We suggest new researches to be performed to study the relation between job satisfaction and work
accidents.
Key Words: Job satisfaction, work accident, occupational safety
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PSĐKĐYATRĐ KLĐNĐKLERĐNDE YAŞANAN ŞĐDDET OLAYLARI,
KAYITLARA YANSIMASI ve ELE ALINIŞI
Makbule ŞENYURT
GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Fahriye OFLAZ
GATA HYO Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyesi
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Günümüzdeki önemli toplumsal sorunlardan birisi şiddettir. Klinik ortamda yaşanan şiddet olayları ile ilgili literatür
incelendiğinde yapılan çalışmaların, konuyu genel bir perspektif içinde değerlendirmediği görülmektedir. Çalışmalar
genellikle hemşirelik uygulaması ve personeline yönelik olarak yapılmıştır. Şiddet davranışını tanımlayıcı ve şiddet
davranışının takip edilme yöntemleri ile ilgili çalışmaların sayısının arttırılması, hem psikiyatri kliniklerinde hem de
hastaların taburcu oldukları dönemde oluşabilecek şiddet olaylarının önlenmesi konusunda yardımcı olacaktır. Şiddetle ilgili
incelemelerin tarihsel sürecine bakıldığında, doğru olarak tanımlanması, doğru olarak kayıt tutulması ve psikiyatri klinikleri
için yeniden ele alınması gerekmektedir. Bu araştırma, psikiyatri kliniklerinde yaşanan şiddet olaylarının türlerini, bu
olayların kayıtlarda gösterilme durumunu ve şiddet olayları ile nasıl başa çıkıldığını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak
yapılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM
Araştırma, 30 Ekim 2007–1 Şubat 2008 tarihleri arasında Ankara’daki resmi üniversite hastaneleri (A.Ü. Psikiyatri
AD, G.Ü Psikiyatri AD, GATA Psikiyatri AD, H.Ü. Psikiyatri AD) ile Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Psikiyatri Şefliği’nde yürütülmüştür. Kesitsel bir araştırma tasarımı kullanılmıştır. Araştırma örneklemini araştırmaya
katılmayı kabul eden, bu psikiyatri kliniklerinde en az 1 yıldır görev yapan 91 sağlık personeli ve tedavi almakta olan 150
hasta oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda hasta ve sağlık çalışanları için ayrı
olarak hazırlanmış, sosyo-demografik özellikler, saldırgan davranış türleri ve şiddet ile ilgili yaşantıları içeren iki soru formu
kullanılmıştır. Form, Saldırganlık Sıklığını Algılama Ölçeği’nden (POPAS) uyarlanmıştır. POPAS, Oud tarafından 2001
yılında geliştirilmiştir. Bu ölçek, saldırganlık ve şiddet türlerini ayrıntılı olarak tanımlar ve sınıflandırır. Form değerlendirme,
5 noktalı likert tipi skalada yapılmıştır (0=katılmıyorum, 5=tamamen katılıyorum). Orijinal kullanımda şiddet türleri yüzdelik
ve sıklığı aritmetik ortalama hesaplamalarıyla gösterilmiştir. Bu çalışmanın analizlerinde ise, belirtilen şiddet türü ve sıklığı
çarpılarak elde edilen “Saldırı Algılama Puanı” kullanılmıştır. Anketin geneli için Cronbach’s α=0.877 olarak hesaplanmıştır.
Araştırmanın uygulanabilmesi için, her hastanenin Ana Bilim Dalı Başkanlıkları, GATA Etik Kurulu ve Ankara Đl Sağlık
Müdürlüğü’ nden gerekli izinler alınmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan çalışanların, son altı ay için hastalardan daha fazla şiddet olayı belirttiği görülmüştür.
Çalışanlar daha çok sözel şiddet türlerini (%74.7) bildirmektedirler. Sağlık görevlileri ve özellikle hemşireler yüksek oranda
sözel şiddet yaşadıklarını belirtmiştir. Hastalar da çalışanlar gibi, klinik ortamda en fazla basit sözel saldırgan davranış
(%14.7) yaşadığını belirtmiştir. Şiddetin nedenleri açısından çalışanlar ve hastalar arasında fark bulunmuştur (p<0.05).
Çalışanların %81.3’ü, hastaların %63.3’ü şiddet nedeni olarak “herhangi bir nedenden dolayı öfkeli olma” gerekçesini
bildirmiştir. Meslek gruplarına göre belirtilen şiddet türleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hemşireler ve kat bakım
görevlilerinin, psikolog/sosyal hizmet uzmanlarına göre daha sık ve fazla sayıda Basit Sözel Saldırı bildirdikleri saptanmıştır
(Z=2.838; p=0.003; Z=2.784; p=0.003). Mesleklere göre şiddete verilen tepkilerde istatistiksel anlamda bir fark ortaya
çıkmamıştır (p>0.05). Hasta cinsiyetleri ve saldırgan davranışı algılama durumları açısından istatistiksel öneme sahip
farklılık bulunamamıştır (p>0.05). Genel olarak şiddet olaylarının sözel olarak bildirildiği ve kayıtlara yansımadığı
görülmüştür. Şiddet olaylarının kayıt edilmesi, hemşireye ve doktora sözel bildiri şeklinde olmaktadır. Çalışanlar şiddet
türleri arasında, hastaların intihar girişim ve eylemlerinin özellikle kayıtlara yansıması gerektiğini düşünmektedirler.
Çalışanların yarısından fazlası şiddet olaylarını çözümleyebildiklerini ifade etmişlerdir. En fazla kullanılan çözüm yöntemi,
hastaları konuşarak ikna etmeye çalışmadır.
SONUÇ
Araştırmanın sonuçları doğrultusunda; Şiddetin nedenleri ve meslek gruplarına göre belirtilen şiddet türleri
açısından çalışanlar ve hastalar arasında fark bulunmaktadır. Hastanelerde şiddet izlem ve kayıt sistemlerinin arttırılması,
hastaların “saldırgan davranış” algılarına yönelik niteliksel çalışmaların yapılması önerilmektedir.
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PERCEPTION AND PREVALANCE of VIOLENT INCIDENTS in
PSYCHIATRIC INPATIENT UNITS
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GATA Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı
Fahriye OFLAZ
GATA HYO Psikiyatri Hemşireliği Öğretim Üyesi
INTRODUCTION and AIM
One of our major social problem is violence, nowadays. When we examine the literature relevant to occurance of
violence in clinical environment, we find that it is not evaluated in general perspective. Studies are usually done for the
nursing application and the staff. Violent behavior and violent behavior following the descriptive method with increasing
number of studies and in clinical psychiatry and discharge of patients may occur in the period will help in the prevention of
violence. Historical process of the review is looking at violence, as the correct definitions, the records are correct and should
be considered again for clinical psychiatry. This study was made as an exploratory study to define the types of violence
events in the psychiatry clinics, how to be reflected in the records and how to be dealt with.
METHOD
The study was carried out in the psychiatry clinics of 4 university hospitals (Ankara University, Gazi University,
Gulhane Military Medical Academy, Hacettepe University) and Numune Training and Research Hospital Psychiatry Unit in
Ankara-Turkey, between October 30, 2007 and February 1, 2008. A cross-sectional survey design was utilized. This crosssectional study was undertaken with 91 health professionals who were in-charge and 150 inpatients who were hospitalized in
these psychiatry clinics during the study. The volunteer participants were accepted to the study. Data were gathered by using
two questionnaires which were prepared separately for patients and health professionals containing socio-demographic
characteristics, aggressive behavior types and experiences about violence. The questionnaire was adapted from the Perception
of Prevalence of Aggression Scale (POPAS). POPAS was developed by Oud in 2001. The POPAS categorizes and defines in
detail a range of types of aggression and violence. Evaluation form, was of the 5-point Likert-type scale (0 = do not agree, 5
= completely agree). Percentage and frequency of use of violence in the original type with arithmetic average calculation is
shown. This study analyzes the type and frequency of the violence is obtained by multiplying the "Attack Perception Score"
is used. Cronbach's α for the overall questionnaire was calculated as α = 0.877. In order to implement the study, necessary
permissions are taken from the each hospital is Psychiatry of Department, GATA Ethics Committee and Ankara Provincial
Health Department.
FINDINGS
The findings suggest that health professionals reported more violent incidents than patients for the last six months.
More health professionals on the types of verbal violence (74.7%) report. Patients such as the health professionals, clinical
environment, the highest simple verbal violence behavior (14.7%) have lived stated. Health professionals and especially
nurses reported that they experienced high levels of verbal aggression. The reasons of violent incidents were different for
patients and staff (p<0.05). 81.3% of Employees and 63.3% of patients have reported the cause of their violence as “being
angry for any reason". According to occupational group a significant relationship between the types of violence were found.
Nurses and ground maintenance workers, psychologists / social service professionals and more than often the number of
Simple Verbal Attack were reported. (Z=2.838; p=0.003; Z=2.784; p=0.003). The response to violence by profession a
difference in the statistical sense has not emerged (p>0.05). No statistically important difference was found in terms of
patients’ genders and perception of aggressive behaviors. Violent incidents in the clinics were usually reported orally and
were not reflected in the records. To be a record of violence incidents, nurses and the doctor is in the form of verbal
notification. Health professionals especially considering that suicide attempts and actions of patients are required to be
reflected, amoung type of violence. More than half the employees could resolve the violence was expressed. The solution
method most commonly used, is trying to persuade patients to talk to.
RESULTS
In the light of the results we find that reasons for violence and types of violence differ between staff and patients. It
was suggested that the violence monitoring systems should be developed in hospitals the perceptions of patients about
aggressive behaviors should be studied by qualitative studies to improve preventive strategies.
Key Words: Violence, Psychiatry Units, Records.
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HEMŞĐRELERĐN ERGENLERLE YAPTIKLARI ÇALIŞMALARIN
ĐNCELENMESĐ
Hatice ÖNER ALTIOK
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın Sağlık Yüksekokulu, AYDIN
ÖZET
Hemşirelik mesleğinin var oluş nedeni insanlığa bakım vermek ve yardım etmektir(3).”Bakım” ve
“yardım etme” süreci sadece belli bir gruba yönelik olmayıp, sağlıklı ya da hastalık sürecindeki tüm bireyleri
kapsayan geniş bir yelpazesi vardır. Bakımın bu geniş yelpazesinde ergenlik dönemi çok önemli bir yere sahiptir.
Ergenlik dönemi, biyolojik açıdan bir dizi fiziksel ve hormonal değişimin olduğu dönemdir(2). Gencin,
psikolojik anlamda bağımsızlığını kazanabilme, cinsel çatışmaları çözebilme, duygusal olgunluk kazanabilme,
çevre ile dengeli ilişkiler içine girebilme gibi çeşitli sorunlarla karşılaşır( 1). Bu yönüyle ergenlik ve ergenlikle
ilgili sorunlar pek çok meslek gibi hemşirelik mesleğinin de ilgilendiği başlıca alanlardan birisidir. Son yıllarda
ergenlikle ilgili pek çok araştırma yapılmıştır(1). Bu inceleme yazısının amacı, ülkemizde hemşirelerin ergenlik
dönemiyle ilgili olarak yaptıkları çalışmaları derlemek ve özetlemektir. Đncelenen veri tabanları; Yükseköğretim
kurumu tez tarama sayfası, Ulakbim, Türk Psikiyatri Dizini, Elektronik dergiler, Üniversitelerin yayınladıkları
dergiler. Đnceleme sonucunda hemşirelerin ergenlikle ilgili yaptıkları 70 araştırmaya ulaşılmıştır. Bunların; 12’si
lisede, 58’i ise üniversitede öğrenim gören gençleri kapsamaktadır. Araştırmalarda 31 ölçek kullanılmıştır.
Araştırmaların %17,1 deneysel ya da yarı deneysel desende, %82,9’u tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
Hemşirelerin ergenlerle yaptıkları araştırma konuları şu alt başlıklarda incelenmiştir:
• AĐDS/HIV/ cinsel yolla bulaşan hastalıklara ilişkin bilgi-tutum-görüşler, planlı eğitimin bilgi
düzeyine etkisi,
• Aile planlaması hakkında bilgi,
• Ergen gebeliği,
• Premenstural semptomların değerlendirilmesi,
• Depresyon ve ruhsal sorunların, problem alanların belirlenmesi,
• Sınav kaygısı, anksiyete(durumluk-sürekli), stres, umutsuzluk, öfkeyi ifade etme biçimleri,
stresle baş etme,
• Öz etkililik yeterlilik düzeyleri, algılanan sosyal destek,
• Zaman yönetimi, eleştirel düşünme, duygusal yüz ifadelerini tanıma, problem çözme, empati
becerisi, sosyal beceri, atılganlık,
• Öğrencilerin genel sağlık durumları, kendi kendine meme muayenesi yapma, bireysel hijyen,
• Hemşirelik mesleğine yönelik görüşler, beklentiler, okul-hastane işbirliğine yönelik görüşler,
• Probleme dayalı öğretim,
• Klinik deneyim sırasında anksiyete yaşama, NANDA’yı kullanma durumları, yardım etme
davranışları,
• Anne-baba tutumları ve bağlanma stilleri,
• Kütüphaneyi kullanım durumlarıdır.
Farklı konu alanlarında yapılan araştırmaların çoğunluğunun tanımlayıcı nitelikte olması, ergenlikle
ilgili bütünleştirici bir sonuca ulaşmayı oldukça güçleştirmektedir. Araştırmalarda baş etme, herhangi bir konuya
yönelik bilgi, tutum, stres, anksiyete, depresyon, öfkeyi ifade etme benlik saygısı, zaman yönetimi, atılganlık,
sosyal beceri gibi konuları irdeleyen araştırmalar oldukça fazla olmasına rağmen, ergende yeni davranış
geliştirme, bu sağlıklı davranışı sürdürme ve araştırma bulgularını eğitim öğretim sistemine entegre edebilme
gibi bazı hedeflerden uzak olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, ergenlik, araştırma, ergenlik araştırma, hemşirelik araştırması

1.
2.
3.

KAYNAKLAR
Ekşi A., (1999), Ben Hasta Değilim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklarının Psikososyal Yönü, Ekşi A.(Ed),
Nobel Tıp Kitabevi, Đstanbul: 140-141
Semerci B., (2007), Aileler ve Ergenler için Ergen Ruh Sağlığı, Alfa Yayınları, Đstanbul: 5-9.
Velioğlu P., Oktay S.(1999), Türkiye’de Hemşirelik Araştırmalarına Tarihsel Açıdan Kısa Bir Bakış,
Hemşirelikte Araştırma Dergisi (1):7-11

OVERVIEWING THE NURSING RESEARCHES ON ADOLESCENCE
Hatice ÖNER ALTIOK
Adnan Menderes Üniversitesi
Aydın Sağlık Yüksekokulu, AYDIN
SUMMARY
The main aim of the nursing to give aid and health care to humanbeings(3). This ‘health care’ and
‘helping’ process is not only fort he small group human have some disorders but also for all person of society.
Adolescence is one of the most important part of this large group. Biological, physical and hormonal changes
occur during the pubertal process(2). Adolescence have problems like beeing physicologically independent,
solving the sexual conflicts, emotional maturation and proper relations with environment(1). Because of the
problems above adolescence and their problems are the important research area for nursing science. There are
many recent nursing researches about adolescence(1). This article will discuss and summarize the nursing
researches on adolescence in our country. Data bases: YOK thesis scanning web, Turkisch physciatry serial,
university journals, electronic journals. 70 researcher are evaluated. 12 of them are about high school, 58 of them
are about university. 31 measurements are used in these researches.
%17,1 is empiric or semiempiric, %82,9 is descriptive research. The subtitles of the research subjects
are below:
• Knowledge, attitudes and thoughts about sexual transmitted disorders like HIV/AIDS and effects of
planned education on knowledge level
• Knowledge about family planning
• Adolescence pregnancy
• Evaluation of premenstrual symptoms
• Determining the depression and emotional problem fields
• Exam anxyiete, anxyiete, stres, hopelessness, expressive ways of anger, governing the stres
• Self pointedness sufficency levels, perceived social support
• Time management, critical thinking, problem solving, social skills, emphaty skills, defining the
emotional facial movements, enterprise
• General health condition of students, self examination of breasts, personal hygene
• Attitudes about nursing, expectations, attitude about school-hospital cooperation
• Problem centered education
• Anxyiete in the course of clinical experiements, using NANDA, helping behaviors
• Library using behaviors
• Parent attitudes, affiliation ways
Large amount of researches are descriptive. It makes hard to achieve an integral results about
adolescence. Despite the fact that researches include governing, knowledge about any subject, attitudes, stres,
anxyiete, depression, time management, social skills etc ; they are stil not adequate about developing the new
behavior on adolescence, continuation of this healthy behavior and integration of research results into education
system.
Key Words: Nursing, Research, Adolescence, Researches with adolescence, Nursing researches
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YAŞLILARDA ŞĐDDET VE DEPRESYON ĐLĐŞKĐSĐ
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Yaşlı istismarı özellikle son on yıl içerisinde üzerinde durulan bir aile içi şiddet tipidir. (1) “Yaşlı bireye
zararla sonuçlanan herhangi bir görev ve eksiklik davranışı” olarak tanımlanmaktadır (2).Yaşlı nüfusun artışına
bağlı olarak organik beyin hastalıklarının (demans vb.) ve depresyon belirtilerinin görülme sıklığı da
artmıştır(3).Bu çalışma yaşlılarda şiddet ve istismara uğrama ile depresif belirti düzeyi arasındaki ilişkiyi
belirlemek amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM VE ARAÇLAR
Bu çalışma kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlanmıştır. Şubat 2005-Ocak 2006 tarihleri arasında
gerçekleştirilen araştırmanın örneklemini Sakarya Đli Đl Sağlık Müdürlüğü Đstatistik Şubenin verilerine göre ilin
sosyoekonomik açıdan nüfus yapısını temsil edebilecek nitelikteki beş sağlık ocağı oluşturmuştur.Bu sağlık
ocaklarına genel sağlık sorunları nedeniyle başvuran, 60 yaş ve üzeri, çalışmaya katılmaya gönüllü 223 kişi dahil
edilmiştir. Ancak katılımcıların tamamı anket formlarını dolduramadıkları için çalışmanın veri analizi, formları
doldurabilen 177 olgu üzerinden gerçekleştirilmiştir Daha önce depresyon tanı ve tedavisi olan bireyler araştırma
dışı bırakılmıştır. Çalışmada yaşlıların sosyodemografik özelliklerini, şiddet ve istismara maruz kalıp
kalmadığını belirlemek amacıyla hazırlanan görüşme formu ve 1983 yılında Yesavage ve arkadaşları tarafından
oluşturulan Geriatrik Depresyon Ölçeği (GDÖ)kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi SPSS 11.0 paket
programı ile yapılmış, istatistiksel analizinde yüzdelik ki-kare ve ortalama kullanılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya katılan yaşlıların; % 42,4’ünün 70 yaş ve üzerinde olduğu, % 33,9’unun okur-yazar
olmadığı saptanmıştır.2005 yılında Çin de 412 olgu ile yapılan benzer bir çalışmada, yaşlıların yaş
ortalamalarının 70 olduğu, %13,4 ünün formal bir eğitim almadığı belirlenmiştir(3).Yine yaşlılara şiddet ve
istismara uğrayıp uğramadıkları sorulduğunda; % 27.7’sinin şiddet ve istismara uğradıkları, %11.3’ünün
çocukları tarafından, %10.2’sinin eşi tarafından, % 6,2’sinin ise yakın akraba, komşu vs. tarafından şiddet ve
istismara uğradıkları belirlenmiştir. Bazı sanayileşmiş ülkelerde bu değerin % 12 ile 18 arasında değiştiği Çin’de
yapılan çalışmada ise yaşlıların %35,2 sinin istismar ya da ihmale uğradıklarını saptanmıştır (3).Sosyal
organizasyonların yeterli olmadığı toplumlarda diğer suçlarda görülen artışla birlikte yaşlı istismarının da daha
fazla görüleceği belirtilmektedir(1).Şiddet ve istismar oranlarında ülkeler arasında görülen farklılıklar,
sosyoekonomik, kültürel ve eğitim düzeylerindeki farklılıklarla bağlantılı olabilir. Yaşlıların şiddet ve istismara
uğramaları ile depresif belirti görülmesi arasındaki ilişki incelenmiş; şiddet ve istismara uğrama ile depresif
belirti arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir (Χ2=5,517, P= 0,023).Buna göre
araştırmaya katılan yaşlılardan şiddet ve istismar görenlerde, depresif belirti görülme oranı yüzde 77.6 olarak
saptanmış, GDÖ aldıkları puan ortalaması 14, 45 olarak belirlenmiştir. Çin’de yapılan çalışmada da, yaşlı
istismarı ve ihmali ile depresyon arasında anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.
SONUÇ
Günümüzde, yaşlı bireylerin toplumdaki sayısının artışına paralel olarak yaşadıkları sorunlarda farklı
boyutlarda kendini göstermektedir(2). Yaşlı nüfusun giderek arttığı ülkemizdeki yaşlılara yönelik istismarı
önleyici faktörleri ve sonucunda ortaya çakabilecek depresyon vb. sağlık sorunlarını bilmek ileriye yönelik
farkındalık, eğitim ve önleme çalışmalarımızda yol gösterici olacaktır. Bu konuda daha kapsamlı çalışmaların
yapılması istismar ve ihmali, sonucunda ortaya çıkabilecek riskleri azaltma yönünde katkı sağlayacaktır.
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INTRODUCTION AND AIM
Exploitation of the aged people is a kind of familial violence which is being discussed especially in the
last few decades. (1). It is described as “a behaviour or neglecting a duty that causes harm to the aged person”
(2).The frequency of organic mental ilnesses (such as dementia), and the symptoms of depression has increased
in accordance with the increase in the population of aged people (3).This study aims to determine the
relationship between the level of depression symptoms and the occasion of facing violence and abuse in aged
people.
METHOD AND RESOURCES
This study is planned as a cross sectional and descriptive study. It is carried out between February 2005
and January 2006 and the sample units consist of five health centers which are considered to represent the socioeconomic population structure of the city according to the data from Sakarya Provincial Directorate of Health
Statistics Department.223 people, who presented themselves at these health centers on account of bad health
problems and who are 60 years old or older, have agreed to take part in this study. However, since not all of the
participants could fill in the survey forms, the data analysis of the study was performed considering the 177
subjects who could fill in the forms. The ones who had a previous history of depression and its treatment were
excluded from the survey. In this survey, interview forms which were prepared in order to determine the sociodemographic features of the aged people and to find out if they have experienced any violence and abuse were
used besides the Geriatric Depression Scale (GDS) that was prepared by Yesavage and friends in 1983.The
assessment is made using SPSS 11.0, and percentage, mean and chi square are used for the statistical analysis.
FINDINGS AND DISCUSSION
It is found out that 42.4 % of the aged people who had participated in the survey were older than 70 and
33.9 % were illiterate. In 2005 a similar survey was conducted throughout 412 subjects in China; the average age
of the subjects were found out to be 70 and 13.4 % had no formal education (3).The aged people were asked
whether they had faced any violence or abuse; 27.7 % answered “yes”. 11.3 % by their children, 10.2 % by their
spouses, 6.2 % by their close relatives or neighbours. In some industrialized countries these values seem to
change between 12 – 18 %, however, in China this percentage seems to rise up to 35.2 % (3). In the societies in
which there is lack of social organizations, the incidents of violence and abuse of the aged people as well as
other types of crime are more prevalent (1). The difference between the percentages of violence and abuse rates
of countries may be related to the difference of socio-economic, cultural and educational levels.The relationship
between the incidence of violence and abuse on aged people and depressive symptoms is examined and it is
found out that there is statistically a meaningful correlation between these two items (X2 = 5,517 P = 0,023).
According to this data, on the subjects that have experienced violece and abuse, the rate of depressive symptoms
is stated as 77.6 % ; their average GDS point is determined as 14,45.
Also in the study that had been conducted in China, it is discovered that there is a meaningful
relationship between depression and violence and abuse of aged people.
CONCLUSION
The problems that aged people face, in parallel with their increasing population in the society, come on
the scene in different dimensions (2). It will guide us through awareness, education and prevention activities if
we know about the preventive measures and the health problems such as depression due to violence and abuse
on aged people.More detailed studies on this subject will help reducing the exploitation and negligence and the
risks resulting from this kind of behaviour.
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RUH SAĞLIĞI HASTALIKLARI HASTANESĐ’NDE ÇALIŞAN
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Stresi önlemenin en etkin yollarından biri, yaşamın bütün alanlarında sosyal desteğe sahip olmaktır.
Sosyal destek araçsal, bilgisel veya duygusal etkileri olan kişilerarası bir etkileşim durumudur. Sosyal destek
kişilerarası yakınlık ve psikolojik destek sağlar. Bu çalışma Ruh Sağlığı ve Hastalıkları hastanesinde çalışan
hemşirelerin sosyal destek düzeylerinin ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak
planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma 22 Aralık 2008–9 Ocak 2009 tarihleri arasında Manisa’daki Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hastanesi’nde yapılmıştır. Bu tarihlerde çalışan bütün hemşireler arasından (N=173) çalışmayı kabul eden 107
hemşire araştırma örneklemini oluşturmuştur. Verilerin toplanmasında Sosyo-Demografik Bilgi Formu,
Algılanan Arkadaş Desteği Ölçeği, Algılanan Aile Desteği Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi, SPSS for
Windows version 10.0 programında, sayı-yüzde dağılımları, ortalama, student t-testi, Kruskal-Wallis, MannWhitney U testi ve oneway ANOVA analizleri kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR
Hemşirelerin sosyo-demografik özellikler şu şekilde saptanmıştır,%57,9’u 22-32 yaş grubunda,
%72,9’u evli, %43.0’ı 1-9 yıl arası ruh sağlığı hastanesinde çalışmakta, 60.7’si işinden memnun, %73,8’i ruh
sağlığı eğitimi almıştır, %10.3’ü oryantasyon eğitimi almıştır, % 81.3’ü servis hemşiresi olarak çalışmaktadır.
Hemşirelerin işyerinde karşılaştıkları problemlere bakıldığında, %69,2’sinin fiziki ortam, %43,0’ının kişilerarası
iletişim, %10,3’ünün mesleki bilgi ve beceri, %12,1’inin tedavi koşulları, %27,1’inin yönetim biçimiyle sorun
yaşadığı bulunmuştur. Ayrıca hemşirelerin mesleki sorunlarla karşılaştıklarında, bu sorunu %34.6’sı eşiyle,
%31, 8’i akraba ve arkadaşları ile,%79,4’ü meslektaşları ile, %39,3’ü yöneticisiyle, %15,0’ı doktor/psikoloğu ile
paylaştığı belirlenmiştir. Bu çalışmada hemşirelerin arkadaşlardan algılanan sosyal destek puan ortalaması
37.61± 7.10, aileden algılanan sosyal destek puan ortalaması 34.26± 6.69 olarak bulunmuştur. Çalışmanın
sonunda hemşirelerin arkadaşlardan algıladıkları sosyal desteğin, aileden algılanan sosyal destekten fazla olduğu
ve hemşirelerin sosyodemografik ve mesleki özelliklerine göre sosyal destek düzeylerinin anlamlı farklılık
göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Destek, Hemşire, Ruh Sağlığı
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FACTORS THAT EFFECT SOCIAL SUPPORT OF NURSES WHO
WORK IN MENTAL HEALTH HOSPITAL
Gönül ÖZGÜR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Sevgi NEHĐR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Döndü ÇUHADAR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

INTRODUCTION
Oneof the most effective way to protect stress is having social support in all of the areas of life. Social
support is an interpersonal interaction statue tha has instrumental, informational and emotional effect. Social
support provide interporsanal intimacy and psychological support. This study planned as descriptive for to
determine social support level of nurses who work in mental health hospital.
MATERIAL AND METHOD
Study was done between 22 December 2008- 9 January 2009 in Mental Health and Diseases Hospital in
Manisa. Among nurses (173) who working in this hospital between tis date, nurses (107) who want to participate
study constitute the sample of study. While collecting data, sociodemgraphic knowledge form, social support
perceived from family and soscial support perceived from friends scale were used. Analiyze of data were done in
SPSS for Windows version 10.0 programme by using frequency, mean, student t test, Mann Whitney U test,
Kruskall Wallis an done way ANOVA test.
FINDINGS
Sociodemographic charecteristic of nurses determined like this, %57.9 of them in 22–32 age group,
%72.9 married, %43.0 of them being working in mental health hospital between 1–9 years, %60.7 of them be
satisfied from their job, %73.8 took mental health education, %10.3 took orientation education, % 81.3 were
working as clinic nurse. When looked at their problem which they faced in clinic, it is found that %69.2 having
problem with physical environment, %43.0 with interpersonal communication, %10.3 with occupational
knowledge, %12.1 with treatment condution, %27.1 with administration style. Also it is detected that when
nurses faced with a occupational problem, %34.6 share with his/her partner, %31.8 with relatives or friends,
%79.4 with collagues, %39.3 with administirer, %15.0 with doctor. Đn this study social support perceived from
friends scale point mean of nurses found as 37.61± 7.10 social support perceived from family scale point mean
found as 34.26± 6.69. At the end of the study, it is determided that; social support of nurses perceived from
friends was more than social support perceived from family and social support level of nurses weren’t show
significantly differenties according to their sociodemographic and occupational charectheristcs.
Key Words: Soscial Support, Nurse, Mental Health.
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SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1. SINIF ÖĞRENCĐLERĐNDE
PSĐKĐYATRĐK SEMPTOMLAR
Nalân GÖRDELES BEŞER
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Figen ĐNCĐ
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

GĐRĐŞ VE AMAÇ
Üniversite 1. sınıf öğrencileri değişen yaşam koşulları, ailelerinden ayrılmaları ve yeni bir çevrede
yaşamanın getirdiği güçlükler nedeniyle okullarının ilk yıllarında zorluk yaşamaktadırlar. Bununla birlikte
Sağlık Yüksekokullarında teorik dersin yanı sıra staj uygulaması yer almakta ve uygulama alanındaki güç
vakalar öğrencileri daha fazla zorlayabilmektedir(1.2.3). Bu araştırma Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık
Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik Bölümleri’nde okuyan öğrencilerde psikiyatrik belirtilerin belirlenmesi
amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik ve Ebelik
Bölümü 1. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N:99). Ayrıca örneklem seçilmemiş, çalışmaya katılmayı kabul
eden 1. sınıftaki tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır (n:87). Verilerin toplanmasında, araştırmacılar
tarafından oluşturulan anket formu ve Dağ (1991) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Belirti
Tarama Listesi” (SCL- 90-R) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, t testi, Kruskall Wallis ve Mann
Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Belirti Tarama Listesi (SCL–90-R)’nin genel semptom ortalaması ( :1.03±0.47) öğrencilerin ruhsal
problemleri olduğunu göstermektedir. Ölçeğin; somatizasyon, anksiyete, öfke, fobik anksiyete, paranoid
düşünceler ve psikotizm alt boyutlarında orta düzeyde sorun (puan 0.5-1 arası), obsesif kompülsif belirtiler ( :
1.38±0.65) kişilerarası duyarlılık ( :1.23±0.68) ve depresyon ( :1.17±0.70) alt boyutlarında ise ruhsal
problemlerin varlığı belirlenmiştir. Ayrıca, ebelik bölümü öğrencilerinde hemşirelik bölümü öğrencilerine göre
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla psikiyatrik belirti saptanmıştır (p<0.05). Öğrencilerin cinsiyetleri,
en uzun süre yaşadıkları yer, sosyoekonomik düzeyleri ve şuanda kaldıkları yer psikiyatrik belirtiler açısından
farklılık yaratmamıştır (p>0.05).
SONUÇ
Araştırmanın bulguları Sağlık Yüksekokulları’nın 1. sınıf öğrencilerinin ruh sağlığı sorunu açısından
risk grubu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle öğrencilerin eğitim ortamından kaynaklanan sorunlarının erken
dönemde belirleyip, bu sorunlara ilerlemeden müdahale edilmesi önemlidir. Bunun için özellikle öğrencilere
öğrenim yaşantılarının ilk yıllarında oryantasyon programlarıyla, ilerleyen sınıflarda ise oluşturulacak
danışmanlık programlarıyla destek olunması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: üniversite öğrencileri, psikiyatrik semptom, danışmanlık

1.

2.
3.

KAYNAKLAR
Kaya M, Genç M, Kaya B, Pehlivan E. (2007). Tıp Fakültesi ve Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinde
Depresif Belirti Yaygınlığı, Stresle Başaçıkma Tarzları ve Etkileyen Faktörler, Türk Psikiyatri Dergisi.
18(2); 137–146.
Aylaz R, Kaya B, Dere N, Karaca Z, Bal Y. (2007). Sağlık Yüksekokulu Öğrencileri Arasında
Depresyon Sıklığı ve Đlişkili Etmenler, Anadolu Psikiyatri Dergisi. 8;46–51.
Çam Çelikel F, Erkorkmaz Ü. (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresif Belirtiler ve Umutsuzluk
Düzeyleri ile Đlişkili Etmenler, Nöropsikiyatri Arşivi. 45:122–129.

DETERMINING THE PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF THE FIRST
CLASS STUDENTS OF HEALTH HIGH SCHOOL
Nalân GÖRDELES BEŞER
Niğde University Zübeyde Hanım Health High School
Figen ĐNCĐ
Niğde University Zübeyde Hanım Health High School

INTRODUCTION and PURPOSE
At the first years of school, university’s 1. class students have difficulties, because of the hardships that
life brings about in a new environment and being away from their parents. At the same time, also the probation
practices beside the theoretic courses take place in Health High Schools and the unbearable issues at the practice
area may put students under higher pressure. This research was made in the purpose of determining the
psychiatric symptoms of Niğde University Zübeyde Hanım Health School, Nursing and Midwife Departments.
METHOD
The study consists of the 1. class students of Niğde University Zübeyde Hanım Health High School,
Nursing and Midwife Departments (99). Besides, sample was not selected; instead, all the 1. class students who
accepted to join the research were included (87). For collection of data, an inquiry form created by the
researchers and ‘Symptom Scanning List’(SCL- 90-R), whose acceptability-reliability work was made by Dağ
(1991), were used. For the determining of data, t test, Kruskall Wallis and Mann Whitney U test were used.
FINDINGS
Main symptom average (1.03±0.47) of Symptom Scanning List (SCL-90-R) shows that the students
have psychological problems. For example; somatization, anxiety, anger, fobic anxiety, paranoid thouths and
pychotizm, medium level trouble at the sub-dimensions (between 0.5-1 points), obsessive compulsive symptoms,
interpersonal sensibility and psychological problems at depression sub-dimensions (more than 1.0) were seen.
Besides, Tokology students had more psychological symptoms at sub-dimensions in comparison with nursing
students (p<0.05). Gender of the students, places where they lived longest, their socioeconomic levels and the
places where they live at time didn’t make difference in terms of psychiatric symptoms (p>0.05).
RESULTS
Research symptoms show that the students of Health High School are a risk group in terms of
psychological trouble. Therefore, it is important to determine the problems resulted from training environment
within a short term and to interfere with these problems before they get deeper. Consequently, it is advised to
support the student with orientation programs at the early years of training, and with advisory programs at
advanced classes.
Key Words: university students, psychiatric symptoms, counselling
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HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐNĐN RUH SAĞLIĞI VE PSĐKĐYATRĐ
HEMŞĐRELĐĞĐ ÖĞRETĐMĐ SÜRECĐNDE RUHSAL SORUNU OLAN
BĐREYE YÖNELĐK TUTUMLARI
Fatma ÖZ
H.Ü.S.B.F.Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği ABD
Figen ĐNCĐ
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ruh sağlığı sorunu olan bireylere yönelik olumsuz tutumlar, bu hastalıkların tanılanması, bakımı,
tedavisi ve rehabilitasyonunda önemli bir engeldir. Yapılan araştırmalar topluma benzer şekilde sağlık
profesyonellerinin de ruh sağlığı sorunu olan bireye yönelik olumsuz tutumlara sahip olduğunu göstermektedir
(1.2.3.4). Eğitim, bu olumsuz tutumların olumluya dönüştürülmesinde etkili bir araçtır. Bu araştırma Ruh Sağlığı
ve Psikiyatri Hemşireliği dersini almakta olan hemşirelik bölümü son sınıf öğrencilerinin dersi almadan önce,
dersin teorik bilgisini aldıktan sonra ve dersin uygulamalarını yaptıktan sonra ruhsal sorunu olan bireye yönelik
tutumlarını belirlemek ve dersin sürecinin tutumlara etkisini incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir.
YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü son sınıf
öğrencileri oluşturmuştur (114). Ayrıca örneklem seçilmemiş, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersini alan
ve araştırmaya katılmayı kabul eden tüm öğrenciler araştırma kapsamına alınmıştır. Ancak, eğitim nedeniyle yurt
dışında olan ve ilk ölçümde bulunmayan (7), tekrarlı ölçümleri tam olarak tamamlamayan (15) ve katılmak
istemeyen (6) öğrenciler dışında, 86 öğrencinin verileri değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın verileri,
araştırıcılar tarafından oluşturulan Anket Formu ve “Akıl Hastalarına Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılarak
toplanmıştır. Ölçümler, öğrenciler Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersini almadan hemen önce, dersin
teorik bilgisi verildikten sonra ve klinik ve saha uygulamaları tamamlandıktan sonra yapılmıştır. Verilerin
değerlendirilmesinde, tekrarlı ölçümlerde Varyans Analizi ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersin öncesinde, sürecinde ve bitiminde “Akıl Hastalarına
Yönelik Tutum Ölçeği”nden alınan puanlar sırasıyla 75.47±13.77, 80.80±12.73 ve 83.84±14.88’dir. Başlangıçta
olumsuz olan tutumlar hem dersin kuramsal bilgisinin bitiminde hem de uygulamanın ardından istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde olumlu yönde değişmiştir (p<0.05). Ayrıca, ruh sağlığı sorunu olan bireylerle daha önce
karşılaşmış olanlar ile yaşları daha genç (19–22 yaş) olan öğrencilerin tutumlarının diğerlerine göre istatistiksel
olarak anlamlı düzeyde olumlu olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ailesinde ruhsal sorunu olan bireyin bulunması,
öğrencilerin tutumları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık oluşturmamıştır (p>0.05).
SONUÇ
Toplumun ruhsal sorunu olan bireylere yönelik olumlu tutumlar oluşturmasında önemli rol oynayacak
olan hemşirelerin, öncelikli olarak kendi tutumları konusunda farkındalık geliştirmelerini mesleki eğitim
sürecinde öğrenmeleri gerekmektedir. Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersi de öğrencilerin bu alanla ilgili
bilgi ve becerileri kazanmalarının yanında, kendilerine ait tutumların da farkına varmalarını, kazanmış oldukları
bu farkındalık ile olumsuz olan tutumları olumlularla değiştirmelerini hedefleyen derslerden biridir. Bu bulgular
doğrultusunda, hemşirelik eğitimi müfredatı son sınıfta yer alan Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği dersinin
öğrencilerin mevcut olumsuz tutumlarının değiştirilmesi için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmesinin de
uygun olacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: ruhsal sorun, tutumlar, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği dersi
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ATTITUDES OF NURSING STUDENTS TOWARDS INDIVIDUALS
WITH PSYCHOLOGICAL PROBLEMS DURING THE PERIOD OF
MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRY NURSING EDUCATION
Fatma ÖZ
H.Ü. Health Sciences Faculty of Nursing Department
Figen ĐNCĐ
Niğde Üniversitesi Zübeyde Hanım Health College
INTRODUCTION and PURPOSE
Negative attitudes towards individuals with mental health problems is an important obstacle in
diagnosing, caring, treating, and rehabilitating these illnesses. Research has shown that health professionals as
well as the community hold negative attitudes towards the individual with mental health problems (1,2,3,4).
Education is an effective tool in replacing these negative attitudes with positive ones. This research has been
carried out to assess the attitudes of final-year students of school of nursing taking the Mental Health and
Psychiatry Nursing course towards individuals with mental problems before taking the course, after taking the
theoretical background of the course, and after work placement and the effects of the course process on their
attitudes.
METHOD
Scope of the research included senior students of Hacettepe University Faculty of Health Sciences
School of Nursing (114). A sample was not determined and all the students taking the Mental Health and
Psychiatry Nursing course, and assenting to participate were included in the research. However, data from 86
students excluding the students who were abroad for educational purposes and not present during the initial
measurement (7), whose repeated measurement could not be completed (15), and who did not want to participate
(6) was taken into assessment. Research data was collected by using a Questionnaire Form developed by the
researchers and “Attitudes Towards Metal Illness Scale”. Measurements were made just before the students took
the Mental Health and Psychiatry Nursing course, after the theoretical background of the course was given, and
on completion of clinical and field work placement. In the assessment of the data, Variance Analysis and Mann
Whitney U test were used in repeated assessments.
FINDINGS
Scores obtained from the “Attitudes Towards Mental Illness Scale” before, during, and on completion
of the Mental Health and Psychiatry Nursing course are 75.47±13.77, 80.80±12.73, and 83.84±14.88,
respectively. Attitudes which were initially negative changed positively both at the end of the theoretical part of
the course and after the completion of work placement at statistically significant levels (p<0.05). In addition,
attitudes of the students who met individuals with mental health problems before, and younger students (19-22
years old) were determined to be more positive than the others at statistically significant levels (p<0.05). Having
a family member with a mental health problem did not present a statistically significant difference on the
attitudes of the students (p>0.05).
CONCLUSION
It is necessary for nurses, who are to play an important role in forming positive attitudes of the
community towards the individual with a mental problem, to learn how to build awareness of primarily their own
attitudes during the vocational training process. The Mental Health and Psychiatry Nursing course is one of the
courses whose aim is to let students acquire the knowledge and the skills relevant to this field as well as
becoming aware of their own attitudes, and replacing negative attitudes with positive ones with this awareness.
In accordance with these findings, it is thought that it will be convenient to consider the Mental Health and
Psychiatry Nursing course in the final year syllabus of the nursing education curriculum as an important
opportunity in replacing current negative attitudes of students.
Key Words: psychological problems, attitudes, mental health and psychiatry nursing education
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TÜBERKÜLOZLU HASTALARDA STĐGMA DÜZEYLERĐ VE
ETKĐLEYEN FAKTÖRLERĐN BELĐRLENMESĐ
H avva SERT
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Đç Hastalıkları Hemşireliği AD
Nermin OLGUN
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Đç Hastalıkları Hemşireliği AD
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Tüberküloz, dünyanın birçok yerinde iş gücü kaybı ve ölümlerin başta gelen sebebidir ve tüberküloz
vakalarının %95’i gelişmekte olan ülkelerde görülmektedir. Toplumsal ve sosyal bir sorun olan tüberküloz
kolaylıkla ifade edilemeyen; saptandığında kişiyi toplum ilişkilerinden geri plana iten bir sürece doğru
yönlendirebilmekte ve stigma yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle çalışmada tüberkülozlu hastaların
stigma düzeylerini ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Araştırma Temmuz 2007- Mayıs 2008 tarihleri arasında bir göğüs hastalıkları eğitim ve araştırma
hastanesinde 210 tüberküloz hastası üzerinde yapılmıştır. Çalışma yapılırken araştırmanın yapılacağı kurumun
etik komitesinden izin alınmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik özellikler ve
stigma ile ilgili ifadelerden oluşan veri formu ile toplanmıştır. Veri formunda yer alan stigma ile ilgili toplam 46
ifade puanlandırılmıştır. Stigma ifadelerinden alınabilecek en düşük puan 46 en yüksek puan ise 184’dir. Alınan
puan yükseldikçe stigma düzeyi artmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde, SPSS 10.0 programı kullanılmış ve
veriler yüzdelik dağılımlar, ortalamalar, pearson korelasyon, t testi, Kruskal Wallis, Man Whitney U testleri ile
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Yaş ortalaması 35,7±15.04 olan olguların çoğunluğu erkek (%60,5) ve %55,2’si evlidir. %56,2’si
ilkokul mezunu, çoğunluğu işçi (%32,9) ve serbest meslek sahibidir (%33,3) ve %56,7’si apartmanda
yaşamaktadır. %63,3’ünün ekonomik durumu orta düzeydedir ve %71,4’ünün sosyal güvencesi vardır. Olguların
tüberküloz süresi ortalama 15.24±23.24 ay ve %63,3’ü yeni vaka, %27,1’i nükstür. %70.5’inintüberküloz
nedeniyle ilk hastaneye yatışıdır, %83,3’ünün ilave bir hastalığı yoktur ve %85,7’si ek tedavi almamaktadır.
%25,2’sinin ailesinde geçirilmiş tüberküloz vardır; %30,2’sinin babası, %26,4’ünün kardeşi tüberküloz
geçirmiştir. %70’i tüberküloz geçirdiğini herkese söyleyebileceğini ifade etmektedir. Tüberküloz hakkında ne
hissettikleri sorgulandığında %51’i üzüldüğünü, %17,1’i kadere bağladığını ve %14,8’i kabullendiğini ifade
etmiştir. Olguların stigma puanı ortalaması 112,89±24.73’tür. Yaş ve tüberküloz süresi ile stigma düzeyleri
arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Eğitim düzeyi, medeni durum, meslek, yaşadığı yer, sosyal
güvence varlığı, hastaneye yatış sayısı, başka bir hastalığın varlığı, ek tedavi alma, ailede tüberküloz geçiren
birey varlığı ile stigma düzeyi arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p>0.05). Ekonomik durum,
tüberküloz durumu (yeni vaka, nüks ve çoklu ilaca dirençli tüberküloz vakaları), tüberküloz olduğunu açıkça
ifade etme, tüberküloza karşı hisleri ile stigma puanı arasında anlamlı farklılıklar saptanmıştır (p<0.05).
SONUÇ
Tüberkülozlu hastalarda stigma düzeyleri yüksektir. Hastaların tedavisinde tıbbı tedavi ile birlikte
psiko-sosyal sorunların da ele alınmasının stigma düzeylerini azaltacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, Stigma
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DETERMINATION OF THE STIGMA LEVELS OF TUBERCULOSIS
PATIENTS AND THE EFFECTIVE FACTORS
Havva SERT
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Đç Hastalıkları Hemşireliği AD
Nermin OLGUN
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Đç Hastalıkları Hemşireliği AD
INTRODUCTION and AIM
Tuberculosis is one of the primary reasons for deaths and workforce loss in many parts of the world and
95 % of the tuberculosis cases are found in the developing countries. Tuberculosis, which is also a social
problem, may gradually isolate the patient from the social relations and it can not be easily uttered, when
diagnosed. The objective of this study is to determine the stigma levels of tuberculosis patients and the effective
factors thereto.
METHODS
The study was performed with 210 tuberculosis patients. Data were collected with data form prepared
by the researchers sociodemographic feature and obtained 46 item about stigma Stigma item has scoring and
the stigma level increases as the points increase. The highest score of the stigma items 184. The data have been
evaluated using SPSS 10.0 software and the evaluation methods were percentage distribution, averages, Pearson
correlation, t-test, Kruskal Wallis and Man Whitney U tests.
RESULTS
Most of the patients (60.5 %), whose age average is 35.7 ± 15.04, are men and 55.2 % are married. 56.2
% are primary school graduates, most of them are workers and self employed (32.9 % and 33.3 % respectively)
and 56.7 % live in apartment houses. 63.3 % are at intermediate economical level and 71.4 % are covered by
social security. The average tuberculosis history of the patients is 15.24 ± 23.24; 63.3 % are new cases, 27.1 %
are relapses. 70.5 % are hospitalized due to tuberculosis for the first time, 83.3 % do not have any additional
diseases and 85.7 % do not receive additional treatment. The families of 25.2 % of the patients have tuberculosis
history; the fathers of 30.2 % and the siblings of 26.4 % have tuberculosis history. 70 % clearly express that they
have tuberculosis history. When they are questioned about what they feel about tuberculosis, 51 % say they are
worried, 17.1 % associate the disease with destiny and 14.8 % say they admit. The average stigma point of the
cases is 112.89 ± 24.73. No significant correlation was found between age and tuberculosis period and stigma
levels (p>0.05). No significant difference was found between the stigma level and educational background,
marital status, occupation, residence, social security status, number of hospitalization, receiving of additional
treatment and presence of an individual with tuberculosis history in the family (p>0.05). Significant differences
were found between the stigma point and economical status, tuberculosis status, clear expression of having
tuberculosis and feelings about tuberculosis (p<0.05).
CONCLUSION
Stigma levels of tuberculosis patients are high. It is expected that, the stigma levels can be reduced by
also handling the psycho-social problems together with the medical treatment.
Key Words: Tuberculosis, Stigma
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BĐPOLAR BOZUKLUĞU OLAN BĐREYLER VE YAKINLARININ
YAŞAM KALĐTESĐ
S ib e l Ç O B A N
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Bahise SARAÇ
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Yasemin GÜNAYDIN
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bipolar bozukluk (BB) tekrarlayan ataklarla karakterize karmaşık, kronik psikiyatrik bir bozukluktur (1). Hastalığın
stabil fazında bile hastalar iyi olma ve fonksiyon görme düzeyinde azalma deneyimlemektedir (2). Çeşitli çalışmalar bipolar
bozukluğu olan hasta ve ailelerinin yaşam kalitesinde belirgin bozulma olduğunu göstermektedir (3, 4). Bu çalışma, bipolar
bozukluğu olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

YÖNTEM
Çalışma Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Hastanesi psikiyatri polikliniğinde DSM–IV tanı ölçütlerine göre BB
tanısı ile izlenen 53 hasta ve aynı hastaların 53 yakını ile 3 Mart–6 Nisan 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Araştırmanın
verileri; hasta ve yakınlarına yönelik hazırlanan kişisel bilgi formu ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği Kısa
Formu Türkçe Versiyonu (WHOQOL-BREF-TR) ile toplanmıştır. Ayrıca hastaların kan-lityum, valproik asit ve
karbamazepin düzeyleri ile ilgili laboratuar sonuçları değerlendirmeye alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik
dağılım, aritmetik ortalama, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.

BULGULAR
Çalışmaya katılan hastaların %58,5’i kadın, %32,1’i 21–30 yaş grubunda, %50,9’u evli, %45,3’ünün hastalık
süresi 11 yıl ve üzeridir. Hastaların yaşam kalitesi ölçeği alt basamaklarında fiziksel puan ortalaması 20.43±3.77, psikolojik
puan ortalaması 19.20±3.08, sosyal puan ortalaması 8.03±2.42, çevre global puan ortalaması X=26.56±4.54, çevre kültür
puan ortalaması 29.15±4.56, yaşam kalitesi toplam puan ortalaması X=74.24±10.99 bulunmuştur. Hastaların medeni durumu
ve yaşam kalitesi fiziksel puanı, cinsiyeti ile yaşam kalitesi fiziksel puanı, tedavi süresi ile yaşam kalitesi sosyal puanı
arasındaki ilişki anlamlı bulunmuştur (p>0.05). Hastanın eğitimi, yaşı, mesleği, sosyal güvencesi, hastalık süresi ve yaşam
kalitesi arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05). Çalışmaya katılan hasta yakınlarının %75,5’i kadın,
%37,7’si 51 yaş ve üzerinde, %83,0’ı evli, %52,8’i ev hanımı olup %60,4’ü hastanın bakımında destek aldığını ifade
etmiştir. Hasta yakınlarının yaşam kalitesi ölçeği alt basamaklarında; fiziksel puan ortalaması 21.41±3.42, psikolojik puan
ortalaması 20.03±2.89, sosyal puan ortalaması 9.16±2.25, çevre global puan ortalaması 26.94±5.11, çevre kültür puan
ortalaması 29.16±4.81, yaşam kalitesi toplam puan ortalaması 79.79 ±10.83 bulunmuştur. Hasta yakınlarının eğitim durumu
ile yaşam kalitesi psikolojik puanı ve fiziksel puanı arasında, sosyal güvence biçimi ile çevre kültür puanı arasında, hasta
yakınlarının cinsiyeti ile fiziksel yaşam kalitesi, sosyal ve çevre global puanı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (p<0.05). asta yakınlarının yaşadığı yer ile yaşam kalitesi çevre kültür puanı, çevre global ve fiziksel puan
arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Hasta yakınlarının destek alma durumu ile yaşam kalitesi psikolojik puanı arasında,
hasta yakınlarının maddi olarak sıkıntı yaşama durumu ile yaşam kalitesinin bütün alt basamaklarında anlamlı ilişki
bulunmuştur (p<0.05). Hasta yakınlarının yaşı, medeni durumu, mesleği, hastaya yakınlık durumu ile yaşam kalitesi
arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (p>0.05). Laboratuar sonuçlarına göre, hastanın kandaki ilaç düzeylerinin normal
sınırlarda olma durumu ile hasta yakınlarının ifadesine göre hastanın ilaç düzeylerinin düzenli takip edilmesi ile hasta ve
hasta yakınlarının yaşam kalitesi arasındaki ilişki anlamlı değildir (p>0.05). Ayrıca hastaların yaşam kalitesi ve yakınlarının
yaşam kalitesi arasında pozitif korelasyon bulunmuştur (p=0.043, r= 0.279).

SONUÇ
Bipolar bozukluğu olan hasta ve yakınlarının yaşam kalitesinin bazı demografik değişkenlerden etkilendiği, hasta
yakınlarının maddi olarak sıkıntı yaşama durumunun yaşam kalitesinin her alanı ile ilişkili olduğu söylenebilir.
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THE QUALITY OF LIFE PEOPLE WITH BIPOLAR DISORDERS AND
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INTRODUCTION and AIM
Bipolar disorder (BD) is a chronic psychiatric disorder that is characterized with complicated and recurrent attacks
(1). Even during the stable phase, patients may experience a decrease in well-being and functional levels (2). Various
researches demonstrated that the quality of life of the patients with bipolar disorder and their family members decreased
considerably (3-4). The present research was descriptively conducted in order to determine the quality of life of the patients
with bipolar disorder and their family members.

METHOD
The research was conducted with 53 patients –watched at the psychiatry policlinic of Gevher Nesibe Hospital of
Erciyes University according to DSM–IV diagnostic criteria- and their 53 family members between the 3rd. of March and 6th.
of April, 2009. The data were collected with personal information form and World Health Organization Quality of Life
Instrument–Turkish Version (WHOQOL-BREF-TR) designed for the patients and their family members. And also,
laboratory results of blood-lithium, valproic acid and charbamazepine levels were evaluated. Percentage distribution,
arithmetic mean, Kruskal Wallis and Mann Whitney U test were used for the data evaluation.

FINDINGS
% 58.5 of the patients who participated in the research was women and the age of % 32.1 of the patients ranged
from 21 to 30. % 50.9 of the patients was married and % 45.3 had the disorder for more than 11 years and more.Subscales of
the Quality of Life (QOL) scale of the patients gave mean physical scores as 20.43±3.77, mean psychological scores as
19.20±3.08, mean social scores as 8.03±2.42, mean environment-global scores as 26.56±4.54, mean environment-culture as
29.15±4.56, and mean total scores of QOL as 74.24±10.99. The correlation between marital status of the patients and
physical scores of QOL; between sex and physical scores of QOL; between treatment time and social scores of QOL; and
social scores of QOL was found to be significant. The correlation between quality of life and educational status, age,
profession, social-security, illness period was not significant (p>0.05).It was found out that % 75.5 of the family members
was women; % 37.7 was 51 years old and older ; % 83.0 was married; % 52.8 was housewives and % 60.4 had support for
the care of the patient. Subscales of the QOL scale of the family members presented mean physical scores as 21.41±3.42,
mean psychological scores as 20.03±2.89, mean social scores as 9.16±2.25, mean environment-global scores as 26.94±5.11,
mean environment-culture as 29.16±4.81, and mean total scores of quality of life as 79.79±10.83. The correlation between
educational status of the members and psychological scores of QOL and physical scores of quality of life; between the type
of social security scores and environment-culture scores; between the sex and the quality of physical living; between social
scores and environment-global scores was found statistically to be significant (p<0.05). The correlation between the living
place of the family members and environment-culture scores of QOL, environment-global scores and physical scores was
found to be significant. The correlation between the support status and psychological scores of QOL and between having
economical problems and all the subscales of QOL was found to be significant (p<0.05). The correlation between the quality
of life and age of the family members, marital status of the family members, type of closeness to patient was not significant
(p>0.05). According to the laboratory results; the correlation between normal medicine levels in blood of the patients and
regular check of medicine levels of the patients as told by the family members and the quality of life of the patients and
family members was not significant (p>0.05). Also, a positive correlation between the quality of life of the patients and their
family members was obtained (p=0.043, r= 0,279).

RESULTS
It can be said that the quality of life patients with bipolar disorders and their familiy members is affected by
demographic variables, and it can be said that the state of having financial problems of family members has relation with
every every aspect of quality of life.
Key Words: Bipolar Disorder, Quality Of Life, Family Member
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BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNDE ÇALIŞAN HEMŞĐRELERĐN ÖZETKĐLĐLĐK YETERLĐK DÜZEYLERĐ ve ĐLĐŞKĐLĐ FAKTÖRLER
Gökçe Sibel TURAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu
Ayşen YETKĐN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Sağlık Yüksekokulu

GĐRĐŞ VE AMAÇ
Öz-Etkililik Yeterlik (ÖEY) kavramı güçlü bir bireysel yeterlik hissinin; daha sağlıklı olma, daha
yüksek başarı ve daha sosyal bütünleşme ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Dolayısı ile bu kavram; okul
başarısı, emosyonel bozukluklar, mental ve fiziksel sağlık, kariyer seçimi ve sosyo-politik değişim gibi pek çok
farklı alanda kullanılabilmektedir. Bu çalışmanın amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma
Hastanesi hemşirelerinin ÖEY düzeylerini ve ilişkili olabilecek faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Tanımlayıcı ve kesitsel nitelikteki bu çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma
Hastanesi’nden gerekli izinler alındıktan sonra Ekim 2007 – Kasım 2008 tarihleri arasında yapıldı. Hastanede
çalışan toplam 180 hemşire içinden, Basit Rastlantısal Örnekleme yöntemi ile seçilen gönüllü 124 hemşire
çalışmanın örneklemini oluşturdu. Veriler; hemşirelerin sosyo-demografik özellikleri ile mesleki algılarını
belirlemeye yönelik, hepsi kapalı uçlu olan 15 sorudan oluşan Kişisel Bilgi Formu ve ÖEY Ölçeği Formu ile
toplandı, puan aralığı üçe bölünerek düşük, orta ya da yüksek olarak değerlendirildi. 1982 yılında Sherer ve
arkadaşları tarafından geliştirilen ÖEY Ölçeğinin Türkçe formunun güvenirlik ve geçerliliği Gözüm ve Aksayan
(1999) tarafından yapılmış ve Türk toplumuna uyarlanmıştır. Davranış ve davranışsal değişimleri
değerlendirmek üzere geliştirilmiş olan ÖEY Ölçeği, 5’li likert tipi bir öz değerlendirme ölçeğidir. Ölçek 23
maddeden ve dört alt ölçekten oluşmaktadır. Ölçekten en az 23 en fazla 115 puan alınabilmektedir. Ölçekten
alınan toplam puanın yüksek olması, bireyin ÖEY algısının yüksek olduğunu göstermektedir. Verilerin
analizinde tek yönlü varyans analizi (ONE WAY ANOVA), DUNCAN çoklu karşılaştırma testi, PEARSON
KORELASYON testi kullanıldı.
BULGULAR
Yapılan çalışmada hemşirelerin ÖEY puan ortalamasının 68.5+17.1 ve orta düzeyde olduğu belirlendi.
Hemşirelerin yaşamının çoğunu köyde geçirenlerin, mesleğini sevenlerin ‘davranışı tamamlama’ , kullanılan
malzemenin yeterli olduğunu belirten hemşirelerin ‘davranışa başlama’ (p<0.05), ‘davranışı sürdürme’ ve
‘toplam ÖEY puanlarının’ diğerlerinden önemli (p<0.001) bir şekilde yüksek olduğu belirlendi. Ancak
erkeklerin, evlilerin, lise mezun olanların, mesleğinde 10 yıl ve üzeri çalışanların, servis hemşirelerinin ve
mesleği kendisi tercih edenlerin davranışa başlama ve ÖEY puanlarının diğerlerinden yüksek olmasına rağmen
bu farkın istatistiksel açıdan önemli olmadığı belirlendi (p>0.05). Ayrıca meslek sevgisi, mesleğin kendisi için
uygun olması ve öz güvenini algılama durumunun ÖEY düzeyine önemli bir etkisinin olmadığı da (p>0.05)
belirlendi. ‘Davranışa başlama’ ile ‘davranışı sürdürme’ ve ‘toplam ÖEY puan’ ortalamaları arasında;
‘engellerle mücadele’ ile ‘davranışı tamamlama’ arasında; ‘davranışı sürdürme’ ile ‘toplam ÖEY puan’
ortalamaları arasında (p<0.001), ‘toplam ÖEY puanı’ ile ‘davranışı tamamlama’ ve ‘engellerle mücadele’ puan
ortalamaları arasında da istatistiksel olarak önemli bir ilişki (p<0.05) olduğu bulundu. Hemşirelerin toplam ÖEY
düzeyini belirleyen alt ölçeklere ait puanlar arasında pozitif bir korelasyon olması ölçeğin iç tutarlılığı hakkında
bilgi vermektedir.
SONUÇ
Hemşirelerin ÖEY Puan ortalamalarının orta düzeyde olduğu görülmüştür. Hemşirelik Bakım
Kalitesinin yükselmesini sağlayabilmek için ÖEY’yi yükseltici çabalara gereksinim olduğu düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Öz-Etkililik Yeterlilik, hemşire, hastane.
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EVALUATING OF SELF-EFFICACY-SUFFICIENCY LEVELS OF
NURSES in A UNIVERSITY HOSPITAL
Gökçe Sibel TURAN
Yuzuncu Yıl University School of Health Sciences
Ayşen YETKĐN
Yuzuncu Yıl University School of Health Sciences
INTRODUCTION and AIM
Self-Efficacy-Sufficiency (SES) concept of a strong sense of individual competence; more healthier,
higher achievement and greater social integration is suggested to be associated with. So, this concept of school
success, emotional disorders, mental and physical health, career choice and socio-political change can be used in
many different areas. The aim of this study is to determine the SES level of nurses’ in Yuzuncu Yıl University
Medical Faculty Research Hospital and related factors.
MATERIAL AND METHOD
The study is carried out in the dates of October 2007-November 2008.
From a total of 180 nurses working in hospital, chosen by simple random sampling method voluntary
124 nurses were included in the study. The data, socio-demographic characteristics of nurses and to determine
the perceptions of professional, all the 15 closed-ended questions of Personal Information Form and Form SES
Scale were collected by point range trisect the low, moderate or higher was considered. Developed in 1982 by
Sherer et al. reliability and validity of Turkish Form of SES scale have been adapted to Turkish society by
Gözüm and Aksayan. Behavior and behavioral change was developed to assses self assesment scale is the scale 5
likerts type. Scale consist of 23 items and 4 sub-scales makes up at least 23 at most 115 points. The highest total
score obtained from the SES scale that the individuals have been perception of the high SES showes. After
receiving the necessary permits from Yuzuncu Yıl University Medical Faculty Research Hospital the data were
evaluated by means of the ONE WAY ANOVA, DUNCAN multiple comparison test and PEARSON
CORRELATION test.
RESULT
It was determined that SES mean of nurses 68.5 +17.1 were in median level. It was determined
significantly high the ‘behavior continue ‘and ‘total SES point’ of the nurse who the material is sufficient to
indicate (p <0.001) and also for most of their lives spent in the village, love of the profession 'behavior
completion', and ' initiation of behavior’ than the others (p <0.05). However, it was determined more high
‘initiation of behavior’ and ‘total SES point’ in men's, married and graduating from high school, the profession
over 10 years and employees, service nurses and also the profession themself preferred than the others, but this
difference was not statistically significant (p> 0.05). Moreover, the profession semphaty, the profession suitable
for her self and perceived the self confidence to be have not significant impact on the total level of the SES (p>
0.05) were determined. It was determined positive relation ' Initiation of behavior’ between ‘behavior continue
‘and ‘total SES point’; ‘struggle with barrier’ between 'behavior completion'; 'behavior completion' between
‘total SES point’(p <0.001), ‘total SES point’ between 'behavior completion' and ‘struggle with barrier’ (p
<0.05). Determining the nurses’ the total SES level between sub-scale scores is a positive correlation provides
information about the internal consistency.
CONCLUSION
Therefore, it is though that it needed to increasing strategies of the nurses’ SES level for to get beter the
Nursing Care Quality.
Key Words: Self-Efficacy-Sufficiency, nurse, hospital.
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KRONĐK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTA YAKINLARININ
STĐGMAYA ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐ
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GĐRĐŞ
Stigma (Damgalama); bir birey ya da grubun saygınlığını azaltan bir şeyin normal ya da standart kabul edilmediğini
belirten bir im ya da leke olarak tanımlanmaktadır (1,2). Stigmanın aile ve ilişkiler üzerindeki etkisi, aileler hastalığı aktardıklarını
ya da yeterince önlem almadıklarını düşündükleri için suçluluk hissetmekte, psikiyatri servisleriyle yaşanan çatışmalar hasta
yakını için sıkıntı doğuran bazı konuların gözden kaçmasına neden olabilir (1). Bu çalışmada kronik ruhsal bozukluğu hasta
yakınlarının odak grup yöntemi ile stigma ve stigmatize olmaya ilişkin görüşleri ve bunu etkileyen faktörlerin niteliksel olarak
belirlenmesi amaçlandı.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma 10 Mart–10 Nisan 2009 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi Hastanesi psikiyatri
kliniğinde yatmakta olan kronik ruhsal bozukluğu olan 19 hasta yakını ile yapıldı. Çalışmada veriler; niteliksel araştırmalarda
kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak odak grup yöntemi ile elde edildi. Çalışmada verilerin sağlıklı ve etkin
elde edilmesi için hasta yakınları 2 gruba ayrılmış ve her grupla birer kez odak grup yapılmıştır. 1. Odak gruba şizofreni ve alkol
–madde bağımlısı olan 9 hasta yakını , 2.odak grubuna ise duygulanım bozukluğu (depresyon ve bipolar.) olan 10 hasta yakını
alınmıştır. Çalışma için E.Ü.Atatürk SYO Akademik kuruldan, Hastane Başhekimliği, Psikiyatri Anabilim Dallı Başkanlığı’ndan
ve hasta yakınlarından yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde kişisel bilgiler için yüzdelik dağılım ve
derinlemesine görüşme soruları için ise N VĐVO programı kullanılmıştır.

BULGULAR
Hasta yakınlarının %52,6’sı erkek, %26,3’ü 31–38 ve 49 ve üzeri yaş grubunda,%68,4’ü evli, %36,8’i ilkokul mezunu,
%36,8’i ev hanımı, %63,2’sinin sosyal güvencesi SSK olup , % 63,2’si Kayseri il merkezinde yaşamaktadır. Yine hasta
yakınlarının %31,6 sı hastanın kardeşi olduğunu, %52,6’sı hastalarının hastalık sürelerinin 3–5 yıl olduğunu ve %57,9’u
hastalarının sürekli ilaç kullandığını ifade etmiştir. Ayrıca hastaların hastalık tanı dağılımı, şizofreni (%26,3), bipolar bozukluk
(%26,3), ve alkol-madde bağımlısı (%26,3),depresyon (%21,1) olarak bulunmuştur.Hasta yakınları ruhsal hastalıkların; korkunun,
çok düşünmenin, genetik faktörlerin, özgüveni yetersiz olan kişiliklerde oluşabileceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca bazı hasta
yakınları bu hastalıkların daha çok çocukluk döneminde ailenin çocuğu yetiştirirken baskıcı davranışlarına bağlı gelişebileceğini
ifade ettiler. Hasta yakınlarına hastalığın belirtilerini ilk fark ettikleri zaman hastalarını hacı, hocaya götürdüklerini ifade
etmelerine rağmen şimdi deneyimlerine dayanarak hastalığın tedavisinin mutlaka klinikte yatarak yapılması gerektiğini ifade
ettiler. Yine hasta yakınları gerek aile gerekse komşuları tarafından damgalandıklarını ve bunu çok yoğun yaşadıklarını bu
nedenle yaşamlarında pek çok değişiklik yapmak zorun kaldıklarını ifade ettiler. Damgalanmaya bağlı olarak korku, dışlanma, iş
kaybı, rol performanslarında düşüklük yaşadıklarını ifade ettiler. Yine çok yoğun yaşadıkları duygular arasında çaresizlik,
yalnızlık, üzüntü olduğunu ve bu duygular ile nasıl baş edeceklerini bilemediklerini, kendilerinin de hastaları gibi pek çok desteğe
gereksinimleri olduğunu belirtiler. Hasta yakınları hastalarının tedavilerinin uzun ve pahalı olmasının ve sürekli hastaya bağımlı
olmalarının kendilerinin aile süreçlerinin etkilediğini, yüklerinin arttığını ve bunun altında ezildiklerini ifade ettiler. Hasta
yakınları bu hastalığın tedavisi için ilaç tedavisinin yeterli olmadığını, sadece hastaların değil yakınlarının da klinik tarafından ele
alınması gerektiğini ve pek çok konuda yardıma ihtiyaçlarının olduğunu ifade ettiler.

SONUÇ
Kronik ruhsal bozukluğu olan hasta yakınları duygusal olarak kendilerini çaresiz, tükenmiş, yalnız ve dışlanmış olarak
hissetmektedirler. Hasta yakınlarının da ele alınması ve onların yaşam kalitesini yükseltebilecek becerilerinin de geliştirilebilmesi
için planlanmalar düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kronik ruhsal bozukluklar; hasta yakını, stigma
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VIEWS ABOUT STIGMA OF FAMILY MEMBERS OF THE PATIENTS
WITH CHRONIC PSYCHOLOGICAL PROBLEMS
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Instructor at the Nursing Department of Mental Health, Atatürk Health School, Erciyes University
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Sibel ÇOBAN
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INTRODUCTION
Stigma (being stigmatized); is described as a mark or token saying that something that reduces the dignity and
prestige of an individual or a group is not considered as normal or standard (1,2). The effect of stigma on family and relations
may cause some conditions that lead to problematic outcomes that are neglected; such as blame of transmission of the disorder
or not taking sufficient measures and conflicts experienced at the psychiatry departments (1).. The present research aimed at
views of the family members about stigma and being stigmatized with focus group method and at determining the affecting
factors qualitatively.

TOOLS AND METHOD
The research was conducted with 19 family members whose patients with chronic psychological problems were
watched at the psychiatry policlinics of Gevher Nesibe Hospital of Erciyes University between the 10th. of March and 10th. of
April, 2009. The data were collected with semi-structured interview forms –used for the qualitative researches- and focus group
method. The family members of the patients were divided into two groups in order to collect the data effectively and one
focused group was made with each group. 9 family members of the patients that were schizophrenic and addicted to alcohol
and narcotics were included in the first group whereas 10 family members of the patients with emotional problems (depression
and bipolar) were included in the second group. A written and oral approval was obtained from the patients and their family
members, from Academic Board of Atatürk Health School of Aegean University, from Hospital Directorate and Directorate of
Psychiatry Department. Percentage distribution was used for personal information and ENVIVO program was used for detailed
interview questions.

FINDINGS
% 52.6 of the family members was male. The age of % 26.3 of the family members ranged between 31 and 38. The
rest was 49 years old and older. % 68.4 was married. % 36.8 had primary school diploma and % 36.8 was housewives. % 63.2
had insurance from SSK (Social Security Institution). % 63.2 lived in Kayseri City Center. According to the statements of the
members, % 31.6 of them was the patient’s brother or sister, % 52.6 of the patients had the disorder for 3-5 years and % 57.9 of
the patients used medicines continuously. Also, distribution of the disorders according to the diagnosis was found to be as
follows: schizophrenia (%26.3), bipolar disorder (%26.3) and alcohol and drug addict (%26.3), depression (%21.1). Family
members stated that psychological disorders may occur in individuals who feared and thought a lot, had genetic factors and had
insufficient self-confidence. Besides, some family members told that these psychological problems may occur as a result of
family’s oppressive behaviors -especially- during the childhood. Although the family members said to have taken the patients
to hodjas (a kind of healer whose therapies are not scientific and medical) when they first noticed the illness; now they said that
the treatment should be absolutely done at the clinics and the patient should be hospitalized as a conclusion of their
experiences. The family members underlined the fact that they were stigmatized by both other family members and neighbors
and thus had to make a lot of changes in their lives. They experienced fear, isolation, job loss, decreased role performances as a
result of stigmatization. Also, they experienced helplessness, loneliness and sorrow and they did not know how to cope with
these problems and they themselves too needed support and assistance. The family members stated that the high cost of long
treatment and their dependency on the patients affected negatively their family relations, increased their burden and that they
were crushed under these conditions. The family members told that medicine treatment was not sufficient for recovery and not
only the patients but also their family members should be examined at the clinics and they needed assistance and help in many
ways.

RESULT
The family members of the patients with chronic psychological disorders experienced helplessness, fatigue, isolation
and exclusion. They should be cared, too and provided with activities that could improve their quality of life and skills.
Key Words: Chronic psychological disorders, family members, stigma
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KÜRESEL EKONOMĐK KRĐZĐN SONUÇLARI: PSĐKO-SOSYAL RĐSK
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Günümüzün iş ve sosyal hayatının önemli bir sorunu olan işsizlik sadece ülkemizde değil, tüm dünyada
küresel anlamda sürekli artış göstermektedir. Dünyada 2005 yılında 191,8 milyon kişinin işsiz olduğu, Türkiye’de
ise 2008 verilerine göre 2 milyon 548 kişi olduğu bildirilmiştir. Đşsizliğin artması toplumsal anlamda birçok
sorunu beraberinde getirmektedir. Bu çalışma; Düzce Đli’nde yaşayan işsizlere yönelik yapılacak ruh sağlığı
çalışmalarının alt yapısını oluşturmak üzere psiko-sosyal sorunlarının belirlenmesi ve çalışanlarla karşılaştırılması
amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma karşılaştırmalı tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini Düzce’de yaşayan 5461
işsiz, örneklemini 216 işsiz ve 216 çalışan oluşturmuştur. Veriler anket yöntemiyle toplanmış, veri toplama
araçları Tanımlayıcı Bilgi Formu, GSA 12 ve Beck Depresyon Ölçeği’nden oluşmuştur. Verilerin analizinde
yüzdelik, ki-kare testi, t testi, Mann Whitney U, Kruskal Wallis varyans analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan işsizlerin ve çalışanların çoğunluğu erkek (%75,0; %75,0), 20–29 yaş grubunda
(%50,0; %50,0), ilköğretim ve altı öğrenim düzeyinde (%54,6; %54.6) ve evli (%53,7, %54,2) bireylerden
oluşmuştur. Đşsizlerde GSA puan ortalaması 4.94 ±3.83, çalışanlarda 2.12 ±2.79 olup, gruplar arasındaki fark
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t:8.732, p=0.000). Đşsizlerin depresyon belirti puan ortalaması
15.90±13.01, çalışanlarda 7.64±7.91 olup gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (t:7.964,
p=0.000).Đşsizlerin çoğunun ekonomik kriz nedeniyle işsiz kaldıkları (%53,79), 1–6 aydır çalışmadıkları (%59,3),
işe verdikleri anlamın ekonomik güvence (%87,5) ailenin güven ve itibarını kazanma (%55,1), işsizliğe verdiği
anlamın ise bedensel ekonomik ve psikolojik çöküntü (%63,4) ve aile içindeki dengelerin tamamen bozulması
(%48,6) olduğu belirlenmiştir. Đşsizlere işsiz kaldıktan sonra kendileri çevreleri ve gelecekle ilgili duygularında
değişiklik olup olmadığı sorulduğunda, eskisine göre daha gergin ve sinirli oldukları (%315), umutsuz (%17,1),
suçlu (%12,0) ve daha az değerli (%10,2) buldukları; %15,7’sinin işsizlik sürecinde intihar etmeyi düşündüğü,
%13,4’ünün intihar planı yaptığı ve %6,9’unun intihar girişiminde bulunduğu öğrenilmiştir. Araştırmaya katılan
işsizlerin %31,9’unun işsiz kaldıktan sonra kullandıkları sigara miktarını artırdıkları, %45,4’ünün kendilerine
güvenlerinin azaldığı, %45,6’sının çevresiyle ilişkilerinin azaldığı ve kendilerini yalnız hissettikleri, %30,5’inin
eşleriyle daha çok tartıştıkları, %32,7’sinin çocuklarının isteklerini karşılayamadığı için kendilerini derinden
yaralanmış hissettikleri saptanmıştır. Yapılan regresyon analizinde işsizliği yaşamın tamamen değişmesi olarak
algılamanın, işsiz kaldıktan sonra kendine saygının azalmasının ve öğrenim düzeyi düşüklüğünün depresyonu
yordadığı saptanmıştır.
SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda işsizlerin ruh sağlığı açısından risk altında olduğu ve
depresyon belirtilerinin orta düzeyde olduğu belirlenmiştir. Đşsiz kalan bireylerin intihar düşüncelerinin yüksek
olması nedeniyle dikkatli olunması gerektiği düşünülmektedir. Đşsizlerde depresyonun önlenmesi için işsizliğe
verdikleri anlamın ve yaşamlarında meydana gelen değişikliklerin öğrenilmesi ve özellikle öğrenim durumu düşük
olanlara yönelik müdahalelerin planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Đşsizlik, depresyon, risk belirleme, koruyucu ruh sağlığı.
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INTRODUCTION and AIM
Unemployment, which is currently an important problem in business and social life, not only in Turkey
but also in global world has been consistently increasing. 191.8 million people were unemployment in the world in
2005, whereas it was 2 million 548 people in Turkey in 2008. Increase in unemployment brings a lot of social
problems together. This study aims to determine the psychosocial problems of unemployed people which would
constitute the background of mental health studies that would be conducted in the city of Duzce. The comparison
with the employed people has been done as well.
METHOD
The study was conducted as comparative descriptive. The environment consists of 5461 people living in
Düzce. The sample group consisted of 216 unemployed and 216 employed people. The data was collected through
surveys. The data collection tools are Descriptive Information Form, GSA 12 and Beck Depression Scale. In the
analysis process, percentage, chi-square, t test, Mann Whitney U, Kruskal Wallis variance analysis and regression
analysis were used.
RESULTS
The unemployed and employed subjects particitaped in the study were mostly males (75.0%; 75.0%),
ranged between 20–29 years of age (50.0 %; 50.0%), with a level of elemantary or lower education, (54.6%;
54.6%) and married (53. 7). The GSA point average with unemployed was 4.97±3,83 and with employed 2.12
±2.79 and the difference was statistically significant. (t:8.732, p=0.000). The sign of depression point average with
unemployed was 15.90±13.01, and with employed 7.64±7.91which was again statistically significant ( t:7.964,
p=0.000). Most of the enemployed was left jobless due to the ecomomic crisis ( 53.79%) and has been
enemployed for the last 1-6 months (59.3%). The meaning they ascribed to employment was economic security
(87.5%) and gaining the family’s trust and respect (55.1%). On the other hand, they thought that unemployment
meant physical, economic, and psychological destruction (63.4%) and complete loss of stability within the family
(48.6%). When asked if there was a change in their feelings about themselves, their environment, and their future,
we found out that the unemployed felt more tense and nervous (31.5%) hopeless (17.1%) guilty (12.0%) and less
worthy (10.2%). Besides, during their enemployment 13.4% of the unemployed considered suicide, and 6.9% of
them attempted suicide. Futhermore, 31.9 % of the unemployed increased the number of cigarettes they smoked,
45.4% lost self-confidence, 45.6 % had less interaction with their environs and felt lonely, 30.5% quarrelled with
their spouses more and 32.7% felt deeply hurt since they were not able to meet their children’s needs. The
regression analysis showed that perception of unemployment as a change of life, loss of self-respect after being
laid off, and relatively low education level predicted depression.
CONCLUSION
In the light of the findings, it can be concluded that the unemployed are under the risk in terms of their
mental health and their depression symtomps are determined as medium-level. Since the unemployed people have
high possibility in committing suicide, it is crucial to take precauitons. In order to prevent depression in
unemployed people, it is suggested to determine the meaning they give to unemployment and the changes in their
lives especially to plan the interventions on undereducated unemployed people is recommended.
Key Words: Unemployment, depression, risk identification, protective mental health
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LĐSE ÖĞRENCĐLERĐNDE SALDIRGAN DAVRANIŞLARIN ORTAYA
ÇIKIŞINA KATKIDA BULUNAN FAKTÖRLER
Fadime KAYA
Đstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Hülya BĐLGĐN
Đstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu çalışmanın amacı lise öğrencilerinde saldırgan davranışların ortaya çıkışına katkıda bulunan
faktörlerin belirlenmesidir.
YÖNTEM
Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki bu araştırma, Đstanbul ili Şişli Đlçesinde dört düz lise ve bir endüstri meslek
lisesinde 14–18 yaş grubu 805 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Veriler Bilgi Formu, Şiddete Maruz Kalma Ölçeği
(Singer ve arkadaşları 1995), Saldırgan Davranışlar Ölçeği (Song ve arkadaşları 1998) ve Ebeveyn Đzlem Ölçeği
(Flannery ve arkadaşları 1994) ile toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, tanımlayıcı istatistikler ve
değişkenler arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde “Mann-Whitney U, Kruskal Wallis, Spearman Korelasyon
Analizi, Lojistik Regresyon Analizi” istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Ölçeklerin geçerlik (açımlayıcı faktör
analizi) ve güvenirlik (Cronbach alfa korelasyon tekniği) analizleri yapılmıştır.
BULGULAR
Öğrencilerin, yaş ortalaması 16±0,99 olup, %61,4’ü erkek (n=494), %38,6’sı (n=311) kızdır. Öğrencilerin
çoğunluğunun yakın zamanda (son bir yılda) ve geçmişte gerek doğrudan yaşama, gerekse tanık olma düzeyinde
şiddete maruz kalmadıkları belirlenmiştir. Yakın zamanda (son bir yılda) şiddetin meydana geldiği ortam ve tanık
olarak maruz kalma düzeyi açısından, öğrencilerin en yüksek oranda okulda ‘sözel (tehdit)’ (42,7%, n=344) ve
‘fiziksel (tokatlama, yumruk atma, vurma ve dayak/dövme)’ (%56,1; n=452) şiddet deneyimledikleri saptanmıştır.
Geçmişte en yüksek oranda maruz kaldıkları şiddet türü başkasının dövüldüğüne tanık olma (%56; n= 451) iken,
ebeveynler tarafından izlem düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin sıklıkla sergilediği saldırgan
davranış başkasını dövme (%34,5; n=278)’dir. Saldırgan davranışlar üzerinde en etkili prediktör faktörler, geçmiş
şiddet deneyimleri (şiddete doğrudan uğrama/şiddete tanık olma/ bıçakla saldırıya silahla ateşe uğrama/tanık
olma), günde 6 saatten fazla bilgisayar kullanımı, yakın zamanda maruz kalınan şiddet deneyimleri (evde şiddete
uğrama/bıçakla saldırıya ya da silahla ateşe tanık olma/uğrama) ve erkek olmadır. Ebeveyn izlem düzeyi,
saldırgan davranışlar üzerinde etkili prediktör faktör olarak belirlenmemiştir.
SONUÇ
Öğrencilerin saldırgan davranışlarına katkısı olan faktörler, yakın zamanda (son bir yılda) ve geçmişte
şiddet deneyimleri, bilgisayar kullanımı ve erkek olma şeklinde sıralanmaktadır. Lise öğrencilerinin ergenlik
dönemini şiddete başvurmadan sağlıklı ve başarılı bir şekilde atlatarak yetişkin bireyler olmalarının sağlanması
için, yukarıda elde edilen sonuçlar doğrultusunda şiddete maruz kalma (doğrudan/tanık olarak yaşama)
durumlarının önceden belirlenmesi, gerekli önlemlerin alınması, kontrollü bilgisayar ve internet kullanımı üzerinde
önemle durulması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, Saldırganlık, Şiddet, hemşirelik, Ebeveynler.
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AN INVESTIGATION OF CONTRIBUTORS TO VIOLENT BEHAVIOUR
AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS
Fadime KAYA
Istanbul University, Florence Nightingale Nursing School of Nursing, Department of Psychiatric Nursing
Hülya BĐLGĐN
Istanbul University, Florence Nightingale Nursing School of Nursing, Department of Psychiatric Nursing
INTRODUCTION and AIM
The study was conducted for the purpose of an investigation of contributors to violent behaviour among
high school students.
METHODS
The study was planned descriptive and cross-sectional research. Sample was comprised of 805 high
school students (age range: 14-18) receiving an education in four high school and one vocation high school are
affiliated to National Education Ministry in Sisli, Istanbul. An Information Form, Exposure to Violence Scales
(Singer et. al. 1995), Violent Behaviors Scale (Song et. al. 1998) and Parental Monitoring Scale (Flannery et.al.
1994) were used in data collection process. Data analysis was performed using descriptive statistics (percentage,
mean, standart deviation, median, mode), comparative statistics (Mann-Whitney U, Kruskal Wallis) and
correlation analysis (Spearman and Logistic Regression Analysis). For all scales, validity and reliability analyses
were conducted by the author. In validity and reliability study, an exploratory factor analysis and cronbach alpha
correlation were used.
RESULTS
61,4% of subjects (n=494) were male, 38,6% (n=311) were female. Mean age of students was 16±0,99.
Most of students had no experience violence being witnessed and victimized both recent and past. In terms of
place violence occured in recent, students were also witnessed to violence at school as someone else been
threatened (verbal violence) (42,7%, n=344) and someone else been slapped/hit/punched (physical violence)
(56,1%, n=452). The most frequent kind of violence was being witnessed someone been beaten (56%, n=451) in
past. The level of parental monitoring was also determined as high. The most frequent violent behaviour amongst
students was beating someone up (34,5%, n=278). Most powerful predictors on violent behaviours were past
violence experiences (being victimized or witnessed to violence/shooting and knife attack), computer using over
six hours a day, recent violence experiences (being victimized at home/being witnessed or victimized to knife
attack or shooting) and male gender.
CONCLUSION
Contributors to violent behaviours of students were past and recent violence experiences and male gender
and computer using over six hours a day. Since high school students could be mature people coming through
healthy and succesful way no apply violence, it is necessary to predict violence, to take measures and use
computer under control.
Key Words: High school, Aggression, Violence, Nusing, Parents.
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KRONĐK RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA UYKU
KALĐTESĐ VE ETKĐLEYEN FAKTÖRLER
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Kronik ruhsal bozukluklar önemli derecede yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir(1). Ruhsal
bozukluğu olan hastalarda uyku bozukluğu hastalıkları yüksek oranda görülmekte olup objektif uyku
değerlendirmesinde uykunun toplam süresinde azalma, sık uyanma ve uyku evrelerinde değişiklik gösterilmiştir.
Kronik hastalıklarına eklenen bu uyku sorunları ruhsal bozukluğu olan hastalarının fonksiyonel yaşantılarını ve
yaşam kalitelerini daha da düşürmektedir(1,3). Bu çalışmada kronik ruhsal bozukluğu hastalarda uyku kalitesi ve
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEMLER
Çalışma 10 Mart–10 Nisan 2009 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Fakültesi
Hastanesi psikiyatri kliniğinde yatmakta olan 62 ve poliklinikte izlenen 70 hasta ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Çalışma için E.Ü.Atatürk SYO Akademik kuruldan, Hastane Başhekimliği, Psikiyatri Anabilim Dallı
Başkanlığı’ndan ve hastalardan yazılı ve sözlü onam alınmıştır. Tüm hastalara Pittsburgh uyku kalite indeksi
formu (2) ve Kişisel Bilgi Formu uygulandı.Verilerin değerlendirilmesinde yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama,
korelasyon,, Kruskal Wallis ve Mann Whitney U testi kullanılmıştır.
BULGULAR
Elde edilen verilere göre Pittsburgh uyku kalite indeksi puan ortalamalar sırasıyla uyku süresi;0.81 ±
1.13, uyku etkinliği; 1.28 ± 0.91, gündüz disfonksiyonu; 1.51±1.20, global PSQI; 9.16± 3.81 olarak bulunmuştur.
Uyku kalitesi iyi olanların % 15,9, Uyku kalitesi kötü olanların oranı ise % 84,1 bulunmuştur. Çalışmada Global
PSQI skorları artıkça uyku süresi (r=0.520, p<0.01), uyku ilacı (r=0.244, p<0.05), uyku kalitesi (r=0.469, p<0.01),
uyku etkinliği (r=0.220, p<0.05), uyku latensi (r=0.704, p<0.01), gündüz disfonaksiyon (r=0.606, p<0.01)
skorlarının da arttığı ve aralarında pozitif korelasyon olduğu belirlenmiştir. Global PSQI skorları ile cinsiyet ve
hastanın yaşadığı yerin özelliği arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p< 0.05). Pittsburgh uyku
kalite indeksinin alt alanları ile bazı değişkenler incelemiş olup, hastaların uyku kalite skorları ile medeni durum,
eğitim düzeyi, hastalık tanısı, iş-meslek durumları arasındaki ilişki istatistiksel olarak anlamlı bulundu (p< 0.05).
Hastaların uyku latensi skorları ile hastalık tanısı, yaşadıkları yerin özelliği arasındaki ilişki anlamlı bulundu (p<
0.05). Kronik ruhsal bozukluğu tedavisi için 3 ve daha fazla herhangi bir psikiyatri kliniğine yatmış olan, halen
klinikte yatan ve tedavisi için sürekli olarak ilaç kullanan hastaların, gündüz disfonksiyonu ve uyku bozuklukları
skorları diğer hastalara göre daha yüksek olup aralarındaki ilişki anlamlı bulundu (p< 0.05). Ayrıca hastalık süresi
5 yıl üzeri olan hastaların uyku etkinlikleri düşük olup, kadın hastaların ise uyku ilacı skorları anlamlı düzeyde
yüksek olarak saptanmıştır (p< 0.05).
SONUÇ
Kronik ruhsal bozukluğu olan hastalarda uyku problemleri oldukça sık görülmekte olup, hastalığa ait
faktörlerin yanı sıra hastaların kişisel özelliklerinin ve alışkanlıklarının da uyku ile ilgili değişik parametrelerle
ilişkili olduğu bulundu. Klinik içi ve dışında standart ilaç tedavilerinin yanında, hastaların yaşam kalitesini
yükseltebilecek günlük aktivite alışkanlıklarının ve sosyal becerilerin de geliştirilebilmesi için terapotik ortamın
planlanması düşünülmelidir.
Anahtar Kelimeler: Kronik ruhsal bozukluklar; uyku kalitesi
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INTRODUCTION AND AIM
Chronic psychological disorders, an important health problem, have a high mortality and morbidity. The
patients develop sleeping disorders with a high incidence and objective sleep evaluation demonstrated a decrease
in total sleeping time, frequent waking and a change in sleeping phases(1). These sleeping problems together with
the chronic disorders decreased the quality of life and affected negatively functional life of the patients with a
chronic disorder(1-3). The research aimed at sleeping quality and the affecting factors in patients with a chronic
psychological disorder.
TOOLS AND METHOD
The research was conducted through 62 inpatients at the psychiatry clinics and 70 outpatients who were
watched at policlinics of Gevher Nesibe Medicine Faculty Hospital of Erciyes University between the 10th. of
March and 10th. of April, 2009. A written and oral approval was obtained from the patients and from Academic
Board of Atatürk Health School of Aegean University, from Hospital Directorate and Directorate of Psychiatry
Department. All the patients were asked to fill in Pittsburgh Sleep Quality Index (2) and Personal Information
Form.
FINDINGS
According to the data obtained, mean scores of Pittsburgh Sleep Quality Index were found as sleep
duration;0.81 ± 1.13, sleep efficacy; 1.28 ± 0.91, daytime dysfunction; 1.51±1.20, global PSQI; 9.16± 3.81
respectively. Those with a good sleeping quality were found as % 15.9 while those with a bad sleeping quality as
% 84.1 It was found out that as Global PSQI scores increased; so did sleeping time (r=0.520, p<0.01), the use of
sleeping pills (r=0.244, p<0.05), sleeping quality (r=0.469, p<0.01), sleeping activity (r=0.220, p<0.05), sleep
latency (r=0.704, p<0.01) and daytime dysfunction (r=0.606, p<0.01) scores. Also, there was a positive correlation
among them. The correlation of Global PSQI scores and the sex and the living place of the patients were found
statistically to be significant (p< 0.05). PSQI subscores and some variables were studied and the correlation of
sleeping quality scores and the marital status, educational status, diagnose and occupational-professional status
was found statistically to be significant (p< 0.05). The correlation of sleep latency scores and diagnose of the
disorder and the type of living place were found statistically to be significant (p< 0.05). Daytime dysfunction
scores and sleeping disorder scores of the patients who were hospitalized at any psychiatry clinics three times and
more and those who were still at the hospital and those who used medicine continuously were higher than others
and the correlation was significant (p< 0.05). And also, those whose disorder lasted more than 5 years
demonstrated a low sleeping activity and sleeping pill scores of the women were found significantly high (p<
0.05)
RESULT
It was found out that patients with chronic psychological disorders developed more sleeping problems
and not only factors about the disorders but also characteristic features and habits of the patients were correlated
with various parameters of sleeping. Therapeutic (terapotik) setting should be planned and considered for the
development of daily activity habits and social skills for the quality of life together inpatient (intraclinical) and
outpatient (extraclinical) standard medicine therapies.
Key Words: Chronic Psychological Disorders, Sleeping Quality
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HEMŞĐRELĐK ÖĞRENCĐLERĐ GÖZÜYLE YAŞLILIK VE HUZUREVĐ
Ceyda YEDĐKARDAŞLAR
Menemen Devlet Hastanesi
Gönül ÖZGÜR
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
GĐRĐŞ
Günümüzde yaşlılık ve yaşlanma en çok sözü edilen bir konudur. Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de yaşlı
nüfus oranı giderek artmakta ve önemi bireyler ve toplumlar için göz ardı edilemeyen sosyal bir sorundur (1). Bu
bağlamda, yaşlılarla birlikte olma ya da onlara hizmet vermede de sorunlar yaşanmaktadır. Karadakovan'ın ( 1995)
üniversite öğrencilerinin aile içinde yaşlılara bakım verme ve onlarla birlikte yaşamaya yönelik görüşlerini aldığı
çalışmasında, gençlerin bu sorumluluktan uzaklaştıklarını ve bakım vermede isteksiz olduklarını saptamıştır. Sağlık
ekibinin önemli bir üyesi olan hemşirelerin de bu sosyal yaşam değişikliğinde rol alması kaçınılmazdır. Bu alanda
çalışmayı istemekte hizmet kalitesini arttıracaktır. Mandıracıoğlu ve Çam da (2004) çalışmalarında huzurevinde
çalışmayı tercih eden hemşirelerin yaşlılara karşı olumlu tutumlara sahip olduğunu saptamışlardır. Bunun için
hemşirelik eğitiminden başlayarak bu konuda bilgi ve becerinin kazanılması sağlanmalıdır. Bu çalışmada amaç;
huzurevlerinde uygulamaya çıkan hemşire öğrencilerin yaşlılık ve huzurevleri konusundaki duygu ve düşüncelerini
incelemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM
Çalışma Đzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Zübeyde Hanım Huzurevi’nde uygulama yapmakta olan
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu dördüncü sınıf öğrencileriyle görüşme tekniği kullanılarak, katılmayı
kabul eden 30 öğrenci ile yapılmıştır. Görüşmeler bireysel olarak yapılmış, konuyla ilgili algıların doğal ortamında
bütüncül bir yaklaşımla betimlenmesine yönelik nitel bir süreç izlenmiştir. Araştırmanın amacına ulaşmak için
aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Yaşlılık size ne ifade ediyor?
2. Huzurevi ile ilgili duygu ve düşünceler nelerdir?
3. Huzurevinin iyileştirilmesi için önerileriniz nelerdir?
BULGULAR
Öğrencilere göre yaşlılık; bireyin fiziksel, sosyal ve psikolojik açılardan fonksiyonların azaldığı her şeyin
kaybedildiği kaygısının yaşandığı bir süreç. Öğrenciler huzurevinde yaşayan yaşlılara ilişkin görüşlerinin ise;
yalnızlık, hassasiyet, ümitsizlik yanısıra, sevdiklerinden ayrılma, sonu bekleyiş, sevgiye, bakıma ve paylaşıma
duyulan gereksinim olarak ifade etmişlerdir. Öğrenciler huzurevinde hissettiklerini; üzüntü, acıma, huzur, manevi
doyum, yardım edebilme isteği, paylaşımın verdiği mutluluk olarak ifade etmişlerdir. Huzurevinin yaşlılık
konusunda farkındalıklarını arttığını ancak yetersiz fiziksel koşullar, sosyal ve fiziksel aktivitelerin azlığı, yetersiz
personel, iletişim eksikliği, psikososyal destek azlığının huzurevi için olumsuz faktörler olduğunu ifade etmişlerdir.
Bireyselliğe önem verilmesi, ailelerle iletişimin arttırılması, günlük aktivitelerin daha nitelikli hale getirilmesi,
hemşirelerin sayısının arttırılarak yaşlılara destekleyici iletişim ve etkileşimin sağlanması önerilmektedir.
SONUÇ
Hemşirelik öğrencilerinin huzurevinde yaşayan yaşlılara hümanistik bakış açısıyla baktıkları, bu konudaki
farkındalıklarını olumlu ve olumsuz olarak ifade ettikleri, gerçeğe uygun bir yaklaşımla önerilerde bulundukları
saptanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hemşirelik Öğrencileri, Yaşlılık, Huzurevi
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SENECTITUDE AND NURSING HOME FORM THE VIEWPOINT OF
NURSING STUDENTS
Ceyda YEDĐKARDAŞLAR
Menemen Devlet Hastanesi
Gönül ÖZGÜR
Ege University Nursing School

INTRODUCTION
Senectitude and aging is one of the most important issues of our day. As in other countries, the population
of the old gradually increased in our country. It becomes a social issue of which significance can not be overlooked
by individuals and society. In this repect, being with the old and providing health care service for them cause some
problems. According to Karadakovan’s study (1995) on university students about living with the old and caring for
them, it is seen that they recede from this reponsibility and are reluctant to care for the aged. It is inevitable for
nurses who are the important parts of the health team to stay away form this social change. The will to work in this
area is going to increase the quality of service. Çam and Mandıracıoğlu (2004) stated that the nurses woking at the
nursing homes have a good relations with the old people. Therefore, it is important to provide the nurses with
knowledge and ability through educational programs. This research was planned to analyze the feelings and ideas of
the students who make practices in the nursing homes.
METHODOLOGY
The study is conducted among the 30 Ege University Nursing School senior students who make practices
in Izmir Grand Municipality Zübeyde Hanım Nursing Home (Đzmir Büyükşehir Belediyesi Gürçeşme Zübeyde
Hanım Huzurevi). The interview technique is used. The interviews are conducted individually and qualitative
process is followed in order to determine the perception in an unconditioned area with an integral approach. In
order to attain the target of the study the questions below are asked:
a) What does senectitude mean to you?
b) What do you think of the nursing homes?
e) What do you suggest resolve the problems in a nursing home?
FINDINGS
According to students, senectitude is a period during which idea of loss and decrease in the physical, social
and phsycological abilities increase. For the students the old people are associated with loneliness, sensitivity and
hopelessness, besides they think that the aged are people who depart from their friends and families and waiting for
the death and require love and affection and care. The students express their feelings as sadness, pity, moral
satisfaction, the will to help and happiness of sharing. They state that nursing home raised their awareness about
senectitude, however, inadequate physical conditions and social and physical activity and personnel, lack of
communication and psychosocial support are the negative factors for nursing houses. They suggest giving
importance to individuality, increasing the communication between families, making the daily activities more
qualified, increasing the number of nurses and establishing the supportive communication between the old.
CONCLUSION
It is concluded that the nursing students have a humanistic point of view about the old living in nursing
houses, and they express their awareness both positively and negatively and make suggestions realistically.
Key Words: Nursing Students, Senectitude, Nursing Home
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OKULDA GÖRÜNMEYEN TEHLĐKE: AKRAN ZORBALIĞI
Ayşe KUZU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
AMAÇ
Bu çalışma günümüzde oldukça yaygınlaşan ve okul çağı çocuğunun ruh sağlığını tehdit eden arkan
zorbalığı olgusuna dikkat çekmek amacı ile yapılmıştır.
YÖNTEM
Türkiye’de ve Dünya’da akran zorbalığı konusunda yapılmış çalışmalar incelenmiştir. Okul dönemi
çocuğun yeni arkadaşlarla tanıştığı, iletişim becerisini geliştirdiği bir dönemdir. Ancak zamanının çoğunu okulda
geçiren çocukların grup halinde bulunmaları pek çok sağlık (fizyolojik, psikolojik ve sosyokültürel) sorununu da
beraberinde getirmektedir (Yavuzer, 2004). Akran zorbalığı; okul çağında daha güçlü kişi ya da gruplar tarafından,
daha zayıf olan kişilere karşı uygulanan ve tekrar eden fiziksel ya da psikolojik baskı olarak tanımlanmaktadır
(Rigby,1996). Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar incelendiğinde; akran zorbalığının okullarda son derece
yaygın olduğu, okul çocuklarının yaklaşık %15-40’ının sürekli akran zorbalığına maruz kaldıkları, ilerleyen yaşla
birlikte akran zorbalığına maruz kalmanın azaldığı ancak zorbalık davranışının arttığı, erkek öğrencilerin daha çok
fiziksel, kızların ise duygusal zorbalığa maruz kaldıkları (Nordhagen, 2005; Rigby, 2003; Yurtal, 2006; Şirvanlı,
2006) ebeveynlerin düşük eğitim düzeylerinin, düşük sosyo-ekonomik düzeyin, kırsal kesimde yaşıyor olmanın,
tek ebeveyne sahip olmanın, kronik bir hastalığa ve psikolojik sorunlara sahip olmanın zorbalık davranışını
gösterme ve zorbalığa maruz kalma riskini artırdığı bildirilmiştir (Nordhagen, 2005). Zorbalığa maruz kalan
çocukların genel mutsuzluk, düşük benlik saygısı, öfke ve kederli duygu durumlarının olduğu; izolasyon ve
yalnızlık yaşadıkları; yüksek anksiyete düzeyi, depresyon ve özkıyım düşüncelerinin, psikosomatik
yakınmalarının bulunduğu ve okuldan hoşlanmama ile okula devamsızlık gösterdikleri bildirilmektedir. (Güvenir,
2006; Nordhagen, 2005; Kapçı 2004; Roland ve Idsoe 2001). Son yıllarda okul çağındaki çocuklar için önemli bir
sorun haline gelen akran zorbalığı; ruh sağlığı açısından bir risk faktörü olarak karşımıza çıkmakta ve çocuklar
üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkileri sadece okul yılları ile sınırlı kalmayıp yaşamın sonraki dönemlerinde
de devam etmektedir. Zorbalığın ortaya çıkardığı problemlerin önlenmesinde hemşirelerin rolü oldukça önemlidir.
Okul hemşiresi, öğrenmeyi etkileyen sağlıkla ilgili engelleri belirlemede, çocukların sağlık problemleriyle baş
etmelerinde, okul çağında ve yetişkinlik döneminde sağlıklı olabilmelerine yardım etmede okul ve okul
çevresinde, çocuklar ve gençler tarafından kolayca ulaşılabilir olması bakımından önemli bir konumdadır. Akran
zorbalığının önlenebilmesi için okul sağlığı hemşirelerinin zorbalık yapanları, risk gruplarını ve zorbalığa maruz
kalanları kolaylıkla tanımlaması gerekmektedir (Güler, 2004; Nelms,1997; Percy, 2006).
SONUÇLAR
Akran zorbalığının olumsuz sonuçları yalnız çocuklukta değil, yetişkinlikte de devam etmektedir. Bu
nedenle akran zorbalığı özellikle toplum ruh sağlığını tehdit eden önemli bir risk faktörü olarak kabul edilebilir.
Bu soruna yönelik olarak okul çağı çocuğunun ruh sağlığını korumak amacı ile ruh sağlığı hemşirelerinin, okul
sağlığı hemşireleri ile işbirliği yapması; öğrencilerin atılganlık düzeylerinin ve akran zorbalığı için risk gruplarının
belirlenmesi, erken tanılanması ve tedavisine yönelik çalışmaların planlanmasına katkıda bulunmaları gerektiği
düşünülmektedir.
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INVIZIBLE DANGERS AT SCHOOL: BULLYING
Ayşe KUZU
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu
AIM
This study has been done with the aim of drawing attention to bullying which has threated school age
child’s mental health, become widespread and recently.
METHOD
This study has been done investigating the studies in Turkey and the World. School age is a period which
child meets new friends and improves his/her communication skills. But children’s spending most of their times at
school and being in goups cause many health (physiologic, psychological and socio-cultural) problems (Yavuzer,
2004). Bullying, is one of the elements, effects school age children’s mental health in a negative way. It is defined
as a repeated oppression, psychological or physical of a less powerful person by a more powerful person or group
of persons” (Rigby, 1996). When the studies in Turkey and the World examined it is seen that bullying is
extremely common at schools. Approximately, %15–40 of school age children bullied consistently. With
increased ages bullied is declining but bully is increasing, schoolboys are mostly physically, girls are mostly
emotionally bullied (Nordhagen, 2005; Rigby, 2003; Yurtal, 2006; Şirvanlı, 2006), low educational level of
parents and low social-economic status, living in rural areas, having one parent, a chronic diease and pscholojical
problems increase the risk of bully or bullied (Nordhagen, 2005). It is reported that the children bullied have
general unhappiness, low self esteeem, high anxiety level, the idea of suicide, psychosomatic symptoms, feel
depressed and anger, live isolation and loneliness, showing dislike and non attendance to school (Güvenir, 2006;
Nordhagen, 2005; Kapçı, 2004; Roland ve Idsoe 2001).
Bullying which has become an important problem for school age children recently is confronted us as a
risk factor for mental health. Its sociological and psychological effects over children are not limited just for school
years, it continues later periods of their lives. To prevent the problems caused by bullying the role of nurse is very
important. School nurse is in a very important position determining the handicaps for learning related with health,
children’s coping with their health problems, helping them for being healthy during their school ages and
adulthoods, at school and around the school being easily attainable by the children and the teenagers. To prevent
bullying school nurses have to easily describe risk groups, bully victims and the children who bully (Güler, 2004;
Nelms,1997; Percy, 2006).
CONCLUSIONS
The negative results of bullying continue not just during childhood but also adulthood. Because of this,
bullying is accepted as an important risk factor which threats community mental health. As a result of this it is
thought that to prevent school age children’s mental health, mental health nurses must cooperate with school
nurses, determine assertiveness levels of the students and risk goups of bullying, contribute to planning the studies
for treatment and early diagnosis.
Key Words: Bullying, School Mental Health, Nursing.
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ZÜBEYDEHANIM HUZUREVĐNDEKĐ YAŞLILARIN ÖLÜM
KAYGILARININ GÜNLÜK YAŞAM AKTĐVĐTESĐ ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ
Şenay ERCAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Esra ENGĐN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
Şeyda DÜLGERLER
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ülkemizde yaşlı risk grubuna yönelik hizmetlerin ve bakım olanaklarının örgütlü ve sistemli bir biçimde
ele alınması gerekmektedir. Mevcut huzurevlerinde de yaşlıların durumlarının analiz edilmesi, sağlıklı yaşlanma,
bakım açısından bireysel ve kollektif çabaların arttırılarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi gereklidir. Yaşlı
bireylerin bağımsız olarak yapabildikleri günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi ve onların yaşama
bağlanarak sağlıklı yaşlanmalarına yardımcı olmak, yaşlılık dönemine ait beklenen ölüm anksiyetesini de
azaltacaktır (1,3).
Bu gerçekten yola çıkarak planlanan bu araştırmanın amacı, Đzmir Zübeyde Hanım huzurevinde yaşayan
yaşlıların ölüm kaygısı ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir.
GEREÇ- YÖNTEM
Araştırma, gerekli izinler alındıktan sonra Đzmir Zübeyde Hanım Huzurevinde 1 Haziran–1 Temmuz
tarihleri arasında yapılmış tanımlayıcı türde bir alan araştırmasıdır. 300 yaşlıdan 150’si araştırma kapsamına
alınmıştır. Bu araştırmada gerekli verileri toplayabilmek için üç tür anket formu kullanılmıştır. Đlk form
huzurevinde yaşayan yaşlıların tanıtıcı özelliklerini yansıtmayı amaçlayan toplam 17 sorudan oluşmaktadır. Đkinci
form huzurevindeki yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini yansıtmayı amaçlayan 17 sorudan oluşmuştur. Üçüncü
form Templer’in 1970 yılında geliştirdiği ölümle ilgili farklı boyutların sorgulandığı toplam 15 soruluk bir
ölçektir. Veriler araştırmacılar tarafından görüşme yöntemi ile toplanmıştır.
BULGULAR VE SONUÇ
Elde edilen verilere göre yaşlıların ; % 50’si kadın , % 50’si erkektir. %10,7’si evli , %37,7’si bekâr olup
%56,7’si dul, boşanmış ya da ayrı yaşamaktadır. Yaşlıların %54,7’sinin çocuğu vardır ve % 76’sında fiziksel bir
hastalık bulunmaktadır. % 66’sının yardımcı araca gereksinimi olduğu ,
% 34’ünün yardımcı araca
gereksinimi olmadığı saptanmıştır. Huzurevindeki yaşlıların değişik günlük yaşam aktivitelerine ilişkin
yapabilme düzeyleri incelendiğinde; en düşük yapabilme durumunu mobilizasyon durumu oluşturmaktadır. Daha
sonra tuvaleti kullanabilme durumu, hijyen durumu ve giyinme kendine çeki düzen verme durumu’ dur. En
yüksek yapabilme durumu ise beslenmedir. Huzurevindeki yaşlıların ölüm kaygıları ile beslenme durumu,
giyinme kendine çeki düzen verme durumu, hijyen durumu, tuvaleti kullanabilme,
mobilizasyon durumu
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Huzurevindeki cinsiyeti kadın olan, çocuğu olmayan, sağlık
güvencesi olmayan, ruhsal hastalığı olan yaşlıların ölüm kaygısı istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek
bulunmuştur. Huzurevinde yaşayan yaşlıların medeni durumu, eğitim durumu, fiziksel kısıtlılığı ve fiziksel
hastalık durumları ile ölüm kaygı düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
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DETERMINATING THE RELATIONSHIP BETWEEN DEATH
ANXIETY AND THE DAILY LIFE ACTIVITIES OF THE ELDERS WHO
LIVE in IZMIR ZUBEYDE HANIM NURSING HOME
Şenay ERCAN
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi
Esra ENGĐN
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
Şeyda DÜLGERLER
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilimdalı
INTRODUCTION and AIM
Services and the care opportunities devoted to elders as a risk group are handled systematically and with
organization is necessary in our country. An analyzing the elders’ situations in the current nursing home, healthy
aging, increasing the quality of life by the promoting individual and collective efforts in terms of care is
necessary. An encouraging the daily life activities which elders can do independent and the helping for healthy
ageing with involvement life of elders will be decreased the death anxiety which is expected in this age period
(1,3). This study is a descriptive research for the purpose of determinating the relationship between death anxiety
and the daily life activities of the elders who live in Đzmir Zübeyde Hanım Nursing Home.
METHOD
This research was made in 1 June- 1 July 2008 after getting necessary permission. One hundred fifty elder
get in coverage from three hundered elders. Three types of forms were used for getting necessary data. The first
form has 17 questions which were aimed to show elders’ descriptive characteristics. The second form was consist
of 17 questions which were show daily life activities of the elders. The third one was the scale has 15 questionaire
for different dimensions of the death for interrogating from the people which was developed by Templer in 1970.
Data was got by the researchers with the face to face method.
RESULTS
In accordance with data; 50% of elders were female, 50% of elders were male.10.7 %of elders were
married, 37.7% of elders were single,56.7% of elder were divorced or live alone. 54.6% of elder have children,
76% have physical disdorders. 66% of elders have need helping equipment was determined. When investigation
abilities of the elders’ different daily life acitivities; mobilization is the mimimum abilities was found. After that,
using toilet, higien and the dressing oneself were placement. The maximum abilitie is the nutrition. It was
determined that the there wasn’t relationship between the death anxiety of elders and the nutirion, dresssing one
self, higien, using toilet, mobilization status. According to statistical analysis for determining death anxiety level;
female, not having a child, not having a social security, having a mental disorders elders who live in nursing
home have high level death anxiety was found meaningful level than the others. Ther wasn’t any statistical
meaningful differencies about mariage status, education status, physical distortion and disorder between the death
anxiety of elders who live in nursing home.
Key Words: Elder, Death Anxiety, Daily Life Activities
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GEBELĐKTE MADDE KULLANIMI VE DEPRESYON
Ayşegül SAVAŞAN
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zübeyde DENĐZCĐ
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Gebelik kadın yaşamında değişik ve yeni rollere uyum gerektiren, önemli biyolojik ve psikososyal
değişimlerin yaşandığı bir dönemdir1,2. Gebelik kadın için doğal bir yaşam olayı, kendini gerçekleştirme ve
mutluluk kaynağı olabildiği gibi; kaygı ve stres oluşturabilecek birçok etkenle de karşılaşma riskinin yüksek
olduğu bir dönemdir2,3. Depresyon, hafif ya da ağır düzeyde, hamilelikte en sık görülen ve hem anne sağlığını hem
de fetal sağlığı etkileyen ruhsal bir bozukluktur. Gebelikte depresyon ve depresif semptom görülme sıklığının %551 arasında değiştiği belirtilmektedir3. Depresyonun, sağlıksız davranışlara yol açarak sigara içmeye, alkol ve
diğer bağımlılık yapıcı maddeleri kullanmaya yatkınlık oluşturabileceği; bunun yanında sağlıksız yaşam tarzına ve
davranışlara sahip gebelerde de depresyon ortaya çıkabileceği belirtilmektedir3. Gebelikte sigara içiminin perinatal
mortalite ve morbiditeyi iki kat arttırdığı bildirilmiştir. Plasenta previa, abruptio plasenta gibi plasenta anomalileri,
preterm eylem ve erken membran rüptürü, düşük doğum ağırlığı ve intrauterin gelişme geriliği sigara içen
gebelerin bebeklerinde daha sıktır1,4. Gebeliğin ilk üç ayında, günde en az iki kadeh alkol tüketiminin Fetal Alkol
Spektrumu Bozuklukları (FASB) adı verilen yapısal, davranışsal ve nörolojik sorunlara yol açtığı bilinmektedir4.
Gebelik dönemindeki madde kullanımı ve depresyona etkisinin belirlenmesi araştırmanın amacını
oluşturmaktadır.
YÖNTEM
Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırma, Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın-Doğum
Polikliniği’ne 2009 Şubat-Mart aylarında başvuran 158 gebe ile yapılmıştır. Araştırma verileri Beck Depresyon
Envanteri ve araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan Tanıtıcı Bilgi Formu ile toplanmıştır5. Araştırmaya
katılan gebelerin sözlü onayı alınmıştır.
BULGULAR VE SONUÇ
Araştırmaya katılan gebelerin yaş ortalaması 26.23±5.44’tür. Gebelerin %89,9’u evli; %45,6’sı ilkokul
mezunu; %75,9’u çalışmamakta; %61,4’ü orta sosyo-ekonomik düzeyde, %90,5’inin sağlık güvencesi vardır.
%79.1’i isteyerek gebe kaldığını; %26,6’sı egzersiz yaptığını; %72,8’i beslenmesine dikkat ettiğini; %89,2’si
düzenli kontrole gittiğini belirtmiştir. Gebelerin %29,1’i gebeliği esnasında sigara, %2,5’i alkol kullandığını;
%75,9’u ise kafein içeren içecek tükettiğini ifade etmiştir. Gebelerin Beck Depresyon puan ortalaması
15.97±10.54’tür. Etkili faktörlerin ise eğitim durumu, yaş grubu, algılanan sosyoekonomik durum, çalışma
durumu, birlikte yaşanan kişiler, fiziksel hastalık, sigara ve alkol kullanma durumu, ailede alkol yada madde
bağımlısının varlığı, egzersiz yapma, beslenmesine dikkat etme ve düzenli kontrole gitme durumu olduğu
saptanmıştır. Kafein kullanımının, gebelik sayısının, isteyerek gebe kalmanın, düşük ve kürtaj öyküsünün, yaşayan
çocuk sayısının ise beck depresyon puanı üzerinde etkili olmadığı belirlenmiştir. Gebelik döneminde sigara
içenlerin Beck depresyon puan ortalaması 22.58±11.03; sigarayı azaltanların 19.19±10.49; gebelik döneminde
sigarayı artıranların 29.66±14.84; sigarayı bırakanların 13.93±9.38 ve hiç sigara içmeyenlerin 14.02±9.84’tür.
Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (F=4.505, p<0.05). Gebelik döneminde alkol kullanan
(31.00±10.86) ve kullanmayan gebelerin (15.58±10.28) Beck depresyon puan ortalamaları arasındaki farkın
anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0.05).
Gebeye bakım veren hemşire ve ebelerin depresyon belirtilerini tanımaları, bağımlılık yapan maddelerin
anneye ve bebeğe olan zararlı etkilerini bilmeleri ve gebeyi bu konuda eğitmeleri anne ve çocuk sağlığı,
dolayısıyla toplum sağlığı açısından önem taşımaktadır.
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SUBSTANCE USAGE AND DEPRESSION DURING PREGNANCY
Ayşegül SAVAŞAN
Đzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Zübeyde DENĐZCĐ
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INTRODUCTION AND PURPOSE
Pregnancy is the period when a woman is supposed to get used to different and new roles in her life and
when important biological and psychosocial changes are lived 1,2. As it can be a natural event for a woman in
which she realizes herself and which is a source for happiness, it is also a period when there is a high risk of
meeting a lot of agents that can cause anxiety and stres2,3.Depression, either mild or serious, is the most seen
mental disorder which affecets both the health of the mother and fetus. It is stated that depression during
pregnancy and the frequency of observed depresive symptoms changes between 5-51% 3. Depression causes
unhealthy behaviour and it may lead to smoking, alcohol and other addictive drug usaqe. Besides, these pregnant
women who have an unhealthy life style and behaviour can also suffer from depression3. It has been stated that
smoking during pregnancy increases perinatal mortality and morbidity two times. Anomalies such as placenta
praevia and abruptio placenta, preterm action and early membrane rupture, low birth weight and in utero growth
retardation is observed more in the infants of pregnants who smoke1,4.It is known that in the first three monthperiod, consuming at least two glasses of alcohol causes physical, behavioural and neurological problems known
as Fetal Alcohol Spectrum disorder (FASD)4.To state substance usage during pregnancy and the effect of
substance usage on depression is the purpose of this research.
METHOD
This descriptive research was made with 158 pregnant women who applied to the Đzmir Atatürk
Education and Research Hospital woman-birth clinic in February-March 2009. The research data has been
collected in the information form which is prepared according to the purpose of the research and the Beck
Depression Inventory5. The verbal permission has been got from pregnants who participated in this research.
FINDINGS AND RESULT
The average age of the pregnant women attending the reseach was 26.23±5.44. 89.9% were married,
45.6% were elementary school graduates, 75.9% weren’t working, 61.4% were at a middle-social economic level,
90.5% had health insurance. 79.1% became pregnant willingly, 26.6% did exercise, 72.8% paid care on their diet,
89.2% used alcohol, 75.9% consumed caffeine-containing drinks. The average Beck Depression point of the
pegnant women is15.97±10.54. The effective factors were stated as the education level, age group, socialeconomical status, employment status, people they live with, physical illness, the use of cigarette and alcohol, the
presence of on alcohol or substance addict within the family, doing exercise, paying care on diet and going
regularly to health control. Factors like caffeine usage, the number of pregnant women, becoming pregnant
willingly, the miscarriage or abortion history, the number of children alive were not effective on the Beck
Depression point. The average Beck depression score of pregnant women who smoke during pregnancy is
22.58±11.03; who reduce smoking is 19.19±10.49; who increase smoking is 29.66±14.84; who quit smoking is
13.93±9.38; and who non-smoking is 14.02±9.84. The difference between the groups is statistically
significant (F=4.505, p<0.05). During pregnancy pregnants’s who have alcohol usege (31.00±10.86) and who
don’t have alcohol usege (15.58±10.28) the difference between average of Beck depression score were found to be
significant (p<0.05). It is important for the mother’s and child’s health, thus, for the health of the society that the
nurses and midwives realize the symptoms of depression and that they know the negative effects of addictive
substances on the mother and baby.
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NÜKS ÖNLEME GRUP TERAPĐSĐNĐN ALKOL BAĞIMLILARINDA
FONKSĐYONEL OLMAYAN TUTUMLAR VE PROBLEM ÇÖZME
BECERĐLERĐNE ETKĐSĐ: KONTROL GRUPLU ALTI AYLIK ĐZLEM
ÇALIŞMASI
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Bu araştırma, nüks önleme grup terapilerinin alkol bağımlısı hastalarda fonksiyonel olmayan tutumlar,
problem çözme becerileri ve nükslere etkisini saptamak amacıyla planlanmıştır.
YÖNTEM
Bu çalışma, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Bağımlılık Servisi’nde yatan bağımlı hastalarla 8
seanslık nüks önleme grupları ve 8 seanslık kontrol grupları olarak yapılmış bir çalışmadır. Grup sonrasında
hastalar altı ay boyunca nüks açısından izlenmiştir. Çalışmada 32 hasta deney grubunu, 30 hasta da kontrol
grubunu oluşturmuştur. Araştırma gerekli izinler alındıktan sonra hastalardan bilgilendirilmiş onamları alınarak
başlatılmış, çalışmaya katılmayı kabul eden hastalar örneklemi oluşturmuştur. Hastaların sosyodemografik
özellikleri ve alkol kullanım öykülerini değerlendirmek amacıyla hastaların sosyodemografik özellikleri ve genel
sağlık algıları, alkol kullanımına ilişkin bilgilerini içeren 21 maddeden oluşan soru formu, Nüks önleme
gruplarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla Problem Çözme Envanteri (Heppner, Peterson 1982) ve
Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (Weisman, Beck 1978) kullanılmıştır. Grup öncesi ve sonrası deney ve
kontrol grubu ölçek puan ortalamaları farkları student t test ile deney ve kontrol grubu puan farkları
karşılaştırmaları için ANOVA kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun sosyodemografik özelliklerinin ve alkol
kullanma öyküleri dağılımları arasındaki farkı saptamak amacıyla chi- square ve student t test kullanılmıştır.
BULGULAR
Deney grubundaki hastaların kendi sağlıklarını algılama puan ortalaması 4.75 ± 2.35, kontrol grubundaki
hastaların sağlık algısı 4.30 ± 2.47 dir. Đki grup arasında sağlık algısı puanı açısından istatistiksel olarak anlamlı
bir fark saptanmamıştır (t= .733, p > .05). Deney grubundaki hastaların alkole başlama yaşı ortalaması 18.98 ±
4.25, kontrol grubundaki hastaların alkole başlama yaşı ortalaması 17.81 ± 3. 78 dir. Đki grup arasında alkole
başlama yaşları arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır (t= .682, p> .05). Her iki gruptaki hastaların tamamının
ailesinde birinci derece akrabalarında kötüye kullanım ya da bağımlılık düzeyinde alkol kullanma öyküsü vardır.
Grup öncesi ve sonrasında problem çözme ölçek ve alt ölçekleri ile fonksiyonel olmayan tutumlar ölçek ve alt
ölçekleri puan farklarının iki grup karşılaştırmasında istatistiksel olarak anlamlı olmadığı saptanmıştır. Deney
grubundaki hastaların kontrol grubuna göre tedavi sonrası altı aylık izlemde anlamlı düzeyde daha az nüks
yaşadıkları saptanmıştır.
SONUÇ
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, ileri çalışmalarda nüksler ve program içeriği ilişkisinin
irdelenmesi önerilmiş ve bilişsel davranışsal tekniklerinin kullanıldığı taburculuk sonrasında da yürütülebilen nüks
önleme gruplarının etkinliğini değerlendirmek amacıyla yapılacak çalışmaların ülkemizde tedavi stratejilerinin
belirlenmesi açısından önemli olacağı düşünülmüştür.
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THE EFFECT OF GROUP THERAPY IN PREVENTING THE RELAPSE
ON DYSFUNCTIONAL ATTITUDES IN ALCOHOLICS AND ON THEIR
PROBLEM SOLVING SKILLS: THE OBSERVATION STUDY OF SIX
MONTHS WITH CONTROL GROUP
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INTRODUCTION and AIM
This study planned for the purpose of examining the effect of group therapy in preventing the relapse on
dysfunctional attitudes in alcoholics and on their problem solving skills and of determining the efficiency of
relapse prevention groups.
METHOD
In the study, 32 patients formed the experiment group and 30 patients formed the control group. It was
planned in order to study the effect of the relapse preventing group therapies, which was made in Ege University
Medical Hospital Psychiatry Clinic Addiction Service, on the dysfunctional attitudes and problem solving skills
and to determine the effectiveness of relapse preventing groups. Relapse preventing treatment method with 8
sessions was practised on a in-patience group patients. Interactive pannel discussions with 8 sessions in which
patients discuss the newspaper's articles, was practised on patients in control group. After both group patients had
completed their treatment and discharged, they were followed third times totolly during 6 months. After getting
approval form the patients, research was beginning and patients who accept the research was the sample. The 21
questionnaire form was used for the purpose of evaluating patients’ sociodemographic characteristics and using
alcohol history which was consist of the patients’ sociodemographic characteristics and perceptions of their health
status, knowledge of using alcohol. Problem Solving Scale Inventory (Heppner, Peterson 1982) and the
Dysfunctional Attıtudes Scale (Weisman, Beck 1978) were used for the purpose of evaluating effect of relapse
prevention groups. ANOVA was used for comparison of the differences of experiment and control group points
and student t test was used for the comparison of the differences of the scale point averages before and after group
experiment and control group points. Chi-square and student t test were used in order to determine
sociademographical properties of experiment and control group and the difference between ranges of alcohol habit
stories.
RESULTS
The point average health perception of the patients in experiment group is 4.75±2.35, health perception of
patients in control group is 4.30±2.47. It was not determined a meaningful difference statistically in terms of
health perception between two groups. (t=733, p>05) The age averages of beginning alcohol of patients in
experiment group is 18.98±4.25, the age average of beginning alcohol of patients in control group is 17.81±3.78. It
was not determined a meaningful difference between the ages of beginning alcohol.(t=682, p>05). There are
alcohol abuse or alcohol consumption at the addiction level stories in both group's whole patients' families and
relatives. Before and after the group, the grade differences of problem solving skills measures and sub-measures
and non-functional attitudes measures and submeasures were determined not to be meaningful statistically in the
comparison of two groups. It was determined that the patients in the experiment group had less recurrence than
those in control group at a meaningful level during the following of first 6 months.
CONCLUSION
It has been suggested that the relations of relapse with program content be investigated in further studies.
We think that the studies which will be made in order to evaluate the efficiency of the relapse preventing groups
after the discharge and in which used the cognitive behavioral methods will be important in terms of determining
the treatment strategies in our country.
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ŞĐZOFREN HASTA YAKINLARINDA AĐLE YÜKÜ
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AMAÇ
Bu çalışma, bir üniversite hastanesinin psikiyatri poliklinik ve kliniğine başvuran şizofren hasta
yakınlarında yaşanan aile yükünün belirlenmesi amacı ile yapılmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırma; tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri kliniğine yatırılan ya da
ayaktan tedavi gören ve şizofreni tanısı almış hastaların aileleri ile yapılan bu çalışmada, 2008 yılı boyuna
başvuran 156 hastanın; 18 yaş ve üzerinde olan, ruhsal bir bozukluk tanısı olmayan ve sorulara yanıt verebilecek
durumda olan 67 hasta yakını örneklemi oluşturmuştur. Çalışma için etik kuruldan izin alınmıştır. Çalışma; amacı
açıklandıktan sonra katılmayı kabul eden hasta yakınlarıyla yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak Ocak 2009Mart 2009 tarihleri arasında yapılmıştır. Veriler hastanın bakımına katkı veren yakınlar ile ilgili sosyodemogrofik
bilgi formu ve aile yükü ölçeği uygulanarak toplanmıştır. Çalışmada Mann-Whitney U ve t testi istatistik analiz
yöntemleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Hasta yakınlarının % 52’ı anne, % 6’ı baba, 15’i eş ve %21’u kardeş, %6’ı hastanın çocuğuydu.
Halen bir işte çalışmayan hasta yakınlarının ekonomik yük ve duygusal yük alt ölçeği puanlarının istatistiksel
olarak anlamlı derecede yüksek olduğu, cinsiyeti erkek olan yakınların sosyal yük alt ölçeğinden daha yüksek
puan aldıkları ve hastalık hakkında daha önce bilgi almamış olmalarının ekonomik yükü arttırdığı saptanmıştır.
Eğitim durumu ilköğretim ve altı olan hasta ve hasta yakınının sosyal, ekonomik, fiziksel, duygusal alt ölçek
puanlarının istatiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır(1,2,6).
SONUÇ
Çalışmamızın sonuçları şizofreninin aile yükünü arttırabilen bir hastalık olduğunu göstermektedir.
Aile yükünün artması şizofren hasta yakınlarının bakım verme kalitesini düşürebilen bir faktördür. Bu nedenle ruh
sağlığı çalışanlarının hasta takipleri sırasında hasta ailelerine bakımla ilgili bilgi vermek suretiyle ilgilenmeleri
önem taşımaktadır. Ayrıca ekonomik yükün fazla oluşu, ailelere yardım fonlarından yararlanmaları yönünde
destek verilmesi gereğini ortaya koymaktadır(3.4.5).
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THE BURDEN ON FAMILIES OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS
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AIM
This investigation has been carried out to determine the family burden on the families of schizophrenic
patients in psychiatri outpatient treatment programs at university hospital.
MATERIAL AND METHOD
The survey is descriptive and cross-section type. The survey has been applied to 67 families of
schizophrenic patients in Dicle University, Medical Faculty Psychiatri Clinic and Policlinic. The sample was
developed from 156 patients; between the age of 18 and over, persons who are not diagnosed as schizophrenic
and 67 families of schizophrenic patients who can answer the questions. This survey was approved by ethic
comittee. The Data were derived from the demographic and schizophrenia modules of the questionnaire
developed for the survey called “Attitudes Towards Mental Disorders’’.
Disorders”. The questionnaire was administered 67 adult relatives of schizophrenic patients who had
participated in psychiatric outpatient treatment programs in Dicle university medical faculty psychiatri clinic
and policlinic. The data have been obtained from first grade patient relatives by means of face to face
meetings. Percengata and Mann-Whitney U and t data methods have been used to ases the data.
FINDINGS
52 % of the relatives of patients were mothers, 6 % fathers, 15 % spouses, 21 % siblings and % 6 the
children. It’s determined that the under scale economic and emotional burden of these relatives who do not
work are meaningfully high. The masculine relatives have been determined that they got high scores from
social burden underscale and it is found that the ones who are not knowledged about the ilness stepped the
economic burden. It is also established that social, economic, emotional, physical underscales were
meaningfully high in terms of the level of education in the patients and their relatives(1,2,6).
CONCLUSION
The results of the research show that schizophrene is a disorder which aggravates the burden of the
relatives of schizophrenic patients. The increase of the burden of families is a factor decreasing the quality of
nursing. For this reason, it is important that workers of mental health give information about the care to the
relatives of them. Also the excessive economic burden enforces these families to get help from the aids funds.
(3,4,5)
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KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ TANISI ALAN HASTALARIN
AĐLELERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ
Tülay ASAN
Nöropsikiyatri Đstanbul Hastanesi
Özlem IŞIL
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
GĐRĐŞ ve AMAÇ
Kronik Böbrek Yetmezliği (KBY) hastayı ve ailesini biyopsikososyal açıdan etkilemektedir. Hastalık,
sadece organik bir patoloji değil, tüm boyutlarıyla önemli bir yaşam krizi olup, ailesel bir krizdir (Ünal 2001,
Çınar ve ark. 2006). Hemşire; hastalığı, hastalık sürecini tanımlarken, hasta ailesini, sosyal örüntüleriyle ilgili
değerlendirme yapmalı ve hemşirelik bakım sürecini bu doğrultuda planlanmalıdır. Bu çalışma; konsültasyon ve
liyezon hemşiresinin kronik hastalık süreçlerindeki rolünü vurgulamak için, KBY tanısı alan hasta ve ailelerinin
yaşadıkları sorunları, gereksinimleri belirlemek ve bu sürecin aileyi nasıl etkilediğini değerlendirmek amacıyla
yapılmıştır.
YÖNTEM
Çalışma evreni Đstanbuldaki bir diyaliz merkezine gelen tüm hasta yakınlarını ve örneklemeni ise çalışma
kriterlerine uyan 118 hasta yakını oluşturmuştur. Veriler literatür bilgilerine dayalı olarak geliştirilen
sosyodemografik özellikleri içeren ‘bilgi formu’ ve 7 alt gruptan oluşan ‘Aile Değerlendirme Ölçeği (ADÖ)'
kullanılmıştır. ADÖ; Ebstain ve ark.'ları tarafından geliştirilmiş, Mc Master Aile Đşlevleri modelinin klinik olarak
aileler üzerinde uygulanması ile elde edilmiştir. ADÖ'nün Türkiye'deki geçerlilik güvenilirliği, Dr. Işıl Bulut
tarafından yapılmıştır
BULGULAR
Çalışmaya alınan hasta yakınlarının yaş ortalaması 54.46±15.17, % 50.8'i kadın, %74.6’sı evlidir. KBY tanısı
alan hastanın yakınları değerlendirildiğinde; %51.7'sinin eş, %28, 8’inin anne, %7.6'sının baba, %5.9'unun
çocuklar olduğu bulunmuştur. Hasta yakınlarının %89'nunun hastalığı öğrendiğinde üzüntü hissettikleri, %49.2'
sinin tedaviye uyum sorunu yaşadıkları bulundu. Katılımcıların %86,4'ü hastalık ve tedavisi hakkında yeterli
bilgisi olmadığını belirtti ve %84.7'sinin hastalarıyla ilgili en fazla bilgiyi hekim gurubundan bekledikleri bulundu.
Üniversite mezunu hasta yakınlarının ADÖ toplam puan ortalamaları (99.65±13.01), okur-yazar ve daha düşük
eğitim düzeyine sahip hasta yakınlarının ADÖ toplam puan ortlamalarından (127.89±21.13) anlamlı düzeyde
düşüktür (p: 0.006; p<0.01). Çalışmamamızda; ekonomik durumu yeterli olan hasta yakınlarının ADÖ toplamı
puan ortalamaları (108.93±20.14), ekonomik durumunun yetersiz (131.31±20.26)(p:0.002;p<0.01) ve kısmen
yeterli(122.13±23.45), (p:0.009; p<0.01) olan hasta yakınlarının ADÖ toplam puan ortlamalarından anlamlı
olarak düşüktür.
Aile içi ilişkiler ADÖ toplam puan ortalamalarıyla değerlendirildiğinde; birbirlerinin
fikirlerine saygı
duyanların
(114.43±22.60), (p<0.05); birbirlerine destek
olduklarını
ifade
edenlerin(114.30±21.91), ADÖ toplam puan ortalamaları, (p<0.01) olduğu görülmüş olup, istatistiksel olarak
anlamlı olarak düşük bulunmuştur. Ayrıca, tedavi ekibinden hastalarına karşı en fazla ilgi, hoşgörü bekledikleri
(118±22.25) sonucu çıkmış, fakat; ADÖ toplam puan ortlamaları ile istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır (p>0.05). Hasta aileleri diyaliz saatleri içerisinde özellikle hemşirelerin hastalarına karşı,
hoşgörülü davranmalarını istemektedir.
SONUÇLAR
Çalışmamızda; KBY tanısı alan hastaların ailelerinin durumları ve aile işlevselliği değerlendirilmiştir.Hasta
yakınlarının sosyodemografik özellikleri; yaş, medeni durum,ekonomik durumun hasta yakınlarının hastalığa
karşı tutumlarını etkilemekte olduğu bulunmuştur.Bu doğrultuda; hasta ve ailesine en yakın ekip üyesi olan
hemşirelerin, hastalık süreci, sorun, gereksinimlerle ilgili, konsültasyon ve liyezon hemşireliği doğrultusunda,
hasta ve ailesiyle işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.
Anahtar Kelimeler: Hasta Ailesi, Psikososyla Boyut, Kronik Böbrek Yetmezliği.
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EVALUATION OF FAMILIES OF THE PATIENTS WITH DIAGNOSIS:
CHRONIC KIDNEY FAILURE
Tülay ASAN
Nöropsikiyatri Đstanbul Hastanesi
Özlem IŞIL
Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
ABSTRACT
The study was desing to detemine the the problems encountered by patients' families with diagnosis of CRF
during illness period and thereafter, to establish the effect of CRF on the familial functions and to guide nursing
approaches in accordance with obtained data. 50.8 % of the relatives of the patients are women and 74.6 % of
them are married. When the relatives of the patients with the diagnosis CKF are evaluated, it was observed that
51.7% of them are spouses, 28.8 % are mothers, 7.6 % are fathers and 5.9 % are kids. It was also observed that 89
% of the relatives of the patients felt deep sadness when they were told about the disease and 49.2 % of them had
adaptation problems with the treatment. 86.4 % of the participants declared that they did not have enough
information about the disease and the treatment process. And it was concluded that 84.7 % of the participants have
been waiting to be informed by the physician group. According the results, it was found that socia-demographic
characteristics such as age, marital status, occupation status, economic status, education level affected patients
'relative' behaviors against illness. Besides, the higher Family Assessment Device total scores' avereges were
found to be consistent with negative familial functions of patients' relatives within the context of study. The
Family Assesment Device total scores' averages of patients'relatives with higher education levels and demanding
for hygienic dialysis enviroment and expressing anticipation sympathy and tolerance from the therapy team were
found to be lower. This study showed that the familial functions of patients' relatives were affected positively.
Within this context, the families of the patients with CKF diagnosis are having troubles with bio-psychosocial
dimensions. The nurse group should be in close cooperation with the patient and his/her relatives within the scope
of consultation and liason nursery about the disease period, problems and requirements.
Key Words:Patient Family, Psychosocial Dimension, Chronic Renal Failure.
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KIZ YURDUNDA KALAN ÜNĐVERSĐTE ÖĞRENCĐLERĐNĐN
ANKSĐYETE DÜZEYLERĐNĐN BELĐRLENMESĐ

Mualla YILMAZ
Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemş. ABD
Ayşe Ferda OCAKÇI
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Çocuk Sağlığı Hemş. ABD

ÖZET
Üniversite yaşamı ve üniversitede öğrenci olmak, genelde ülkemizde veya diğer ülkelerde kaygı ve stres
üretecek bir ortamın temelini oluşturmaktadır (Canbaz ve ark. 2007; Aylaz ve ark. 2007, Çelikel ve ark. 2008). Bu
araştırmada yurtta kalan kız öğrencilerde anksiyete düzeyinin belirlenmesi ve demografik değişkenlerle
ilişkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evreni Đstanbul il sınırındaki kredi ve yurtlar kurumunda
kalan kız öğrenciler, araştırmanın örneklemini ise 14.03.08–24.08.08 tarihleri arasında Anadolu yakasında
bulunan Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrenciler oluşturmuştur (n= 158). Araştırmanın tipi tanımlayıcı bir
araştırmadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Beck Anksiyete Envanteri (BAE) ile araştırıcılar tarafından
geliştirilen bilgi toplama formu kullanılmıştır (Savaşır ve ark. 1997). Bulgular: Kız öğrencilerin %77,2’sinin hafif
düzeyde anksiyetesinin olduğu, %19,6’sının orta düzeyde anksiyetesinin olduğu belirlenmiştir. Kız öğrencilerin
anksiyete düzeyleri ile demografik değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.
Örneklemin küçüklüğü sonuçların genellenmesini engellemektedir. Daha genellenebilir sonuçlara varılabilmesi
için benzer çalışmaların daha büyük örneklem ile yapılması önerilmektedir.
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DETERMINATION THE ANXIETY LEVEL OF UNIVERSITY
STUDENTS DORMITORIES LOCATED
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ABSTRACT
University life could cause anxiety and stress to university students in both our country and in other
countries (Canbaz ve ark. 2007; Aylaz ve ark. 2007). This research is made in 2008 in 2 female dormitories
located in Anatolian part of Istanbul. It aims to define the anxiety level of female students in relation to
demographic variations (There are 200 female students in each dorm in the Anatolian part of Istanbul’s
dormitories). The sample for this research was made between 14.03.08- 24.08.08 in the Credit and Dormitory
Foundation in Anatolian part of Istanbul (n=158). The type of research is descriptive. Beck Anxiety Đnventory
(BAE) and a data collection form are used as tools by the researchers (Savaşır ve ark. 1997). According to the
evidence 77,2 % of students are suffering from low anxiety while 19,6 % are suffering from middle range anxiety.
It is essential to monitor, prevent and take an action against anxiety for the sake of student’s well being (Çelikel ve
ark. 2008). To sum up, it could be advised to improve the service and activities of Psychological Counselling and
Student welfare facilities in order to maintain students anxiety at the minimum level.
Keys Words: Anxiety, University Student, Dormitory
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DÜZCE ĐLĐNDE YAŞAYAN 6–14 YAŞ ROMAN ÇOCUKLARIN
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ÖZET
Çocuklarda gelişim dönemlerinin getirdiği doğal zorluklara çevrenin getirdiği olumsuz etkiler de
eklendiğinde, tepkisel olarak ruhsal uyum sorunları görülebilmektedir. Gelişmiş ülkeler de dâhil olmak üzere,
özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk en önemli sorun kaynağıdır. Ekonomik güçlükler ve olumsuz
toplumsal koşullar çocuğun gereksinmelerinin karşılanmasını güçleştirdiği ve çocuğun ruhsal gelişimini
bozmakta, uyum sorunlarına yol açmaktadır. Ayrıca ev ortamındaki uyaranların yetersizliği, anne-baba yokluğu
veya yanlış tutumları, kronik şiddete maruz kalma da çocuğun mental ve ruhsal gelişimini engellediği
bilinmektedir(1, 2 ). Bu çalışma, Düzce Đlinde yaşayan Romanların çocuklarının devam ettiği iki ilköğretim
okulunda öğrenim gören 6-14 yaş grubundaki çocuklarda, ruhsal uyum durumu ve bazı çocukluk çağı ruhsal
sorunların yaygınlığını saptamak amacı ile yapıldı.Kesitsel olarak planlanan araştırmanın örneklemini Düzce
Đlinde iki ilköğretim okulunda öğrenim gören 6-14 yaş grubundaki 536 çocuk ve sınıf öğretmenleri oluşturdu.
Verilerin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu” ve “Ruhsal Uyum Ölçeği” kullanıldı. Öğretmenlerin
değerlendirmesine göre; çocukların %35,4’ünde ruhsal yönden uyumsuzluk sorunu olduğu belirlenmiştir. Uyum
puanları 7 yaş ve 12 yaşta diğer yaşlara göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. Çocukluk çağı ruhsal uyum
sorunları değerlendirildiğinde; çocukların %4,1’inde kekemelik, %4,9’unda tik bozukluğu, %2,2’sinde parmak
emme, %0,4’ünde enkoprezis, %1,9’unda enürezis ve %39,0’unda okul başarısızlığı saptanmıştır. Ülkemizde
yapılan benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında bu çalışma kapsamına alınmış çocuklarda ruhsal uyum sorunlarının
yüksek düzeyde olduğu görüldü (1,2). Bu çalışmanın yapıldığı iki okuldaki çocukların sosyo-kültürel yapıları
farklı olduğu bilinen bir grup üzerinde yapılmış olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir(3). Okul ruh
sağlığı çalışmalarında kültürel farklılıkları göz önüne alarak ve aileleri de kapsayan bütüncül değerlendirmelerin
yapılması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikososyal Uyum, Ruh Sağlığı, Hemşirelik, Okul Çocuğu
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PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF ROMAN CHILDREN BETWEEN
THE AGES 6–14 WHO LIVE IN DÜZCE
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SUMMARY
When the negative effects of the environments are added to the natural difficulties brought by the
development period, mental adjustment problems as a reactive can be seen in children. Including in developed
countries, but especially in developing countries poverty is the main resource of problem. Economic difficulties
and negative social conditions complicate meeting child’s necessities and damage child’s mental development and
cause the problems of adjustment. In addition to this, it is known that the inadequacy of stimulus at home, the
absence of parents or their wrong attitudes, and also being exposed to chronic violence inhibit child’s mental
development (1,2). This study was carried out on explanatory purposes to determine psychological compliance
state of Roman children between age group 6-14 and live in the province of Düzce, receiving education in a
primary school province and how common some psychological infancy problems are. The samples of the research
which is planned cross-sectional consist of teachers of 536 children between age group 6-14, receiving education
in the two primary schools of Düzce. “ Personal Information Form” and “ Psychological Information
Measurement” were used in the collection of data. According to the evaluation of teachers, it was found that
35,4% of the children has psychological compliance problems. It was stated that compliance points between the
age group of 7-12 are higher than the other ages. When infancy psychological compliance problems evaluated, in
4,1 % of the children stammer, in 4,9 % habit-spasm disorder, in 2.2 % finger sucking, in 0,4 % encopresis, in
1,9% enuresis, and in %30,9 educational failures were determined. When compared with the other studies made
in our country, it was seen that the children who were included in this study, has adjustment problems at higher
level (1,2). However, this study was made on a group of children in the two primary schools whose socio-cultural
structure is different and it is thought that this result could be caused by this difference. In the school health
studies, it is offered that evaluations should be holistic which include families by considering cultural differences.
Key Words: Psychosocial Adjustment, Mental Health, Nursing, Schoolchild
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Ergenlik dönemi, kişinin kendisi hakkında bir yargıya ulaşmak için en yoğun çaba harcadığı dönemdir.
Bu dönemde görülen birçok problemin, düşük benlik saygısıyla ilişkili olduğu bilinmektedir. Düşük benlik
saygısına sahip ergenlerin; başarısızlığı bekledikleri, sinirli oldukları, daha az gayret gösterdikleri, yaşamdaki
önemli şeyleri göz ardı ettikleri ve başarısız olduklarında kendilerini değersiz ve yeteneksiz hissettikleri
bildirilmektedir (1,2,3 ). Ancak çoğu zaman benlik saygısı ile ilgili sorunlar göz ardı edilmekte bu problemler
başka nedenlerle açıklanmaya çalışılmaktadır.
YÖNTEM
Bu araştırma, Endüstri Meslek Lisesinde okuyan öğrencilerde benlik saygısı ve benlik saygısını etkileyen
değişkenleri değerlendirmek amacıyla tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Düzce Đl merkezindeki
Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise ve Anadolu teknik lisesinde okuyan 1290 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada
örneklem büyüklüğü hesaplanmamış, araştırmanın yapıldığı hafta boyunca okula devam eden ve anketi
uygulamayı kabul eden tüm öğrenciler araştırmaya dâhil edilmiştir. Veriler anket yöntemiyle toplanmış, anketler
Aralık 2008’de sınıfların rehberlik saatlerinde, sınıf öğretmenleri gözetiminde uygulanmıştır. Veri toplama araçları
Kişisel Bilgi Formu ve Offer Benlik Saygısı Ölçeği (OBĐÖ) nden oluşmuştur. 99 maddeden oluşan ölçek
ergenlerin 12 farklı alanda uyumu değerlendirir. Ergenler her maddeye kendilerini tanımlama derecesine göre
‘’çok iyi’’den başlayarak ‘’hiç ‘e kadar giden 6 seçenekten birini işaretleyerek, yanıt verir. 50 ‘ nin altında puan
alınması düşük benlik algısını gösterir. Puanlama gerekli tersine çevrilmeler yapıldıktan sonra toplam puanın 50 ‘
nin altında olması zayıf uyumu gösterir. Verilerin istatistiksel analizi SPSS 13.0 programında, yüzdelik, t testi,
ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal Wallis ve korelasyon katsayısı kullanılarak yapılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin çoğu Endüstri Meslek Lisesinde okumakta (%72,0) olup, 9. sınıfta
(%42,0), 14 yaşında (%33,1) ve erkektir (%96,8). Annelerin çoğu ev hanımı (%83,9), babalarda ise işçi (%28,6)
olanlar çoğunluktadır. Anne ve babaların eğitim durumu daha çok ilkokul mezunu (%64,9 ve %53,6)
düzeyindedir. Öğrencilerin %13,4’ü okula istemeyerek kayıt yaptırmıştır ve %26,4’ü istemediği bölümde
okumaktadır. Adölesanların Offer Benlik Saygısı Ölçeği puan ortalamasının düşük olduğu; 16 ve 17 yaşlarda
Offer Benlik Saygısı puanlarının azaldığı, 13 ve 14 yaşta Duyguları Düzenleme alt boyutunda, 18 ve19 yaşındaki
öğrencilerde Çevreye Uyum alt boyutunda sorun olduğu belirlenmiştir. Sınıflara göre değerlendirme yapıldığında;
11 ve 12. sınıflarda Cinsellik alt boyutunda; 12. sınıfta ise benlik saygısı toplam puanı ile Çevreye Uyum alt
boyutunda artış gözlenmiştir. Okullarda ise Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinin benlik saygısı toplam
puanlarının yanı sıra Aile Đlişkileri, Dürtüsellik ve Sosyal Đlişkiler alt boyut puanları daha yüksek bulunmuştur.
Gruplar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır.
SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda çoğunluğunu erkek öğrencilerin oluşturduğu, bir kısmının
okulu ve bölümünü istemeden devam etmek zorunda kaldığı Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin benlik
saygısını artırmaya yönelik okul sağlığı hemşireliği uygulamalarına gereksinim duydukları düşünülmektedir.
Özellikle son sınıf öğrencilerine yönelik uygulamaların planlanması önerilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Benlik saygısı, okul sağlığı, hemşirelik.
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SELF ESTEEM OF STUDENT IN INDUSTRY VOCATIONAL HIGH
SCHOOL (EXAMPLE DÜZCE)
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INTRODUCTION AND AIM
Adolescence is a period in which the individuals struggle most to find a judgement about themselves. It is
known that many problems at this period are related to low self-esteem. It is stated that adolescents that have low
sef-esteem expects failure, they are nervous, they struggle less, ignore important things in their life and feel
unworthy and untalented when they are unsuccesful. However, the problems related to self esteem are generally
ignored and these problems are tried to be explained with other reasons.
METHOD
This research was carried out to assess the self-esteem of the students attending the Industry Vocational
High School and the variables affecting the self esteem. This research is a descriptive study. 1290 students
attending the Industry Vocational High School, Technical High School and Anatolian Technical high school in the
centre of the Düzce district were included. In the research, the sample size was not rated, all the student attending
the school at the week in which the study carried out and accepting the questionnaire were included in the study.
Data were gathered via questionnaires, questionnaires were applied in the lessons under the supervision of the
classroom teachers. Data gathering tools consisted of Personal Information Form and Offer Self-esteem Scale. The
statistical analysis of the data was made with the use of percentage, t Test, ANOVA, Mann Whitney U, Kruskal
Wallis variance analysis and correlation coefficient in the SPSS 13.0 program.
FINDINGS
Most of the students participating in the study attend the Industry vocational high school (72.0%), 42 %of
them are1th grade high school students and 33.1% are at the age of 14 and %96.8 are males. Mostly, their mothers
are housewifes (83.9%) and their fathers are laborers(28.6%).The mothers and fathers are generally primary
school graduates(64.9% and 53.6%). 13.4% of them have been enrolled in the school reluctantly and 26.4 % of
them have been studying in a department in which they do not want to study.
It is determined that the average offer self-esteem scale score of the students is low; the scores of offer self-esteem
decrease at the ages of 16 and 17; there is a problem in the subdimension of emotion regulation at the ages of 13
and 14 and in the subdimension of social adjustment at the ages of 18 and 19. when the data was assesed in terms
of classes, it is observed that there is an increase in the subdimension of sexuality at the 3th and 4th grades and
there is an increase in the total score of self-esteem and in the subdimension of social adjustment at the 4th grade.
Anatolian Technical School students' scores of the self-esteem in addition to the the scores of family relationships,
impulsion and social relationships subdimensions are higher than the others. There is an expressive statistical
difference between the groups. According to the results of the study, it is thought that Industry Vocational High
School students some of whom have to attend the school and the department reluctantly need school health
nursery practices to increase their self-esteem. The planning of the practices especially to 4th grade students is
suggested.
Key Words: Self-Esteem, School Health, Nursing
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PSĐKĐYATRĐ HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN PSĐKĐYATRĐK STĐGMAYA
ETKĐSĐ
Kader ŞARLAK
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu
Nesrin AŞTI
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu

GĐRĐŞ ve AMAÇ
Toplumda yaşayan bireylerin ruhsal sorunu olan insanlara karşı oluşturduğu negatif tutumlar, hastanın
toplumsal yaşamda yerini almasında ciddi bir engel oluşturur ve ruhsal sorunlu bireylerin topluma uyumunu
sınırlamaktadır. Ruhsal sorunlu birey olarak etiketlenen kimsenin ruh hastası rolünü öğrenme ve benimsemeye
teşvik edildiği çalışmacılar tarafından bildirilmektedir. Sağlık çalışanları, klinik uygulama alanları ve özel
yaşamlarında bu gibi durumlara sık sık tanık olan meslek gruplarının başında gelmektedir. Günlük yaşamda, negatif
tutumların psikiyatri hastaları ve onların ailelerine zarar verdiğini görmek olasıdır. Meslek yaşamlarında bu
hastalarla karşılaşmakta olan hemşire ve doktorların ruhsal bozukluğa sahip bireylerle ilgili düşünceleri, onların bu
hastalara yönelik tutum ve davranışlarını yansıtması açısından oldukça önemlidir. Bu bilgiler doğrultusunda
tasarlanan bu çalışmada, Muğla Đli Fethiye Đlçesindeki sağlık yüksekokulu psikiyatri hemşireliği dersi alan 4. sınıf
öğrencilerinin psikiyatri hastalarına karşı tutumlarının araştırılması ve ders müfredatında yer alan Ruh Sağlığı ve
hastalıkları dersinin dönem sonundaki etkisini belirlemek üzere amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi 6 saat kuramsal 16 saat uygulaması olan bir derstir. Konular
DSM-IV sınıflaması ve ülke-bölge gündemindeki ruhsal sorunlara göre dönem müfredatında yer almaktadır.
Araştırmanın evreni ve örneklemini Sağlık Yüksekokulu 4.sınıfta okuyan öğrenciler (n:57) oluşturmuştur.
Araştırma deneysel olup ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi öncesi ve sonrası örneklemin ruh sağlığı bozuk
bireylere karşı tutumları test edilmiştir. Veri toplama aracı olarak hazırlanan ön görüşme formu ve ruhsal sorunlu
bireylere yönelik toplum tutumları ölçeği kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırmaya katılanların % 42.01’i kız, % 57.09’unu erkek, % 33.04’ü 19-21 yaş grubunda, % 66.7’si
22-25 yaş grubunda yer almaktadır. Öğrencilerin %24’ünün ailesinde bir ruh sağlığı sorunu bulunmaktadır.
Öğrencilerin ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumları ölçeğinin ön-test uygulamasından aldıkları alt
boyut puan ortalamaları; otoriterlik alt boyutu (X = 24.73, SS=2.25), sosyal kısıtlayıcılık alt boyutu (X=28.26,
SS=2.78), koruyuculuk alt boyutu (X = 19.50, SS=3.86), toplum ruh sağlığı ideoloji alt boyutu (X = 19.73,
SS=4.09) olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin ruhsal sorunlu bireylere yönelik toplum tutumları ölçeğinin son-test
uygulamasından aldıkları alt boyut puan ortalamaları; otoriterlik alt boyutu (X = 23.77, SS=3.50), sosyal
kısıtlayıcılık alt boyutu (X=26.89, SS=4.22), koruyuculuk alt boyutu (X = 16.47, SS=4.09), toplum ruh sağlığı
ideoloji alt boyutu (X = 19.47, SS=4.15) olduğu saptanmıştır. Ön test ve son test ölçümleri anlamlı düzeyde fark
vardır (t = 76.12, p < .05).
SONUÇ
Araştırmaya katılan öğrencilerin ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi aldıktan sonra yapılan ölçüm
sonuçlarına göre; ruhsal sorunlu bireylerin aşağı sınıf insanlar olduklarını ve bu tip insanların hastaneye
yatırılmaları ve gözetim altında bakım almalarının gerekliliği üzerinde duran otoriterlik boyutu puan ortalaması
ön-testte yüksek iken, son teste azalma olmuştur. Koruyuculuk alt boyutu (hümanizm ve dinsel ilkeler temelinde
sempatik ve paternalistik görüşü yansıtır. Bu görüşe göre toplum ruhsal bozuklukları olan bireylere karşı görevini
yerine getirmelidir. Diğer bireyler bu tür insanların duygularını anlayıp paylaşmaya istekli olmalıdırlar) puan
ortalaması ön-testte yüksek iken, son teste azalma olmuştur. Ruh sağlığı ve hastalıkları dersinin öğrencilerin
psikiyatrik stigmasını olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Psikiyatrik Stigma
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EFFECT OF PSYCHIATRY NURSING COURSE ON PSYCHIATRIC
STIGMA
Kader ŞARLAK
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu
Nesrin AŞTI
Muğla Üniversitesi Fethiye Sağlık Yüksekokulu
INTRODUCTION and AIM
Negative attitudes against people with psychological problems by the other individuals in the society
constitutes a serious obstacle fort he patient to have a role in social life and restricts the adoption of people with
psychological problems to the society. It’s reported by the researchers that the individual labeled as having
psychological problems is induced to learn and adopt the role of psychopath. Health employees encounter these
types of situations in their clinical application areas and private lives most commonly among vocational groups. In
daily life it is possible to see clearly that negative attitudes gives harm to psychiatry patients and their families.
Opinions of nurses and doctors encountering these patients in their professional life about individuals having
spiritual disorders is highly crucial in terms of reflecting their attitude and behaviors towards these patients. In this
study designed in the direction of this information it is aimed to search the attitudes of 4th grade studies taking the
psychiatry nursing course at Muğla Province Fethiye town Health College towards psychiatry patients and the
effect of Spiritual Health and Diseases Course in the curriculum at the end of the semester
METHOD
Spiritual Health and Diseases Nursing is a course with 6 hours of theoretical and 16 hours of practical
application. Subjects are included in the semester curriculum according to the spiritual problems those are on the
agenda of country-region. The universe and sample of the search was formed by students studying at 4th grade
level of Health College. The research is empirical and attitudes of the sample towards individuals with
psychological problems were tested. Screening form and scale of societal attitudes towards individuals with
psychological problems were used as data collecting tool
FINDINGS
42.01 % of the students participating into the research were girls, 57.09 were boys, 33.04% in 19-21 age
group and 66.7 were in 22-25 age group. 24% of the students had a spiritual health problem in the family.
It was determined that sub dimension point averages taken by students from the ex-ante testing
application of societal attitudes towards individuals with spiritual problems were; authoritativeness sub dimension
(X = 24.73, SS=2.25), social restriction sub dimension (X=28.26, SS=2.78), protectionism sub dimension (X =
19.50, SS=3.86), society spiritual health ideology sub dimension (X = 19.73, SS=4.09). It was determined that sub
dimension point averages taken by students from final test application of societal attitudes towards individuals
with spiritual problems were authoritativeness sub dimension (X = 23.77, SS=3.50), social restriction sub
dimension (X=26.89, SS=4.22), protectionism sub dimension (X = 16.47, SS=4.09), society spiritual health
ideology sub dimension (X = 19.47, SS=4.15). There is a significant difference between ex-ante test and final test
measurement (t = 76.12, p < .05).
RESULT
According to measurement results made after students participating in the research had taken spiritual
health and diseases nursery course (it reflects that individuals with spiritual problems are low class. It is
emphasized that these types of people should be hospitalized and kept under surveillance) point average was high
in the ex-ante test however there was a decrease in the final test. Protectionism sub dimension (It reflects
sympathetic and paternalistic approach on the basis of humanism and religious principles. According to this
approach society should accomplish its mission towards individuals with spiritual disorders. Other individuals
should be willing to understand and share emotions of these types of people) point average was higher in the exante test however there had been a decrease in the final test. Spiritual Health and diseases course affected the
psychiatric stigma of students positively.
Key Words: Psychiatric Stigma
REFERENCES
1. Aştı N (1995). Psikiyatrik imajin sosyal boyutu. Ruhsal Travma.23.
2. Babadağ K (1991). Hemşirelik Araştırmalarında Etik. Hemşirelik Bülteni, 15(19):5–10.
3. Doğan S (1992). Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerinin ruh hastaları ve hastalıklarına karşı
tutumlarının değerlendirilmesi. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi. Esnaf Ofset.783–787
4. Sarı Ö, Arkar H, Aklın T (2000). Akıl hastalıkları ile ilgili tutumlar: etiketlenmenin etkisi.36. Ulusal
Psikiyatri Kongresi. 343–345.

ŞĐZOFRENĐ HASTASININ AĐLESĐ OLMAK: ÖZELLĐKLERĐ VE
ĐHTĐYAÇLARI
Gülçin Sügün
E.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı, Đzmir
GĐRĐŞ
Kronik ruhsal hastalıklarda aileyi dışarıda bırakan tedavi modellerinin etkisiz kaldığı, hastaların yanı sıra ailelerine
yönelik psikolojik girişimlerin de hastanın tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir (1). Hastayla birlikte yaşayan ve bakımından
sorumlu aile üyeleri tedavi planında ihmal edilemeyecek bir öneme sahiptir (2). Vaughn ve Leff, ailenin tutum ve davranışları
ile hastanın davranış bozuklukları arasında etkileşim olduğunu savunmaktadırlar (3). Aileye psikolojik eğitim, bir yandan hasta
yakınının şizofreni hakkında bilgi düzeyinin artmasını amaçlamakta, bir yandan da oldukça zorlu bir süreç yaşayan ailenin
diğer aileler ile bir arada bulunarak paylaşımda bulunmasını ve destek almasını sağlamaktadır (4). Aile bireylerinin “hasta”
olmadıkları, teröpatik bir araç olarak hastanın tedavisine destek olabilecekleri görüşüyle, ailelere bilgi ve destek sağlayarak
tükenmişliklerini ve kaygılarını azaltmak amacıyla hasta yakınlarına gruplar yapılmıştır. Aileye yönelik eğitim gruplarını
hazırlamak için şizofreni hastalarının yakınlarının özelliklerini ve ihtiyaçlarını belirlemenin yararlı olacağı düşünülmüştür.
YÖNTEM
Çalışmaya Psikiyatri A.D. Psikoz Birimi’nde ayaktan izlenen, şizofreni tanılı hastaların yakınları alınmıştır. Bu hasta
yakınları Psikoz Birimi’nde Psikososyal Beceri Eğitimi gruplarına katılan hastaların yakınlarından oluşmuştur. Anket
uygulamaları aile gruplarından önce yapılmıştır. Hasta yakınlarının demografik özelliklerinin yanı sıra hastalıkla ilgili bilgi
düzeyleri, ne tür bilgilere ihtiyaç duydukları ve yapılacak bir psikolojik eğitim grubundan beklentileri bir anket ile
değerlendirilmiştir. Çalışmaya 43 kadın, 15 erkek olmak üzere 58 aile üyesi katılmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Demografik Özellikler: Hasta yakınlarının %92’sinin anne veya baba oldukları ve grup önerisine genellikle annelerin
başvurduğu görülmüştür. Aile üyelerinin %31’i ilköğretim, %29’u lise, %33’ü üniversite mezunu olup, %7’si okur yazar
değildir. Aile üyelerinin çoğunun (%84), ev hanımı veya emekli olmaları nedeniyle evde hasta olan yakınlarıyla birlikte
oldukları görülmüştür. Hasta yakınlarının dörtte üçünün psikiyatrik bir rahatsızlığının olmadığı, dörtte birinin ise başta
depresyon olmak üzere psikiyatrik bir rahatsızlıklarının olduğu belirlenmiştir.
Ailelerin Bilgi Düzeyleri:
• Ailelerin %41’i “şizofreni” tanısını hastalık başlangıcından hemen sonra öğrenmişken, %19’unun hastalık başlangıcından
sonra altı ayla bir yıl arası sürede ve %40’ının ise hastalık başladıktan sonra bir yıl ve üzeri sürede öğrendikleri görülmüştür.
Gruplar başlamadan önce ailelerin %80’i yakınlarının hastalığının adını bildiklerini belirtmelerine karşın gruplar
başladığında birçoğunun bu bildirimlerinin hatalı olduğu, yanlış tanı isimleriyle konuştukları fark edilmiştir. Daha sonra
yapılan aile gruplarında da en öncelikli ve hassas konulardan biri olan “şizofreni” tanısının tartışılıp ailelerce öğrenilmesi,
kabulü ve yasının yaşanmasının süreç açısından önemli olduğu görülmüştür.
• Şizofreninin belirtileri, nedenleri, gidişi ve sonuçları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları elde edilen diğer
sonuçlardan da anlaşılmaktadır: Ailelerin yarısı hastalık belirtilerini tanımazken, üçte ikisi de şizofreninin nedenlerini
bilmemektedir. Ancak %56’sı şizofreninin kronik bir rahatsızlık olduğunun farkındadır. Daha sonra yapılan aile gruplarında
da hastalığın stresten, aile içi baskılardan kaynaklandığını söyleyen ailelerin kendilerini suçlayıcı yaklaşımları yukarıdaki
bulguları desteklemektedir.
• Hasta yakınlarının %40’ı ataklar öncesi hastalık özelliklerini fark ettiklerini belirtirken %60’ı bu özellikleri fark
edememektedirler. Bu bulgu da aile gruplarında aileyi hastalığa ilişkin uyarıcı işaretler konusunda bilgilendirmenin önemini
göstermektedir.
• Ailelerin çoğunun (%81), ilaç tedavisinin gerekliliğini bildikleri görülmüştür; ancak ilaç yan etkileri ve ilaca uyum
konusunda daha düşük oranda (%49) bilgi sahibidirler.
• Ailelerin yarıdan fazlası (%64), hastasına nasıl yaklaşacağını ve iletişim kuracağını bilmemektedir. Örneğin %66’sı atak
sırasında hastasına nasıl yaklaşacağını bilemediklerini, %71’i de hastalığın getirdiği güçlüklerle baş edemediklerini
belirtmişlerdir. Bu nedenle grup oturumlarında bu konuda bilgilendirilmeye gereksinim vardır.
• Ailelerin %85’inin yakınlarının yasal konumları (sosyal haklar, askerlik, evlilik gibi) hakkında yeterli bilgi sahibi
olmadıkları görülmüştür.
• Ailelerin %87’sinin tedavinin hangi kurumlarda yapılabileceğini bilmelerine karşın, %62’sinin ne gibi durumlarda yatış
gerektiğini bilmedikleri görülmüştür.
• Çalışmaya katılan tüm hasta yakınları diğer ailelerle birlikte bulunmak ve şizofreniyle ilgili bilgilendirme ve destek
gruplarına katılmak istediklerini belirtmişlerdir. Gruplardan beklentileri arasında hastalık hakkında bilgi edinmenin yanı sıra
dertleri paylaşmak, birbirlerinden görüş almak, dayanışma içinde olmak ve kendi ifadeleriyle hastasına karşı “tahammül
güçlerinin artması” olarak sıralanmıştır.
SONUÇ
Bu çalışmanın verileri, yapılacak gruplar açısından, ailelerin beklentilerini öğrenmek ve bilgi düzeylerini saptamak
açısından önem taşımaktadır. Daha sonra yapılacak aile gruplarında Ailelerle yapılan gruplarda bu bulgulardan yararlanılmıştır.
Anahtar kelimeler: Şizofreni, aile,şizofreni hasta ailesi.
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FAMILIES OF SCHIZOPHRENIC PATIENTS: CHARACTERISTICS
AND NEEDS
Gülçin Sügün
E.Ü.T.F. Psikiyatri Anabilim Dalı, Đzmir

SUMMARY
It is widely accepted that psychosocial interventions for the families of patients with chronic
psychological illness have impact on their treatment. The objective of this study was to promote the knowledge of
families about illness and to provide a social medium for finding support through sharing their experiences with
other families in group therapies. A total of 58 family members (43 female, 15 male) joined the groups. The group
members were given a questionnaire before the groups. Their demographic features, their information level,
information needs and expectations from a psychoeducation group were assessed. All group members expressed
their demand to join a family group and to get together with other families. Their expectations from the groups
were listed as sharing the problems, sharing their opinions and sustaining each other besides getting information
about the illness in order to endure the illness.
Key words: Schizophrenia, family,families of schizophrenic patient.
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RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMŞĐRELĐĞĐ DERSĐNĐN
ÖĞRENCĐLERĐN RUHSAL SORUNU OLAN BĐREYE KARŞI
TUTUMLARINA ETKĐSĐ
Mehtap KIZILKAYA
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
K.Derya BEYDAĞ
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Bu araştırma, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersinin; Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık
Yüksekokulu (DSYO) 4. sınıf öğrencilerinin, ruh sağlığı bozulmuş bireylere yönelik tutumlarına etkisini incelemek
amacı ile deney öncesi tek grupta ön test son test düzeni ile yapılmıştır.
MATERYAL-METOD
Araştırmanın evrenini; 2006–2007 öğretim yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği dersini almakta
olan 4. sınıfta öğrenim gören 67 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma için örneklem seçimine gidilmemiş olup aynı
grupta çalışılmış ancak, araştırmaya katılmak istemeyen, anket formunu uygun şekilde doldurmayan öğrencilerin
olması nedeniyle toplam 52 adet anket formu değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmanın ilk verileri, öğrencilerin
psikiyatri dersi aldıkları ilk gün; ikinci veriler teorik ve klinik uygulamalar bittikten sonra toplanmıştır. Araştırmaya
katılan öğrencilere araştırmanın amacı hakkında bilgi verilerek sözel izin alınmıştır. Öğrencinin mahremiyetini
korumak amacı ile öğrencilere verilen anket formuna isim yazmamaları, kendilerinin buldukları ve ikinci
uygulamada hatırlayabilecekleri bir rumuz yazmaları istenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak
araştırmacılar tarafından geliştirilen 18 sorudan oluşan anket formu ve Ruhsal Sorunlu Bireylere Yönelik Toplum
Tutumları Ölçeği (RSTTÖ) kullanılmıştır. Taylor ve Dear tarafından 1979 yılında geliştirilen ölçek, ruhsal sorunlu
bireylere yönelik toplum tutumlarını ölçmektedir. Ölçeğin Türkçe’ye uyarlaması Bağ ve Ekinci tarafından 2006
yılında yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzdelik hesaplamaları ve bağımlı t, Mann Whitney U,
Kruskal Wallis testleri kullanılmıştır.
BULGULAR
Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin yaş ortalaması 22.77±1,96’dir. Öğrencilerin, %30,8’ inin sağlık
meslek lisesi mezunu olduğu, %28,8’inin çalıştığı ve %46,2’sinin üniversiteye gelmeden önce en uzun süre ilçede
yaşadığı saptanmıştır. Öğrencilerin, %67,3’ünün daha önce psikiyatrik hastalıklar ile ilgili seminer ya da eğitime
katılmadığı, %21,2’sinin daha önce psikolog/psikiyatriste başvurduğu, % 78,8’inin baş etmede zorlandıkları bir
problemle karşılaştıkları zaman psikolog/psikiyatriste başvurmayı düşünmedikleri ve %23,1’inin ailesinde
psikiyatrik hastalığı olan birey olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin %59,6’sı yaşamsal olayların psikiyatrik
hastalıklara neden olduğunu ve %50’si psikiyatrik bozukluğu olan bireylerin psikiyatristten yardım alması
gerektiğini ifade etmiştir. Öğrencilerin RSTTÖ puan ortalamaları ile her iki uygulama ve üniversiteye gelmeden
önce en uzun süre yaşadıkları yer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05).
Öğrencilerin, cinsiyetleri, devam ettikleri bölüm, daha önce psikiyatrik hastalıklar ile ilgili seminer/eğitim alma
durumu, daha önce psikolog / psikiyatriste başvurma durumu, psikolog / psikiyatriste başvurmayı düşünme
durumu ve ailede psikiyatrik tanı almış birey olma durumu ile RSTTÖ puan ortalamaları arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık yoktur (p>0.05).
SONUÇ
Sonuç olarak, öğrencilere verilen ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersinin RSTTÖ puanlarına
olumlu etki yaptığı görülmektedir. Öğrencilerin, teorik ve klinik uygulamaları ruhsal sorunu olan bireye yönelik
tutumları üzerinde etkili olmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı ve hastalıkları hemşireliği dersi, öğrenci, tutum
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THE EFFECT OF THE MENTAL HEALTH AND ILLNESES NURSING
CLASS ON THE ATTITUDE OF THE STUDENTS TOWARDS THE
INDIVIDUAL WHO HAS A MENTAL PROBLEM
Mehtap KIZILKAYA
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
K.Derya BEYDAĞ
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
INTRODUCTION and AIM
This research has been made as a half-experimental research about the effect of the mental health and
illnesses class on the attitude of the students of Pamukkale University Denizli Health Faculty (DSYO) towards the
individuals who have mental problems.
MATERIAL and METHOD
The universe of the research was formed by the 4.grade 67 students who were taking Mental Health and
Illnesses Nursing class in the education year 2006-2007. No sampling was made for the research, universe was
worked on but, only 52 evaluation form was taken into consideration due to some students’ unwillingness to
participate in the research, and students who filled the questionnaire in an inappropriate way. The initial data of
the research was collected in the first day that the student took psychiatry class, and secondary data was collected
after the theoretical and clinical applications were over. Students who participated in the research were informed
about the research, their oral consent was taken. In order to protect the privacy of the students, they were asked not
to write their names on the questionnaire, instead they were told to use an alias which they have found themselves
and they could remember in the second application. Society Attitude Scale Towards Mentally Ill Individuals
(RSTTO), which was a questionare formed of 18 questions, was used as a data collection tool. This scale, which
was developed by Taylor and Dear in 1979, measures the attitudes of the society towards mentally ill individuals.
The translation of the scale was made by Bag and Ekinci in 2006. In the evaluation of the data; number,
percentage calculations and dependant t, Mann Whitney U, Kruskal Wallis tests were used.
RESULTS
The mean average of the age of the students included in this research was 22.77+-1.96. %30.8 of the
students were health occupational high school graduates, %28.8 of them had jobs and %46.2 of them were
determined to have lived in the county before coming to college. %67.3 of them was determined to have never
joined a seminar or educational event about psychiatric illnesses, %21.2 of them went to a psychiatrist before,
%78.8 of them didn’t think it was right to go to a psychiatrist/psychologist when they face with a problem and
%23.1 of them was determined to be individuals who have a psychiatrically ill member in their family. %59.6 of
the students were thinking that life events cause psychiatric illnesses, %50 of them stated that individuals who
have psychiatric disorder must get help from a psychiatrist. With the RSTTO points of the students, a statistically
significant difference was determined between both applications and the place they were living before they came
to college (p is smaller than 0.05).There was no statistically significant different between the RSTTO point
average of the students and students’ gender, major in the university, the situation of getting a seminar/education
about the psychiatric illnesses before, the status of going to a psychiatrist/psychologist before, the status of
thinking to apply to a psychiatrist/ psychologist before, having a mentally ill member in their family.(p is greater
than 0.05).
CONCLUSION
In conclusion, it is seen that the class given to the students about mental health and illnesses has a
positive effect on their RSTTO points. Theoretical and clinical applications of the students were effective on their
attitudes towards individuals who have mental problems.
Key Words: Mental health and illnesses nursing class, student, attitude
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BĐR ÜNĐVERSĐTE HASTANESĐNĐN ROMATOLOJĐ POLĐKĐNĐĞĐNE
BAŞVURAN ROMATOĐD ARTRĐTLĐ HASTALARIN YETĐYĐTĐMĐ
DÜZEYLERĐ
Çiğdem ARSLAN
AĐBÜ Araştırma Ve Uygulama Hastanesi Dâhiliye Kliniği
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Yetiyitimi (YY), bir aktiviteyi birey için kabul edilebilir şekilde gerçekleştirebilme kapasitesinde
kısıtlanma veya kayıp olarak tanımlanmaktadır (Erengin ve ark., 1998; Sanderson ve ark., 2001; Cumurcu ve ark.,
2006). Romatoid artrit (RA) kronik, inflamatuvar, eklem tutulumu ile karakterize bir hastalık olup büyük ölçüde
YY ile sonuçlanabilmektedir. RA’ya çeşitli psikiyatrik bozuklukların eşlik ettiği bilinmektedir (Altındağ ve ark.,
2007). Bu çalışmanın amacı, bir üniversite hastanesinin romatoloji polikliniğine başvuran romatoid artritli
hastaların yetiyitimi düzeylerinin belirlenmesidir.
YÖNTEM
Çalışmaya Abant Đzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Romatoloji
Polikliniği’ne Haziran 2008 - Mart 2009 tarihleri arasında başvuran RA’lı toplam 50 hasta alınmıştır. Fiziksel ve
sosyal YY’ni değerlendirmek amacıyla Genel Sağlık Taraması Kısa Formu’ndaki YY’ne ilişkin sorular temel
alınarak geliştirildikten sonra Kaplan tarafından 1995’te Türkçe’ye çevrilip geçerlilik ve güvenilirlik çalışması
yapılan Kısa Yetiyitimi Anketi (KYA) kullanılmıştır. Son bir aylık dönemin değerlendirildiği KYA 11 sorudan
oluşmaktadır (Eren ve ark., 2007). Đstatistiksel değerlendirme için spss 16.0 paket programında; gruplar arası
karşılaştırmalarda Student’s t-testi ve Man Whitney U testi, kategorik değişkenlerin karşılaştırılmasında ki-kare
testi, değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesinde Pearson’s korelasyon analizi kullanılmış olup p<0,05 değeri
istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.
BULGULAR VE SONUÇ
Çalışmaya alınan 50 hastanın 37’si (%74’ü) kadınken, 13’ü erkektir. Hastalar 19 ile 81 yaş arasında
dağılım göstermekte olup en az 2 en çok 43 yıldır RA tanısıyla takip edilmekte bulunmaktadırlar. Çalışmaya
katılanların sosyodemografik özelliklerine bakıldığında çoğunluğunun ilkokul mezunu (%52), ev hanımı (%64)
olmakla birlikte eşi ve çocuklarıyla yaşamakta (%62) olduğu belirlenmiştir. Hastaların KYA’da yer alan 11 soruya
verdikleri cevaplar doğrultusunda yetiyitimi düzeylerinin orta ve ciddi boyutta olduğu saptanmış olup RA’lı
hastaların günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlandıkları anlaşılmaktadır. Hemşire hastalığa eşlik
eden psikolojik ve sosyal faktörlerin ön değerlendirmesini yaparak elde ettiği veriler doğrultusunda hastaların
tedaviye uyumunu, eklemlerde oluşan ağrının kontrolünü, günlük yaşam aktivitelerini devam ettirebilmelerini
sağlamalıdır. Bunlarla birlikte hemşire hastaya psikolojik destekte bulunmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Romatoid Artrit, Yetiyitimi, Günlük Yaşam Aktiviteleri.
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DISABILITY DEGREES OF PATIENTS WHO HAVE GOT
RHEUMATOID ARTHRITIS THAT APPLIED TO INTERNAL
RHEUMATOLOGY POLYCLINIC OF AN UNIVERCITY HOSPITAL
Çiğdem ARSLAN
AĐBÜ Researh and Practice Hospital Đnternal Medicine Clinic
INTRODUCTION and AIM
Disability means limitation or loss in the capacity of a person’s realization degree of an activity at an
acceptable level. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic inflammatory joint disease that results in a major
disability. And also some kind of psigolocigal diseases accompany with RA. The purpose of the study was to
determine disability degrees of patients who have got Rheumatoid arthritis that applied to rheumatology polyclinic
of an university hospital.
METHOD
The study included 50 RA patients who applied to internal medicine polyclinic of Bolu Research and
Practice Hospital of Abant Đzzet Baysal Univercity between June 2008 and March 2009. Brief Disability
Questionary (BDQ) was derived from a precursor to the General Health Questionary Short Form. In 1995 Kaplan
translated it into Turkish and studied the validity and reliability of BDQ. BDQ is evaulating the last one month
term and consisting from 11 questions. We use spss 16.0 programme for istatistical analyze. The istatistical
analyze tests that we have used are Student’s t test, Man Whitney U test, х ² test, and Pearson’s Correlation test.
p<0,05 is significant value for istatistical datas.
RESULTS AND CONCLUSION
37 of 50 patients is women and 13 of 50 patients is men included in this study. Patients are between 19
and 81 years old. The least one is a RA patient for 2 years and the most one is for 43 years. Most of the patients
are women (%74), graduated from a primary school (%52), housewife (%64) and they’re living with their spouse
and children (%62). It comes out that the disability degrees of patients are especially at medium and serius levels
by looking the answers that they gave to 11 questions in BDQ and because of that RA patients have got strains in
performing daily activities. Nurse is assessment of social and psigological factors that accompany RA. And then
this data is usefull for accordance of treatment, control of the arthralgie and keep the daily life activities. At the
same time nurse supports patients for psigologically.
Key Words: Rheumatoid arthritis, Disability, The daily life activities.
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ÖZET
Bu çalışma Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulama öncesi ve sonrasında anksiyete
düzeylerinin belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırma 5 Şubat – 15 Mayıs 2009 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Örneklemi Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu’nun 79 öğrencisi oluşturmuştur. Bu araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır.
Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından geliştirilen ve öğrencilerin tanıtıcı özelliklerini içeren anket formu ile Beck ve
arkadaşları tarafından (1988) geliştirilen, Ulusoy (1993) tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılan Beck Anksiyete
Envanteri (BAE) kullanılmıştır. Veriler bilgisayar ortamında yüzdelik ve t testi kullanılarak değerlendirilmiştir. Öğrencilerin
uygulama öncesi anksiyete puan ortalamaları 18.18 olarak saptanmış, hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulama
öncesinde hafif veya orta düzeyde anksiyete yaşadıkları belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Anksiyete, Hemşirelik Öğrencisi, Klinik Uygulama

ABSTRACT
This descriptive study has been planned to determination of the level of anxiety in the students at Nursing School of
Ufuk University before and after clinical practice. The research is actualized within the content of that course of Basis of
between February 5th and May 15th 2009. The sampling group is gathered among 79 students of Ufuk University Nursing
School. This research is applied as descriptive based. While gathering the data, a questionnare developed by the researchers
including orientative features of students is used as well as ‘Beck anxiety Questionnnare’ developed by Beck and friends (1988);
validity and reliability held by Ulusoy (1993). The results are evaluated oncomputeras percantage with a ‘t’ test.
Observations and Results: The average point before clinical practice of student is 18.18. The results of the survey has shown that
the students are experiencing low or moderate anxiety.
Key Words: Anxiety, Nursing of Student, Clinical Practice

AMAÇ
Bu araştırma Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulama öncesi ve sonrasında anksiyete düzeyini belirlemek
amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.

YÖNTEM
Araştırmanın örneklemini Ufuk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu'nda öğrenci olan toplam 79 öğrenci oluşturmaktadır.
Veri toplama aracı olarak, Ulusoy tarafından Türk kültürüne uyarlanan (1993) “Beck Anksiyete Envanteri” (BAE) (1) ve
Sosyodemografik Özellikler Formu kullanılmıştır. Araştırma klinik uygulama öncesi ve sonrası olmak üzere iki aşamalı planlanmıştır.
Araştırmanın birinci aşamasından (Şubat 2009) elde edilen veriler aşağıda sunulmuştur. (Araştırmanın ikinci aşaması klinik
uygulamanın son haftasında (Mayıs 2009) gerçekleştirilecektir). Araştırmanın birinci aşamasından elde edilen veriler SPSS 15.0
programına girilerek, yüzdelik, Ki-kare ve iki grup arasındaki farkın önemlilik testi ile analiz edilmiştir.

BULGULAR
Araştırma grubuna alınan öğrencilerin 76’sı kız, 4’ü erkektir. Öğrencilerin çoğu 21–23 yaş aralığındadır. Araştırma grubuna
alınan öğrencilerin BAE genel ortalama puanı 18.18 dir. Çelik ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada ölçek puanları üç gruba ayrılarak
değerlendirilmiştir (2).
0–17 puan=Düşük derecede anksiyete, 18–24 puan= Orta derecede anksiyete, 25 ve üzeri = Yüksek derecede
anksiyete
Buna göre Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulama öncesinde orta derecede anksiyete yaşadıkları
söylenebilir. Şirin ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada da Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin klinik uygulama öncesinde kaygı
yaşadıkları saptanmıştır (3). Sınıflara göre ortalama puanlar incelendiğinde; sınıflar arası farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı
saptanmıştır (p=0.122). Üçüncü sınıf öğrencilerinin BAE puanları ile 4. sınıf öğrencilerin puanları karşılaştırıldığında sınırda farklılık
olduğu gözlenmiştir. Dördüncü sınıfların BAE subjektif anksiyete toplam puanları ile (ort puan= 8.72), somatik belirtiler ortalama
puanları (Ort. Puan= 6.46) karşılaştırıldığında aralarındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir (p>0.05).
SONUÇ
Hemşirelik Yüksekokulu öğrencileri klinik uygulama öncesi hafif ve orta derecede anksiyete yaşamaktadır (4).
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YAŞLI BĐREYLERĐN BĐLĐŞSEL, SOSYAL ĐŞLEVSELLĐĞĐ VE
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Sevim BUZLU
Đ.Ü. Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Bu araştırma yaşlı bireylerin bilişsel, sosyal işlevselliğinin ve duygudurumunun bakım verenler tarafından değerlendirilmesi
amacıyla planlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Araştırmanın evrenini Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Geropsikiyatri ve Đç Hastalıkları
Anabilim Dalı Geriatri polikliniklerinde ayaktan izlenen hastalar ile Đçişleri Bakanlığı Darülaceze Müessesesi’de yaşayan yaşlı bireyler
oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini, evrende açıklanan grup içinden araştırmaya alınma kriterlerini karşılayan 200 yaşlı birey ve bakım
verenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yaşlı bireylerin bireysel özellikleri ve sağlık bilgileri ile bakım verenlerinin
bireysel özelliklerini içeren Bilgi Formu ve yaşlı bireylerin bilişsel, sosyal işlevselliği ve duygudurumunu değerlendiren GERRI (Geriatric
Evaluation by Relative’s Rating Instrument) ölçeği kullanılmıştır. GERRI, yaşlının en az son iki haftadır devam eden veya aralıklı tekrarlayan,
bilişsel, sosyal işlevsellik, duygudurumu (mood) ve davranış sorunlarının sıklığını değerlendirmeyi amaçlayan, kısa cümlelerden oluşan beşli
likert tipi (1:Her Zaman, 2:Çoğu Zaman, 3:Bazen, 4:Seyrek, 5:Hiçbir Zaman) 49 maddelik bir ölçektir. Ölçek, yaşlının; bilişsel, sosyal
işlevsellik ve duygudurumunu içeren üç alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekteki 20 madde bilişsel işlevselliği, 18 madde sosyal işlevselliği, 11
madde ise duygudurumunu belirleyen ifadeleri içermektedir. Ölçekten alınan toplam ve alt boyut puanlarına göre yaşlının geriatrik durumu
değerlendirilmektedir. Ölçekten alınan puan 49 ile 245 arasındadır. Araştırmacı tarafından geçerlilik ve güvenirlilik çalışması yapılan
GERRI’nin kullanıma uygun bir ölçek olduğu saptanmıştır. Verilerin analizinde; yüzdelik ortalama, Standart Sapma, Student t testi, ANOVA,
Pearson’s Moment Korelasyon Analizi ve Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı kullanılmıştır.
BULGULAR
Yapılan istatistiksel değerlendirmede; yaşlı bireylerden erkeklerin, 80 ve üzeri yaş grubundakilerin, sosyal güvencesi olmayanların,
bakım/bakım veren sorunu olanların, bağımlı veya yarı bağımlı olanların, bakım verenleri tarafından sağlık durumu kötü ve orta olarak
değerlendirilenlerin, bakım vereni 60 ve üzeri yaş grubunda olanların, bakım vereni ilkokul ve ortaokul mezunu olanların, bakım vermede
kendini kötü ve orta düzeyde algılayan bakım verenlerin bakım verdikleri yaşlı bireylerde bilişsel, sosyal işlevselliği ve

duygudurumunun daha fazla etkilendiği bulunmuştur.
Tablo 1:Yaşlı Bireylerin Bireysel Özellikleri (N=200)
Bireysel Özellikler
CĐNSĐYET
Erkek
Kadın
YAŞ
60–69
70–79
80+
EĞĐTĐM
Okur-Yazar değil
Đlkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
MEDENĐ DURUM
Bekar
Evli
Dul
ÇOCUK SAYISI
Yok
1
2
3 ve daha fazla

n

%

102
98

51,0
49,0

73
86
41

36,5
43,0
20,5

49
102
22
17
10

24,5
51,0
11,0
8,5
5,0

38
61
101

19,0
30,5
50,5

60
18
41
81

30,0
9,0
20,5
40,5

SOSYAL GÜVENCE
Yok
Emekli Sandığı
SSK
Bağ-kur
Yeşil Kart

9
78
40
35
38

4,5
39,0
20,0
17,5
19,0

EKONOMĐK DURUM
Kötü
Orta
Đyi

60
94
46

30,0
47,0
23,0

KĐMĐNLE YAŞIYOR
Yalnız
Eşiyle
Çocuklarının Yanında
Kurumda

12
58
30
100

6,0
29,0
15,0
50,0

BAKIM/BAKIM VEREN SORUNU
Var
Yok

19
181

9,5
90,5

Tablo 2:Bakım Verenin Bireysel Özellikleri (N=200)
Bireysel Özellikler

n

%

BAKIM VERENĐN CĐNSĐYETĐ
Kadın
Erkek

118
82

59,0
41,0

BAKIM VERENĐN YAŞI
18-39
40-60
60 ve üzeri

118
61
21

59,0
30,5
10,5

BAKIM VERENĐN EĞĐTĐMĐ
Đlkokul
Ortaokul
Lise + Üniversite

53
60
87

26,5
30,0
43,5

BAKIM VERMEDE KENDĐNĐ ALGILAMA
DÜZEYĐ
Kötü
Orta
Đyi

28
77
95

14,0
38,5
47,5

SONUÇ
Yaşlanma sürecine bağlı olarak yaşlı bireylerin bilişsel, sosyal işlevselliği ve duygudurumu olumsuz
yönde etkilenmektedir. GERRI ölçeği bu etkilenmeye erken tanılamada uygun bir araçtır.

ĐSTANBUL ĐLĐNDE YAŞAYAN BĐREYLERĐN
RUHSAL BOZUKLUĞU OLAN BĐREYLERE ĐLĐŞKĐN GÖRÜŞLERĐNĐN
ARAŞTIRILMASI
Selma ÇĐMEN
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Resmiye YAŞAR
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Nurcan AYDIN
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
Şaziye ÖZBEN
Đstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Stigma (Damgalanma)sözcüğü, bir kişinin yada olgunun gerçeğe dayanmaksızın adının kötüye çıkarılması
ve utanç verici bir şekilde anlam yüklenmesidir. Başka bir tanıma göre; insanlar ve toplum tarafından
beğenilmeme, reddedilme, değersizleştirilme ve kara leke sürülmesidir 2, 4, 7, 8Đnsanlık, tarih boyunca “farklı ve
yabancı” olanı damgalama eğilimi göstermiştir. Günümüzde ise ruhsal bozukluğu olan birey damgalanmaya ait
olumsuzlukları en üst düzeyde yaşamaktadır. Toplumun bu görüş ve tutumları ruhsal hastalığı olan bireyin
hastalığını kabul edilemez kılmakta ve tedavisinin engellenmesine neden olmaktadır (2, 4, 7, 8).Bu çalışma,
Đstanbul ilinde yaşayan bireylerin ruhsal bozukluğu olan bireylere ilişkin görüşlerinin araştırılması amacıyla
planlanmıştır.
MATERYAL VE METOD
17 Şubat – 17 Nisan 2003 tarihleri arasında Đstanbul il sınırları içinde 16 yaş ve üstündeki bireyleri
kapsayan tanımlayıcı bir çalışmadır. Basit rastlantısal yönteme göre 251 kişi örneklem grubunu oluşturmaktadır.
Araştırmada sosyo-demografik özellikleri içeren 11 soruluk bir bilgi formu, Ruh hastalarına ve hastalarına ilişkin
görüşlere yönelik (OMĐ) 56 sorudan oluşan bir form kullanılmıştır.
• Otorite boyutu:11madde
• Koruyuculuk boyutu:14 madde
• Sosyal kısıtlayıcılık boyutu:10 madde
• Đdeoloji boyutu:9 madde
• Etiyoloji boyutu:7 madde
• Ruhsal bozukluğu olan bireylerde tercih edilen tedavi ve danışmanlığa ilişkin özellikler:5 madde
Veriler bilgisayarda S.P.S.S. programı ile yüzdeleme, tek yönlü VARYANS ANALĐZĐ (ANOVA), t
testinden yararlanılarak istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.
BULGULAR
DEMOGRAFĐK ÖZELLĐKLER
Cinsiyet
Yaş
Medeni Durum
Eğitim Durumu
Đş Durumu
16 Yaşına Kadar Büyüdüğü Yer
Aylık Gelir Durumu
Ruhsal Bozukluğa Ait Bilgi
Bilgi Alınan Yer
Psikiyatrik Yardıma Đhtiyaç Duyma
Kimden Yardım Alınmalı
Ailede Ruhsal Bozukluğu Olan
Yakını Tedavi Görüyor Mu?
Sağlık Güvence Durumu
Çevrede Ruhsal Bozukluğu Olan
Tedavi Görüyor Mu?

KADIN
26 – 35
EVLĐ
ÜNĐVERSĐTE
MEMUR
ĐL
ORTA
EVET
ĐLETĐŞĐMARAÇLARI
HAYIR
DOKTOR
HAYIR
HAYIR
VAR
EVET
CEVAPSIZ

n
152
87
132
90
55
154
93
166
87
119
155
202
61
202
95
127

%
60,6
34,7
52,6
35,9
21,9
61,4
37,1
66,1
34,7
47,4
61,8
80,5
24,3
80,4
37,8
50,6

•

46 yaş ve üstündeki bireylerin ruh hastalarının toplumu korumak için hastane içi ve dışında kısıtlanmaması
gerektiği görüşünde oldukları,
• Üniversite mezunlarının ruh hastalarını normal insanlardan farklı görmediği,
• Okur-yazar olanların, ruh hastalarına insancıl ve koruyucu yaklaşılması gerektiği görüş ve tutumunda olduğu,
• Okur-yazar olanların, ruh hastalarının toplumu korumak için hastane içi ve dışında kısıtlanmaması gerektiği
tutum ve davranışında olduğu,
• Okur-yazar olanların ruh hastalarına karşı daha olumlu tutum ve davranış içinde olduğu,
• Ev hanımları ve çalışmayan kişilerin ruhsal hastalık nedeni olarak bozuk anne-baba ve çocuk ilişkisini
görmediği,
• Emekli olan bireylerin, ruh hastalarının toplumu korumak için hastane içi ve dışında kısıtlanmaması gerektiği
tutum ve davranışı içinde olduğu,
• Aileden yardım alınması gerektiğini düşünenlerin ruh hastalarının normal insanlardan farklı olmadığı görüş ve
tutumu içinde oldukları
• Kimden yardım alınması gerektiğini bilmeyen bireyler ruh hastalarının toplumu korumak için hastane içi ve
dışında kısıtlanmaması gerektiği tutum ve davranışı içinde oldukları belirlenmiştir.
SONUÇ
Örneklem grubundaki bireylerin ruhsal hastalıklar ve ruh hastalıkları ile ilgili bilgiye sahip olmadıkları,
psikiyatrik yardım almaktan kaçındıkları, psikiyatrik yardımı kimden alınması gerektiğini bilmedikleri, sonucu
ortaya çıkmaktadır. Tüm bunlara bağlı olarak da ruh hastası ve hastalıklarına karşı olumsuz görüş ve tutum içinde
bulunarak damgalama eğilimi göstermekte oldukları anlaşılmaktadır.
ÖNERĐLER
1. Bireyin biopsikososyal olarak bir bütün içinde değerlendirilmesi gerektiği ilkesinin toplumuzda
yaygınlaştırılması.
2. Eğitim ve öğretim kurumlarında ruhsal hastalıklar/ruh hastası-ruh sağlığını koruma/sürdürme ile ilgili eğitim
ders saatlerinin oluşturulması.
3. Sosyal destek sistemlerinin oluşturulması.
4. Toplum ruh sağlığının geliştirilmesi.
5. Medya programlarında görsel ve işitsel olarak bilginin doğru ve bilimsel nitelikte yer alması.
6. Psikiyatri hastası ve hastalıkları konusunda telefonla veya kişisel başvuruların kabul edileceği rehberlik ve
danışmanlık birimlerinin kurulması.
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OLGU SUNUMU

AĐLEDE ĐSTĐSMAR EDĐLEN YAŞLI BĐREY ve HUZUREVĐ YAŞAMI:
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Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Hatice TAMBAĞ
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
ÖZET
Bu çalışmada, birinci derece yakınları tarafından fiziksel, psikolojik ve ekonomik istismara uğrayan ve
çözüm olarak huzurevinde yaşamayı tercih eden K.K. Hanımın öyküsü ve yapılabilecekler paylaşılmak istenmiştir.
K.K. Hanımın retrospektif incelemede geçmişte yaşadığı sorunlar ile şu anda huzurevindeki yaşamına ilişkin
sorunlar hemşirelik tanıları bağlamında tartışılarak, verilmesi gereken en uygun ve etkili bakımın nasıl olacağına
ışık tutabileceği amaçlanmıştır.
Yaşlılık dönemi; bireylerin statü kaybettiği, bağımlılık ve kaza riskinin arttığı, fiziksel yeteneklerinin azaldığı, pek
çok kronik hastalığın yaşandığı bir dönemdir. Olguda da verildiği gibi yaşlılık birçok sorunu beraberinde getiren
bir dönemdir. Bu sorunlardan biri de yaşlı istismarı ve ihmalidir. Genel olarak yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık
ya da iyilik halini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranış olup, istismar bedensel, psikolojik veya
ekonomik boyutta yaşanabilir (1,2). Çoğu zaman yaşlı insanlara karşı istismar girişimleri toplumdan uzak, kapalı
kapılar ardında ve gizli şekilde uygulandığından bunlara yönelik doğrudan önlem alabilmek oldukça zorlaşır (3).
Bu nedenle, istismara uğrayan bireyler bu durumla baş edebilmek için çeşitli çözüm yollarını denemektedirler.
Yakınları tarafından fiziksel, psikolojik ve ekonomik istismara uğrayan 77 yaşındaki K.K Hanım, bu güvensiz ve
kendisi için riskli ortamdan korunmak için yaşam şeklini değiştirerek 5 ay önce SHÇEK’e (Sosyal Hizmetler ve
Çocuk Esirgeme Kurumu) bağlı bir huzurevinde kalmayı tercih etmiştir. Ancak, bu ortama da henüz istenilen
düzeyde uyum sağlayamadığı gözlenmiştir. 16 Şubat -16 Mart 2009 tarihleri arasında yapılan görüşmelerde, K.K
Hanım da suistimal edileceği ya da şiddete maruz kalacağı korkusu ve buna bağlı anksiyete, ailede lider konumdan
çıkıp, kurumda yaşayan bir kişi olmaya bağlı rol performansında değişim, farklı bir kurumda yaşamaya ilişkin
alışkanlıklarının değişmesi ve bundan keyif alamamaya bağlı eğlence aktivitesinde yetersizlik, çevredeki diğer
insanlara güven duymamaya bağlı sosyal etkileşimde bozulma, tüm bu yaşananlara bağlı olarak benlik saygısında
zedelenme gibi hemşirelik tanıları saptanmıştır. Planlı görüşmeler yapılarak her bir hemşirelik tanısına yönelik
uygun olacağı düşünülen, bireyin sorunu çözmesi ya da baş etmesini kolaylaştırması için yapabileceklerine
odaklanacak girişimler uygulanmıştır. Bu uygulamalar sonucunda K.K Hanımın anksiyetesi azalmış, uğraşı
odasında boncuk dizaynı gibi becerilerini görmeye yönelik faaliyetlerde bulunmuş, çay salonunda diğer
arkadaşları ile iletişime geçebilmiş, sosyal ortamlar yaratarak sözel etkileşimini artırmıştır. Ayrıca, K.K hanım
geçmişte yapılanları sürekli düşünerek üzülmenin anlamı olmadığını, yaşamda başka uygun alternantiflerin de
olabileceğini fark etmiş, huzurevinde de güvenli ve sosyal bir ortamda kaliteli bir yaşam sürdürebileceğini
belirtmiştir.
Sonuç olarak, kültürümüzde yaşlının aile içinde bakılması ve yaşlısına sahip çıkması kabul görmektedir.
Ancak, yaşam süresinin uzaması ve kadının çalışma yaşamına katılması ile yaşlıya bakım sorun hale
gelebilmektedir. Bu sorun hem ekonomik hem de duygusal yüklenme şeklinde olabilmektedir. Bu yüklenme,
yaşlıya bakan çocuğunun ailesinde olabildiği gibi bazen de ekonomik geliri olan yaşlı uygun olamayan koşullarda
sömürülmekte ya da suistimal edilmektedir. Yaşlı bireyin tek başına evde yaşaması durumunda ise kendi kendine
yetememekte ve başkalarının bakımına gereksinim duyabilmektedir. Bu süreçte de yaşlı birey bakım verenler
tarafından istismara uğrayabilmektedir. Çoğu zaman bunu uygulayanlar ise en yakın çevresi olabilmektedir. Bu
nedenle, günümüzde hem sağlık açısından hem de sosyal açıdan çeşitli sorunlar yaratan yaşlı bireylerin bakımında
yalnızca yakınları tarafından bakılması gerektiği gibi yaptırımcı bir anlayışın yıkılarak kurumsal bakımın da
desteklenmesi ve huzurevlerinde de daha güvenli ve özgürce yaşanabileceği kavramının yerleştirilmesi önem
taşımaktadır. Böylece, toplumdaki tüm insanlara ön yargısız olarak farklı tercihlerde yaşam hakkının olabileceği
anlayışının yerleştirileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, toplumu değişen sağlık koşulları ve yaşam biçimine
ayak uydurma konusunda bilinçlendirme ve uyumlandırma görevi olan sağlık çalışanlarına da önemli
sorumluluklar düşmektedir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı Đstismarı, Huzurevi, Hemşirelik
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ABSTRACT
In this study, the history of the Mrs K.K who was abused physically, psychologically and economically
by her first degree relatives and choosed to live at rest home as a solution and the solution ways that can be done
wanted to be shared. It is aimed to set light to how the most appropriate and efficient care can be provided to her
in respect to Mrs. K.K.’s retrospective problems in her past and current rest home life in accordance with nursing
diagnoses.
The members of society lose their statue, the risk of accidents and dependence increase, physical abilities
decrease and many chronic disease appear at the elderly period of life. Elderly brings many problems with it as in
our case. One of these problems is abuse and neglect of old persons. In general, abuse of old person is any act that
threat or damage the health or well being of old person and the abuse may be physical, physiological or
economical (1, 2). As the abuse attempts against the old persons are usually done away from society, behind the
closed doors, direct measures against these are hard to apply (3). So, the abused persons try various solution ways
to overcome this event. Mrs. K.K. who is 77 years old and who was abused by her relatives physically,
psychologically and economically, choosed to live at a rest home of SHÇEK (Social Services and Child Protection
Agency), to avoid from this insecure and risky environment 5 months ago. But it is observed that she could not
accommodate to this new environment at a desired level yet. On the meetings held between 16 February 2009 and
16 March 2009, the nursing diagnoses of fear and anxiety due to abuse or violence expectation, change in role
performance due to changing from leader role at the family to an ordinary person of the rest home, insufficient act
of entertainment due to change of life habits because of living in a different place and not enjoying this, confusion
at social interaction due to not trusting to other persons at the environment, injury of self respect due to all events
of her life was determined. Planned discussions were made for each nursing diagnosis is thought to be appropriate,
to resolve the problems of individuals or can do to help deal will focus on initiatives implemented. These
applications as a result of anxiety decreased Mrs KK, occupation, such as room design in the beads to see the
skills found in the activities, tea room with other friends able to communicate, by creating social environments, the
increased verbal interaction. Also, Mrs KK do in the past, meaning they are not constantly being upset by
thinking, life can be alternatives other appropriate notice, secure and social environment on nursing home quality
is a life may continue.
As a result, in our culture, nursing of old persons with in the family has more acceptance. But, increasing
life time of human beings and increasing number of working females may make care of old family members a
problem. This problem may be both economical and also as an emotional loading. This may be both in the family
of the child who is taking care to old family member also as exploitation and abuse of old person who has an
income. If the old person lives herself in an home, in this case, he/she would be insufficient to take care of
him/herself and needs care of others. In this case the old member would be abused by the care providers. In many
cases the abusers may the most near relatives. For this reason, it is important to encourage institutional care of old
people and establish the concept of ability of living at rest homes more securely and freely, instead of the
understanding that dictates the old people should be cared at home by their relatives which causes problems from
both health and social points of views in our time. It is thought that, by this way, the understanding of all members
of the society would have right to choose living place with out bias may be established. In this sense, the health
workers have important responsibilities who have the role on accommodating and orientation of society to the
changing health conditions and life styles.
Key Words: Elder abuse, Nursing home, Nursing
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GĐRĐŞ
Esrar kullanımı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son on yıl içinde artmakta ve özellikle genç nüfus
içinde yaygınlaşmaktadır. Ergenlerin yetişkinlere göre daha fazla madde denedikleri ve madde kullanımının
özellikle bu dönemde başladığı bilinmektedir. Ergenlik dönemi, esrar kullanımının yol açtığı psikososyal ve
zihinsel sorunlara kişinin savunmasız olduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir(1.2.3).
Türkiye’de ortaöğretim öğrencileri arasında esrar kullanım yaygınlığı %4 olarak bilinmekte ve esrarın
etkileri kullanımın sıklığına, maddenin dozajına, kullanılan ortama ve kullanıcının geçmiş deneyimlerine göre
değişmektedir(1).
Endüstri Meslek Lisesinde esrar kullandığı belirlenen A.C. 16 yaşında 10 sınıfta okuyan bir öğrencidir.
Çok sessiz, içine kapanık, saygılı bir öğrenci olarak tanımlanan A.C.’nin ders başarısının da düşük olduğu
bildirilmiştir. Ayrıca haftanın 3 günü ve akşamları mahallerindeki bir berber dükkanında çalışmaktadır. Okul
yöneticileri, narkotik birim baş komseri, A.C.’nin ailesi ile birlikte okulda toplantı yapılmış, izlenecek yol ile ilgili
fikir birliğine varılmıştır.
A. C. ile ilk görüşmede bağımlılık konusunda bilinçlendirme yapılarak, danışma süreci için anlaşma
yapılmıştır. A.C.’nin bir yıldır aralıklı olarak esrar kullandığı, kullanımlarında 2 dal esrarı sarma tarzında
solunum yolu ile aldığı, etkilerinin öfori, gevşeme, uyuşma olduğu ve 2 saati bulduğu, en son bir hafta önce
kullandığı belirlenmiştir. A.C de yoksunluk belirtileri bulunmamaktadır.
Đlk 4 görüşmede A.C ile birlikte sosyal çevresi, sosyal aktiviteleri, aile yaşantısı, okul ilişkileri ve ders
programında değişikliğe gidilmiştir. Okulda bölüm öğretmenleri ile iletişime geçilerek nasıl destek olabilecekleri
konuşulmuştur. A.C. ‘nin annesinin anksiyete ve depresyon bulguları değerlendirilerek psikiyatriste
yönlendirilmiş, anneye depresyon tanısı konularak ilaç başlanmıştır.
Beşinci görüşmede dışkısını kaçırdığını söyleyen A.C. çocuk cerrahisine yönlendirilmiştir. Çocuk
cerrahisi fonksiyonel kabızlık sonrası, megarektum gelişmesine bağlı oluşan bir dışkı kaçırma olduğunu
söyleyerek tedavi ve diyet başlamıştır.
Altıncı ve yedinci görüşmelerde kendinin, duygularının farkına varma ve ifade etme konularında
egzersizler yapılarak rol play yöntemi ile duygularını ifade etmesi sağlanmıştır. Devam eden görüşmelerde
A.C.’nin duygu ifadelerine daha fazla yer verdiği ve hoşlanmadığı durumlar hakkında konuşabildiği gözlenmiştir.
10. görüşme baba ile birlikte yapılmış, babanın oğulları arasında kıyaslama yapması ve bunun A.C’yi
nasıl etkilediği paylaşılmıştır. Ayrıca A.C. yapılan ders programına uyum sağlamış, bir üniversite öğrencisi ile
matematik çalışarak zayıf derslerini toparlamıştır.
SONUÇ
A.C. ergenlik döneminin çalkantıları yanında madde kullanımı açısından riskli bir bölgede yaşayan,
sosyal ilişkilerinde çekinik, ailede sevildiğini hissetmeyen, kardeşleri ile kıyaslanan, okulda silik ve başarısız bir
öğrencidir. 3 ay sonunda A.C.’nin yaşamındaki yeni dengelerle danışma süreci sonlanmıştır. Bu vaka psikiyatri
hemşiresi ve bağımlılık danışmanı olarak okul ruh sağlığı çalışmalarında bağımlılık açısından risk oluşturan
ergenlerin biyo-psiko-sosyal değerlendirilmesini içermektedir.
Anahtar Kelimeler: Ergenlik, madde kullanımı, Okul ruh sağlığı
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INTRODUCTION
In our country the use of marijuana has increased in the last decade like all over the world and it has
become prevalent especially among the young population. It is known that adolescents try more drugs than adults
and the use of drugs begins especially at these ages. The adolescence period is accepted as a period in which the
individual is defenceless to teh psychosocial and mental problems that are caused by the use of marijuana (1,2,3).
It is known that in Turkey the prevalence of the use of marijuana among the students of secondary
school education is 4% and the effects of marijuana changes according to the frequency of use, drug’s dose, the
environment in which the marijuana is used, and the previous experiences of the user (1).
A.C. is 16 years old and he is a tenth grade student in the Industry Vocational High School and it is
determined that he has used marijuana. He is defined as a very silent, self-conscious and respectful student and it
is informed that his success in his classes is low. He also works in a barbershop in their neighborhood three days a
week and in the evenings. The school administrators and the superintendent of the narcotic unity made a meeting
with the family of A.C. in the school and they reach a consensus about the way to be followed.
In the first meeting of A.C., he was made conscious about addiction and an agreement was made for
the consulting process. It is determined that A.C. has used the marijuana for a year intermittently , in his use he
wraps one or two branches of marijuana up and gets this by respiratory, and the effects are euphoria, easing, being
numbed and these effects continue two hours. It is also noted that he used it a week ago last. There is not any sign
of deprivation in A.C.
In the first 4 meetings, some changes are made about his social environment, social activities, family
life, school relations, and school Schedule with A.C. ıt is found out that how the department’s teachers in school
can support this process by getting in touch with them. By evaluating the symptoms of A.C.’s mother’s anxiety
and depression, she was directed to a psychiatrist. Depression was diagnosed to the mother and medicine was
started.
In the fifth meeting A.C. said that he had encopresis problem and he was directed to the child surgery.
The child surgery said that it was an encopresis which occured relating to the development of megarectum after
functional constipation and the treatment and diet was started.
In the sixth and the seventh meeting, by making exercises about recognizing his own feelings and
expressing those feelings, he was provided to express his feelings through role play approach. In the ongoing
meetings it was observed that A.C. expressed his emotions more and he could talk about the things he did not like.
The tenth meeting was done with the father, and it was shared that the father made a dinstiction between
his sons and how this affected A.C. Furthermore, A.C. accomodated himself to the new school schedule and he
could increase his success in his poor classes by taking maths course from a university student.
Result: A.C. is an individual who lives in a risky district in terms of drug use in addition to the
adolescence period’s agitation, is shy in his social relations, does not feel to be loved in the family, is compared
with his siblings and he is an unsuccessful student at school. At the end of the three months with the help of new
balances in A.C.’s life, the consulting process was finished. This case includes bio-psycho-social evaluation of the
adoloscents who create risk in terms of addiction in the study of school mental health as a pschiatrist nurse and
addiction consultant.
Key Words: adolescence, drug use, school mental health
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GĐRĐŞ VE AMAÇ
Özellikle tipik antipsikotiklerle gelişebilen ve yaşamı tehdit eden ciddi bir komplikasyon olan nöroleptik
malign sendromu (NMS) tanısı alan hastanın tıbbi tedavisinin yanı sıra hemşirelik bakım ve yaklaşımı da önem
taşır. Bu sunumda, uzun süreli antipsikotik tedavisi sırasında gelişen nöroleptik malign sendrom olgusu hemşirelik
yaklaşımı ve bakımı yönünden ele alındı.
OLGU: T.U., 54 yaşında bekar bayan hasta. 15 yıldır hastanemiz kronik servisinde orta derecede zeka
geriliği + BTA psikotik bozukluk tanısı ile yatırılarak tedavisi sürdürülmektedir. Son dönem tedavisinde
haloperidol 30mg/gün, biperiden 4mg/gün, klorpromazin 300–400 mg/gün ve flufenazin dekonoat depo nöroleptik
tedavisi kullanılmaktaydı. Eksitasyon nedeniyle zuklopentiksol amp. 50mg/gün ve klonazepam 1mg/gün tedaviye
eklenmiş, eksitasyonun 3. gününde rutin tedavisindeki flufenazin dekonoat depo IM uygulanmıştır. Uygulanan
tedavinin 4. gününde bilinç bulanıklığı, uykuya meyil, ataksi, yüksek ateş, lökositoz, rijidite, CK yüksekliği
gelişen hastaya NMS tanısı konarak tanıya yönelik tedavi altına alındı ve hastaya hemşirelik bakımı uygulandı.
SONUÇ
Bu olgu ışığında nöropleptik malign sendromunda hemşirelik bakımı ve tedavideki önemi tartışıldı.
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INTRODUCTION AND PURPOSE
In particular, the neuroleptic malignant syndrome (NMS) diagnosis may be induced with typical
antipsychotic, life-threatening, developing serious complications. In this syndrome, the patient's medical treatment
as well as approach to nursing care is important. In this presentation, nursing care and approach was discussed that
growing phenomenon of neuroleptic malignant syndrome during long-term antipsychotic treatment.
CASE
T.U., 54 – year - old single female patient. She was treated in our hospital for 15 years with diagnosis of
mental retardation + psychotic disorder NOS. She was treated haloperidol 30mg/day, biperiden 4mg/day,
chlorpromazine 300-400 mg /day and fluphenazine decanoate. Zuclopenthixol amp. 50mg/day and clonazepam
1mg/day treatment was added for excitation. On 3rd day, the fluphenazine decanoate routine was injected in the
treatment. She had blurring of awareness, the propensity to sleep, ataxia, high fever, leucocytosis, rigidity, CK
elevation in the treatment of 4th day. She was diagnosed with NMS. She was treated and recognized for NMS and
also nursing care were applied.
CONCLUSION
In the light of this case, nursing in psychiatric treatment was discussed.
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GĐRĐŞ ve AMAÇ
Alkol ve madde bağımlılığı ve duygudurum bozuklukları toplumda yaygın görülen sosyal ve kişisel
maliyeti yüksek hastalıklardır. Yapılan epidemiyolojik ve klinik çalışmalar bipolar bozukluluğu olan hastalarda
alkol-madde kullanımının oldukça sık olduğunu göstermektedir. Bu durum, atakların sık ve uzun süreli olması,
tedavi uyumunun bozulması ve yaşam kalitesinin azalması açısından olumsuz etkilere neden olmaktadır.Aşağıdaki
iki olgu ile bipolar bozukluk ve eşlik eden alkol-madde bağımlılığı arasındaki ilişki ve bu durumda hemşirelik
hizmetlerinin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
Olgu 1: Bay A, 66 yaşında, erkek, Bodrum da yaşıyor. Yaklaşık 25 yıldır aralıklı hipomanik ve depresif
yakınmalarının olduğu dönemler tanımlanmıştı. Đlk olarak bir yıl önce bipolar bozukluk (manik epizod) tanısıyla
bir psikiyatri kliniğinde yatışı sırasında lityum karbonat başlanan hastanın düzenli ilaç kullanımı olmamış. Ayrıca
4 yıldır özellikle hipomanik dönemlerinde olmak üzere fazla miktarda alkol kullanımı da (70 cc/gün) tanımlanan
hasta son bir aydır uykusuzluk, fazla miktarda para harcama, enerji artışı şikâyetlerinin artması üzerine kliniğimize
yatırıldı.
Olgu 2: Bay B, 32 yaşında, erkek, Đstanbul’da yaşıyor.1998 yılından itibaren Bipolar Bozukluk ve 15 yıldır
Karışık Tip Psikoaktif Madde Bağımlılığı tanıları ile takip edilmektedir. Mükerrer yatarak tedavileri olan hastanın
düzensiz ilaç kullanımı tanımlanıyor. Beş aydır ağırlıklı olarak kannabis (7-8 sigara/gün) ve klonazepam (8-10
mg/gün) kullanımı olan hasta son günlerde sinirlilik, uykusuzluk, bakış ve konuşmalardan alınma şikayetlerinin
giderek artış göstermesi üzerine kliniğimize yatırıldı. Hepatit C antikorları pozitif bulundu.
TARTIŞMA
Hemşirelik bakımı ikili tanısı olan hastalar için karmaşıktır. Hem Bipolar bozukluk atağının tedavisi, hem
de maddeyle ilişkili problemlerle aynı anda çalışmayı gerektirmektedir. Eşlik eden diğer fiziksel hastalıklar da
(Hepatit C, AĐDS, Hepatit B gibi) hemşirelik hizmetlerini zorlaştırmaktadır.
SONUÇ
Bipolar bozukluk ve alkol/madde bağımlılığı birlikteliğinde takip ve tedavi uygulamaları hemşirelik
hizmetlerini de kapsayan bazı özel yaklaşımların gereksinimi açısından önem taşımaktadır.
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INTRODUCTION and AIM
Alcohol and substance dependence, and mood disorders are two prevalent mental disorders with a great
cost to people and community. Prior epidemiological and clinical studies highlighted that alcohol and substance
use disorders are extremely frequent in bipolar disorders. This shows that co-occuring alcohol and substance use
disorders are correlated with negative effects on illness outcome including more frequent and prolonged affective
episodes, decreased compliance with treatment, and a lower quality of life. The aim of this paper is to emphasize
nursing and treatment of the patients with bipolar disorder and co-occuring alcohol and substance dependence with
these two cases.
Case 1: Mr. A, 66 years old, lives in Bodrum. He described intermittent hypomanic and depressive episodes for
twenty-five years. After the hospitalization in a psychiatry unit with a diagnosis of bipolar disorder (manic
episode) last year, he has taken lithium carbonate as an antimanic tretment irregularly. Additionally, he reported
alcohol use (70 cc/day) for four years particularly in hypomanic episodes. The patient was admitted to our
inpatient psychiatry unit with decreased need for sleep, increased energy and spending money since last month.
Case 2: Mr. B, 32 years old, lives in Istanbul. He has been followed as an inpatient and outpatient in psychiatry
units with bipolar disorder diagnosis since 1998 and substance dependence for 15 years, with poor medication
compliance. This patient with multiple hospitalization described irregular medicine use. He has used mostly
cannabis (7-8 cigarette/day) and clonazepam (8-10 mg/day) for five months. The patient was admitted to our
psychiatry unit because of increased irritability, insomnia and ideas of reference. His Hepatitis C antibody test
result was positive.
DISCUSSION
Nursing care of the dually diagnosed client is complex. Both bipolar disorder attacks and substance use
disorder problems need to be treated simultaneously. Other concominant physical diseases (such as Hepatitis C,
AIDS, Hepatitis B) complicate nursing care.
CONCLUSION
Maintenance and treatment approaches including nursing are so important for the patients with dual
diagnosis.
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MEME KANSERĐ VE YAŞAM
(OLGU SUNUMU)
Aysel KARACA
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü
Gülten ÖZALTIN
Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fak. Psikiyatri Hemşireliği AD
GĐRĐŞ
Kanser türleri içinde kadınlarda en sık görülen meme kanseri, kanser olmanın verdiği korku ve kaygının
yanında, kadının kimliği için büyük önem taşıyan “meme”nin de kaybına yol açmaktadır Meme kanseri nedeniyle
mastektomi uygulanan hastalar, benlik saygısında bozulmalar, kaygı, çökkünlük, cinsel ve aile yaşamı üzerindeki
sorunlarla uğraşmak zorunda kalmaktadır(1,2). Bu nedenle medikal tedavinin yanında bireyin kanseri nasıl
yaşadığı üzerine de odaklanılmalıdır. Psikiyatri hemşiresinin fiziksel hastalığı olan bireyleri, aileleri ile birlikte ele
alma çabalarının hastaların daha hızlı iyileşmelerinde, ailelerin bu iyileşmeye katkılarında ve sağlığın
yükseltilmesinde önemli rolü almaktadır (3).
A.Y 47 yaşında, ev hanımı, ilkokul mezunu, boşanmış, iki erkek çocuğu var, evde küçük oğlu ve gelini
ile birlikte yaşıyorlar. 2002 yılında sol memede kitle ve meme ucunun içeri çökmesi nedeniyle doktora başvurmuş.
2003 yılında mastektomi yapılmış. 6 ay önce sırtında şiddetli ağrılar başlayınca kontrolde kanserin akciğerlerine
sıçradığı (sol akciğerde 18 mm kitle) ve hemen kemoterapiye başlanması gerektiği söylenmiş.
A.Y ile ilk görüşme hastaneye kemoterapi için geldiğinde oldu. Đlk göze çarpan özelliği etrafındaki
kişilerle sürekli konuşması ve rahat tavırları idi. “Ben buranın kıdemlisiyim her ay ziyarete gelirim” dedi. Ev
ziyaretini önerildiğinde tereddütsüz kabul etti.
A.Y ile bundan sonraki görüşmeler evinde gerçekleşti. Bir apartmanın giriş katında, iki odalı, sobalı
oldukça küçük bir evde oğlu ve gelini ile birlikte yaşıyordu. Fiziksel olarak halsizlik, bulantı, iştahsızlık ve saç
dökülmesi gibi kemoterapinin yan etkilerini yaşıyordu. Kitleyi fark edip doktora gittiğinde doktorunun ben bundan
sonra ne yapayım sana, geç kalmışsın dediğini ve o an hiç bir şey söyleyemediğini, başının dönmeye başladığını,
yerlerin çukur çukur olduğunu, gözlerinin sanki görmez olduğunu anlattı. Ameliyat için yapılan açıklamanın da
“sen bundan sonra çocuk doğurmayacaksın, bikini giymeyeceksin alalım bu memeni” şeklinde yapıldığını anlattı.
Duygu yoğunluğu fazla konulardan bahsetmesine rağmen yüz ifadesi ve ses tonu çok değişmiyordu.
Yaşadığı duygularla ilgili daha samimi paylaşımlar her görüşmede artıyordu. Örneğin hastalıktan kısa bir
süre sonra boşandığını, kemoterapi tedavisi dışında aslında köyde abisinin yanında kaldığını, yani bu evde
kalmadığını ifade etti Yine başka bir görüşmenin sonunda evden ayrılırken, kısık bir ses tonuyla, gelinine
duyurmadan meme proteziyle ilgili soruları utanarak sordu. Beş yıldır bunu soramadığını şimdi ancak bana
sorabilecek cesareti bulduğunu söyledi. Maddi olarak da çok zor durumda olduğu için dernekler aracılığı ile
protezin sağlanması için destek olundu.
SONUÇ
A.Y mastektomi sonrası kadınlarda en sık görülen sorunlardan olan düşük benlik saygısı, yüksek kaygı
düzeyi, sosyal destek azlığı, duyguları ifade edememe, cinsel yaşamdaki bozulma, kemoterapinin yan etkileri ve
tedavi sürecinde sağlık ekibinden psikososyal destek alamaması olduğu belirlenmiştir. Belirlenen bu sorunlara
odaklı olarak A.Y ile ev ziyaretleri supervizyon alınarak beş oturum daha devam etti. Bu süreçte duyguları daha
rahat paylaştığı, kemoterapi yan etkileri, hastalığı ve aile ilişkilerinden kaynaklı stresörlerle daha iyi baş etmeye
başladığı görüldü. Ev ziyareti, bireyin ve aile ilişkilerinin kendi ortamında değerlendirilmesi ve gerçekçi çözüm
yolları bulmada önemli işlevselliğe sahip olduğu ve aile dinamiklerin değerlendirilmesi açısından oldukça yararlı
olduğu görülmüştür.
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BREAST CANCER AND LIFE
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INTRODUCTION
Within all the types of cancer, breast cancer is the most common type among the women. In addition to
fear and anxiety of being a cancer, breast cancer causes the loss of “breast”, which has great importance fort he
women’s identity. Patients, who are applied mastectomy because of the breast cancer, have to cope with some
problems such as disruption of self-respect, anxiety, depression and the problems about sexual and family life
(1,2). For this reason, it should be focused on how the individual experience the cancer besides the medical
treatment. Pschiatrist nurse has a great role in the efforts of handling the individuals, who have physical illness,
with their families and this effort plays an important role in the issues of patients’ rapid recovery, contributions of
their families to this recovery and raising the health (3).
A.Y is 47 years old, a housewife, graduate from primary school, divorced and has two sons. She has lived
with her younger son and her daughter in law. She consulted a doctor because of the mass in the left breast and the
collapse of the nipple in 2002. Mastectomy was applied in 2003. 6 months ago her severe backache started and in
the examination it was found that the cancer spread to the lungs ( 18 mm mass on the left lung) and it was said that
the chemotherapy shoul be started immediately.
The first meeting with A.Y was done when she came to the hospital for chemotherapy. The prominent
feature of this woman was her continuous talking with people around her and her convenient manner. “I am a
senior here and I visit every month” she said. When she was offered home visitings, she accepted unhesitatingly.
From now on the meetings with A.Y was done at her house. She was living with her son her daughter in
law in the ground floor of an apartment which has two rooms and stove for heating. It was considerably a small
house. She experienced the side-effects of chemotherapy physically such as exhaustion, nausea, lack of appetite
and hair loss. She told that when she noticed the mass, she went to the doctor and her doctor said that he/she had
nothing to do from now on because she was too late. A.Y told that when she heard all of these, she couldn’t tell
anything at that time, began to feel dizzy and began to feel as if her eyes can’t see anything. She also told that the
explanation for the surgery was that “you wiil not give brith henceforth, you will not wear bikini, let’s take your
breast”. Her facial expression and tone of her voice did not change much in spite of talking about sensitive issues.
Her sincere share of experienced feelings was increasing in each meeting. For example; she expressed that
she got divorced after a short time of that illness, she was staying with her elder brother in the village except the
time of chemotherapy treatment, namely she did not live with her son. At the end of an another meeting, when
leaving the house, she asked questions hoarsely and shyly about breast prothesis trying not tol et her daughter in
law hear. She told me that she hadn’t asked that question for five years and she added that she had the courage to
ask me then. Because her financial condition is not good, she was supported through associations and the prothesis
was provided.
RESULT
It is determined that A.Y has problems which are the most frequently seen among the women after
mastectomy such as low self-respect, high level of anxiety, insufficient social supporting, unable to express the
feelings, disruption in sexual life, side effects of chemotherapy and not getting any psychosocial aid from the
health team during the medical treatment. In order to focus on this determined problems home visitings to A.Y
went on five more meetings. During this process it was seen that she shared her feelings more easily, and began to
cope well with the side effects of chemotherapy, the illness and stressors caused by the family relations. It was
seen that home visitings are quite beneficial because they enable to evaluate the individual and her family relations
in its own environment and to evaluate the dynamics of family and they have important functions in finding
realistic solutions.
Key Words: Breast Cancer, Psychosocial Approach, Home Visiting
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KRONĐK BÖBREK YETMEZLĐĞĐ OLAN BĐR ERGENĐN
HASTALIKTAN PSĐKOSOSYAL ETKĐLENĐMĐ VE HEMŞĐRELĐK
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ÖZET
A.K 18 yaşında kronik böbrek yetmezliği (KBY) hastası bir ergendir. Üç yaşında Nefrotik Sendrom
ortaya çıkan A.K’da üç yıl tedavinin ardından KBY gelişmiştir. Beş yıl periton diyaliz tedavisinin ardından
hemodiyaliz tedavisi başlanmıştır. Uzun süre böbrek hastalığı olduğu için büyüme gelişmesi geri kalmış, pubertal
gelişimi başlayamamıştır. Yaşıtlarına göre çok küçük görünmekte, bu durum kendisini rahatsız etmektedir. Halen
lise birinci sınıfa devam etmektedir. Sosyal çevresi ve fazla arkadaşı olmadığını belirtmekte sadece hemodiyaliz
ünitesindeki arkadaşlarıyla hastanede zaman geçirmektedir. Akrabalarının da hastalığı nedeniyle kendi ailesini
dışladığını düşünmektedir. Aile beş çocuklu, anne ev hanımı, babanın sabit bir işi yoktur. Sağlık güvenceleri yeşil
karttır. Bir devlet hastanesi hemodiyaliz ünitesinde takip edilen hasta ile yüz yüze görüşerek Mayıs 2008’de veri
toplanmış, kurumdan ve hastanın kendisinden bilgilendirilmiş onam alınmıştır. Vaka sunumunda çocuğun ve
ailesinin hastalıktan psikososyal etkilenimi açıklanacaktır.
Psikososyal sorun; kişinin fiziksel problemleri olmaksızın iyilik halini kaybetmesi ve sosyal ilişkilerini
minimum seviyede tutmasıdır (1). Đnsanlardaki bedensel sıkıntılar pek çok psikososyal soruna yol açabilir. Kronik
durumlarda hastayla birlikte ailesi de ciddi şekilde bu süreçten etkilenmektedir. Hasta kişinin çocuk olması, aile
dinamiklerindeki bozukluğu artırarak bireylerin krizden daha fazla etkilenmelerine neden olur(2).
A.K ve ailesinin yaşayabileceği / yaşadığı pek çok fiziksel ve psikososyal stres mevcuttur:
1. Fiziksel sağlık durumu veya aktivite kısıtlamaları ile ilgili endişeler,
2. Bozulmuş beden imgesi,
3. Aşırı bağımlılık ya da özgür davranış(1,3),
4. Benlik saygısında düşme,
5. Depresyon (1,4),
6. Tükenme (4),
7. Fobiler,
8. Regresyon (1),
9. Büyüme gelişme bozuklukları,
10. Okula devam problemleri, uzun süreli kesintiler,
11. Okul başarısızlığı,
12. Ölüm riski, kaybetme korkusu,
13. Arkadaşlarından uzaklaşma,
14. Sosyal ilişkilerde bozulma, toplumsal aktivitelere katılımda azalma
15. Anne babanın iş fonksiyonunda ve ekonomik güvencede bozulma,
16. Aile içinde değişen roller, aile düzenin bozulması,(3)
17. Sağlıklı çocukların soyutlanması, destek kaynaklarının azalması,
18. Sağlıklı çocukların hasta kardeşi kıskanma ve ona karşı düşmanlık duymaları
19. Sağlıklı çocukların kardeşlerinden utanç duyması ve hastalığın kendilerine geçeceği korkusu (4) gibi
sorunlar hem çocukların hem de anne babaların yaşayabileceği bazı önemli problemlerdir.
A.K gibi KBY olan ergen ve ailesinin bakımında, aileyi bir bütün olarak ele alan aile merkezli bakım
temel alınır. Aile merkezli bakımın başarılı olabilmesi için hemşirelerin aşağıdaki ilkelere uymaları
gerekmektedir:
a- Ailenin bireysel güçlüklerine saygı duymak ve bu konuda yol göstermek
b- Çocuğun bakımı konusunda ailenin yeterliliğini ve güvenini arttırmak
c- Çocuğun sağlığıyla ilgili bakımı konusunda yetki vermek (4).
Bu temel basamakları kapsayan, KBY olan bir ergenin bakımında izlenecek temel adımlar özetlenecektir.
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SUMMARY
A.K. is a 18 years old adolesan has CKF. When he was a three years old boy nephrotic syndrom has seen
and after the treatment for three years CKF has developed. During the next five years he took a peritoneum
dialysis treatment and then hemodialysis treatment was started. Because of the long term nephrotic disorder his
growth and physical development is depressed and pubhertal development is not occured. He looks younger than
the fellows and he worries about it. He still attends to the first part of the high school. He expresses that he has
not social environment he has only friends from hemodialysis unit. He also thinks that his relatives are not so
closed to his family because of his disorder. His family consists of five children, mother and father. Mother
doesn't work and father has no regular job. Health security is green card. The patient has been followed up at a
public hospital hemodialisis clinic, informed consent was obtained from patient and clinic. Data collected with
face to face interview technique in May 2008. In this case report physicosocial effects of CKF disorder on A.K.
and on his family will be discussed.
Physicosocial problem is loosing the possitive senses and social relations despite lack of physical
problems. Physical problems may cause physicosocial disorders. Patient's family is also effected especially in
chronic cases and especially if the patient is a child.
There are a lot of physical and physicosocial stresses for A.K. and his family:
1. Fears about the physical health
2. Negative body image
3. Excessive dependent or independent behaviors
4. Fall down in personal respect
5. Depression
6. Failure
7. Phobias
8. Regression
9. Growth and developmental disorders
10. School attendance problems
11. Failure in school success
12. Anxiety about failure and death
13. Isolation from friends
14. Problems in social relations and decreasing in participation to social activities
15. Failure in working function of parents and financial risks
16. Changing of roles in family and problems in family life
17. Isolation of healthy children of family
18. Healthy children of family feel ashamed because of the sick one
In this case family centered health care should be used. For the success of family centered health care
nursing approach should include principal that:
a. Regarding the personal problem of family
b. Encourage the family about the health care of the child
c. Giving responsabilities to the family about the health care of the child
Key Words: Chronic kidney failure, physicosocial effect, nursing, adolesan
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DARÜLACEZE MÜESSESE MÜDÜRLÜĞÜ VE BAKIM
HĐZMETLERĐNĐN TANITIMI
Perihan KARADELĐOĞLU
Darülaceze Müessese Müdürlüğü Başhemşiresi
ÖZET
Darülaceze kurumu (Müessesesi) padişah iradesiyle 1895 yılında 245 kişiye hizmet vermeye başlamış
olup, resmi olarak açılışı Sultan II. Abdülhamit’in doğum gününe denk gelen 31 Ocak 1896 yılında yapılmıştır. 15
Nisan 1916 tarihli Darülaceze Nizamnamesi’ne (tüzük) göre yönetilerek hizmet vermeye devam etmektedir. Đlk
kuruluşu Dahiliye Nezareti (iç işleri bakanlığı) bünyesinde olan Darülaceze, Osmanlı Devleti döneminde değişik
bakanlıklara bağlı olarak hizmetlerini sürdürmüş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti döneminde doğrudan
doğruya Hükümetçe, Cumhuriyetin ilanından bir süre sonra da, Sıhhiye ve Muavenet-i Đçtimaiye Vekaletine bağlı
olarak idare edilmiştir. 15 EKĐM 1924 Đcra Vekilleri Heyeti kararı ile Darülacezenin Şehremanetine (büyükşehir
belediyesine) bağlanmış(3), 16 EKĐM 1998 Danıştay kararı ile Darülaceze Đçişleri Bakanlığı'na bağlanmış ve son
olarak ta 31 Ağustos 2007 tarihinde 26629 Sayılı Kararname ile Başbakanlık’ a bağlanmıştır(4). 1895 yılında
Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan kurumumuz kurulduğu günden bugüne 30.000’i çocuk olmak üzere
toplam 70.000 kişiye “Şefkat Yuvası” olmuştur(2,4). Darülaceze din, dil, ırk, cinsiyet ve mezhep farkı
gözetmeksizin cami, kilise ve havrasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir hayır kurumu olarak (1,2,3,4) şu an 50’
si çocuk yuvası olmak üzere 715 yatak kapasitesine sahip olup 0-6 yaş 32 çocuk, yarı bağımlı 195 aceze (bakıma
muhtaç birey), kendine yetebilen 144 aceze, yatağa bağımlı 168 aceze olmak üzere yaklaşık 539 bakıma muhtaç
kişiye; bir tanesi gönüllü olmak üzere 4 uzman, 4 pratisyen hekim, 1 diş hekimi,31 hemşire, 2 psikolog,1 lab.
teknikeri, 2 öğretmen,1 çocuk gelişim uzmanı,1 sosyal hizmet uzmanı, 1 eczacı, 1 diyetisyen, 1 gıda mühendisi ve
161 hasta bakıcı ile hizmet vermeye devam etmektedir(4).
Đstanbul’ da doğmuş ve yerleşmiş olup da malul,
iş göremez durumda olan geçinmesini temin edecek miktarda mala malik olmamakla beraber kazanabilme
imkanlarından da aciz olduğu halde Đstanbul’ da veya taşrada kanunen kendisine bakacak kudrette ve
mükellefiyette bulunmayanlar ve sokaklarda başıboş gezen çocukların, cami avlularında yatan kimsesiz ve
sakatların bir araya toplanıp ıslah edilerek sanat sahibi yapılması ve kalan ömürlerini huzur içinde geçirmelerinin
sağlanması amacıyla kurulmuştur(1,2,3,4). Darülaceze bünyesinde 7 aceze (düşkünler, bakıma muhtaç ) servisi, 1
poliklinik, 1 çocuk yuvası, içinde kütüphanesi bulunan rehabilitasyon merkezi, fırın, 3000 kişiye yemek
yapabilecek kapasitede modern bir mutfak, kesimhane, kurban etlerini 1 yıl süre ile muhafaza edebilecek buzhane,
çamaşırhane ve kurumun ihtiyaçlarına cevap verecek ölçüde terzihane, matbaa, marangozhane, ayakkabı tamir
atölyesi, demirhane mevcuttur. Başbakanlığa bağlı ve kendine özel bir nizamname ile yönetilen 114 yıllık
Darülaceze Müessesesi kurulduğu günden bugüne çalışanlarının ve barınanlarının tüm ihtiyaçları ile işletim
giderlerinin tamamını hayırseverlerin bağışları ile karşılamakta ve devlete bağlı olmasına rağmen varlığını devlete
yük olmadan sürdürmektedir(4). Darülaceze; gönüllüleri, çalışanları ve acezeleri ile büyük bir ailedir(4)
.Kurumda çalışan hemşirelerin 3’ ü çocuk yuvası, 1’i poliklinik, 7’ kendine yetebilen acezelere, 6’i yarı bağımlı
acezelere ve 12’ si yatağa bağımlı acezelere hizmet vermekte olup, 1 rehabilitasyon hemşiresi, ve başhemşireyle
birlikte toplam 31 hemşire, diğer disiplinlerle işbirliği içinde çalışarak; koruyucu, tedavi edici, eğitici, hasta
haklarını savunucusu, danışman, yönetici ve ağırlıklı olarak rehabilite edici hizmetler vermektedirler. Kuruma yeni
kabul edilen acezenin tüm kişisel ihtiyaçlarının karşılanmasından alanda çalışan hemşireler sorumludur. Sağlık
sorunlarıyla ilgili takipleri, hastane yatışı, hastanede yatışı esnasında refakat edecek bakım personelinin,
görevlendirilmesi hemşirelerin sorumluluk alanlarıdır. Bu çalışma toplum ruh sağlığı alanında çalışan veya
çalışacak olan hemşirelere darülaceze müessese müdürlüğünde verilen kurumsal bakım hizmetlerini tanıtmak
amacıyla yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Darülaceze, Darülaceze Nizamnamesi, Huzur evi
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THE INTRODUCTION OF DARULACEZE MUESSESE MUDURLUĞU
AND ITS CARE SERVICES
Perihan KARADELĐOĞLU
Darülaceze Müessese Müdürlüğü
SUMMARY
Sultan Abdulhamit Han II founded Darülaceze in 1895 hoping to give shelter to all beggars, homeless
children living in the streets, and homeless people sleeping in the courtyards of mosques. He also wanted to take
good care of all crippled people in Istanbul. Darulaceze began giving its services officially in 1896. Since 1896,
Darulaceze has been run according to an official regulation called Darulaceze Nizamnamesi. Darulaceze
Nizamnamesi required Darulaceze serve under the governance of the Ministry of Internal Affairs. During Ottoman
Period, despite what was required in the “Nizamname”, Darulaceze served, from time to time, under governance
of different Ministries. After the foundation of Turkish Republic, Darulaceze continued to serve under the control
of different Ministries, but there also became exceptional periods during which it served under governance of
Istanbul Municipality. Today, Darulaceze was decided by the current goverment to serve under Prime Ministry in
31.08.2007 (4).According to the “Darulaceze Nizamnamesi” people who were born in Istanbul or reside in
Istanbul, and who are very poor, have no relatives or are too old to work, as well as homeless children may apply
to Darülaceze. Helpless people who apply with a residence certificate and an identification card go through some
blood tests and medical examinations to check against AIDS, syphilis, contagious jaundice or alcohol addiction
(1,2,3,4). Unless the application is rejected by the administrative and medical committee, the person is given
accommodation in Darülaceze. This means that the person can spend the rest of their life in the peaceful
environment of Darülaceze. Darülaceze is home for 715 people. It is not atypical for this number to go up to a
thousand in some periods. Currently 539 needy people including children live in the institution. Since its
foundation, Darülaceze has given shelter to seventy thousand people, thirty thousand of who were children (2,4).
There are 8 departments for people who need help, a nursery for children, a rehabilitation center. With its library
and ten service buildings within the body of Darülaceze the Rehabilitation Center attempts to psychosocially
rehabilitate people in need through various activities. The medical center helps with immediate or chronic
diseases; in cases where resources are inadequate, Darülaceze communicates with other facilities and provides all
medical aid possible. The medical stuff includes 8 doctors 4 of who have specializations in specific medical
branches, 1 dentist, 31 nurses, 2 psychologists, 1 laboratory technician, 2 preschool teachers, 1 child development
specialist, 1 social service specialist, 1 pharmacian, 1 dietician, 1 food engineer and 161 patient care stuffs (4).
Other facilities include a kitchen which has capacity to cook for 3000 people at a given meal, a bakery, a fridge
complex, a butchery, a cafe for the residents, a mosque, a church, a synagogue for pray, a printing house, a
building that contains a lunch hall for stuff and a coctail hall. For about 114 years Darulaceze has provided
services for not only people in need but also for all stuff including salary, uniform, food for three meals.
Darulaceze does all the things mentioned through financial and material donations by volunteers and public
without getting any fund from the goverment (4). With three of the nurses working in the nursery, 1 nurse
working in polyclinic, 7 nurses working in the departments for people able to maintain adequate self-care, 6 of the
nurses serving people with partial self-care ability and 1 nurse working in the rehabilitation centre, and 1 chiefnurse, 31 nurses in total work in Darulaceze. They provide their services in a multidisciplinary way cooperating
with other health occupation personels. In addition to the ordinary nursing services, the nurses in Darulaceze also
work as staff occupational educators and physical rehabilitatiors. They do not only apply a treating approach to
illnesses, but also they apply a preventative approach that will hinder them from occuring. When a new residence
candidate is accepted s/he is brought to a suitable department and the nurses working in that department are
responsible for providing him/her with all medical and daily personel care. When necessary the nurses request
consultations with medical departments of hospitals for a patient in need. The nurses then assign a personel care
stuff that will go to the hospital and stay with the patient during his or her stay. Present study is planned to
introduce the institutional care at Darülaceze Müessese Müdürlüğü to nurses that works or is to work at society
mental health services.
Key Words: Darulaceze, Darulaceze Nizamnamesi, old people's home.
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BOLU ĐZZET BAYSAL RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HASTANESĐ TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZĐ ÇALIŞMALARI: BĐR
ÖN BĐLDĐRĐM
Hatice KARATATAR
Bolu Đzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Çiğdem DANAOĞLU
Bolu Đzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Türkan KESKĐN
Bolu Đzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
GĐRĐŞ VE AMAÇ
Hastanemiz 03.04.2007 tarihinde Türkiye’nin 8. Ruh Sağlığı dal hastanesi olarak açılmış 07.02.2008
tarihinden itibaren ise; Ankara, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Kırıkkale illerini de kapsayan bölge
hastanesi konumunu almıştır. 21 Mayıs 2008 tarihinde Türkiye’de ilk kez kronik ruhsal bozukluğu olan hastaların
rehabilitasyonunu ve yeniden topluma kazandırmak amacıyla hastanemize bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ek
ünite olarak açılmıştır. Merkezde uğraş terapisi olarak el sanatları, müzik, resim, sosyal beceri eğitimi, psiko
eğitim ve aile eğitimleri verilmektedir. 07.11.2008 tarihinden itibaren yine Türkiye’ de ilk kez tedaviyi kabul
etmeyen veya aksatan kronik psikotik hastaların evde ziyaretlerini hedef alan Gezici Ekibimiz kurulmuştur. Gezici
ekip; 1 hemşire, 1 sağlık memuru, 1 psikolog, 1 şoför ve zaman zaman da bir doktorun katılımıyla görev
yapmaktadır. Bu çalışmada 21 Mayıs 2008 tarihinde Bolu Đzzet Baysal Ruh sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine
bağlı ek bir ünite olarak kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinin hizmetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM
11.05.2008–24.03.2009 tarihleri arasında toplum ruh sağlığı merkezine başvuran hastaların kayıtları
incelenmiştir.
BULGULAR
Tablo 1. Bolu’da saptanan hastaların Toplum Ruh Sağlığı Merkezine başvuranların hastalıklara göre
dağılımı;
Hastalıklar
Saptanan hastalar TRSM’ye başvuranlar
N (%)
Psikoz
569
153 (26.8)
Bipolar Bozukluk
374
7 ( 1.8)
Bolu merkezinde saptanan 569 psikotik hastanın 236’sına ulaşılmış bunların 153’ü (%26.8)’i TRSM’ye
başvurmuş olup halen tedavi ve kontrollerine devam etmektedirler. Bipolar bozukluğu olan hastaların ise sadece
%1.87’si merkezden yararlanmaktadır.
Tablo 2. 05.11.2008-24.03.2009 tarihleri arasında toplum ruh sağlığı merkezi gezici ekibinin saptadığı
hastaların Toplum Ruh Sağlığı Merkezine (TRSM) başvurma durumları;
N (%)
TRSM’ye gelmeyi kabul edenler
27 (41.5)
TRSM’ye gelmeyi kendileri kabul etmeyenler
27 (41.5)
TRSM’ye gelmelerini ailesi reddedenler
11 (17)
SONUÇ
TRSM’i ülkemizde son dönemde hizmet vermeye başlamıştır. Başta psikotik hastalar olmak üzere
hastaların tedavilerinin ve topluma yeniden kazandırılmasında önemli işlevleri vardır. Halen kendilerinin ve
ailelerinin başvuruyu kabul etmedikleri çok sayıda hasta vardır. Bunların aşılması önümüzdeki dönem için yeni
hedeflerdendir.
Anahtar Kelimeler: Toplum, Ruh Sağlığı, Gezici Ekip

BOLU ĐZZET BAYSAL MENTAL HEALTH AND DISORDERS
HOSPITAL
Hatice KARATATAR
Bolu Đzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Çiğdem DANAOĞLU
Bolu Đzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
Türkan KESKĐN
Bolu Đzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi
DESCRIPTION
Our Hospital was opened in 03.04.2007 as the eight special mental health specialty Hospital From
07.02.2008 it’s been Regian/District Hospital covering the cities Ankara, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın and
Kırıkkale 8 psikiyatrist, 3 pyschologist, 1 social worker, 31 female and 14 male nurses are on the health are
teamon 21 May.2008; as an addition unite, first tim in Turkey our Community Mental Health center unit has been
opened, and now it’ s working with 1 psychatrist, 3 nurses, 1 psycolologist, 1 security guarid and 1 worker. In the
unit; as occupational therapy music, art, social communication, family educatran and psycho education program is
being done. From 07/11/2008, thae Ambulant Team, as a frist in Turkey is on duty and giving service to chroni
psychoti patients who don’ t accept treatren’ t and who don’ t show compliance to the the treatren’t programs. The
Ambulant Team consists of 1 fenale nurse 1 mae nurse, 1 psychologist and 1 driver.
AIMS
As an inevitable factor in general health, the consience of the importence of general health, the consience
of the importence of mental health is and the prophl is of mental health Quith the compatibilty the community
based mental health model and the revovatian and the improvement of diagnostic , therapeutre and rehabilitation
skills in order to regain the mentally ill patients back to the community.
Bolu I.B. Mental Health and Disorders state Hospital History: Our hospital was opened after the 12
November eathquake on demand of the inereasor psychatric need and the neceesity for community based
diagrosis, theapy and rehabilitation.
Community Mental Health Center Wit Goals: With the comninty based diagrosis, therey and rehabilitation
Works, the aim are to regain the mentaly ill patrents (sch., psychosis, bipolar disordes) to the community and to
save qualified mental health services.
Ferstay: It was opened in 21 May 2008 in order to gain the psychotic patients back to the community, as an
additional unit to Bolu Đzzet Baysal Mental Health and Disorders State Hospital.
The rehabilitation process has started with 4 patients on 21 May 2008 Now the unit is giving service to 20
patients. In the contear; Occupational therapy ( music, hand work); social skills education, psychoeducation and
Key words: Community, Mental Health, Ambulatory Team

KRĐZ KAVRAMI VE KRĐZE MÜDAHALE
Dilek KONUK ŞENER
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Ferhan AÇIKGÖZ
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu

ÖZET
Kriz, bireyin yaşamının aniden zorlu ve travmatik yaşantılar sonucu kesintiye uğradığı reaksiyoner bir
durum olarak tanımlanabilir. Sözlükler krizi, belli bir olayı izleyen ve hayati önem taşıyan kritik bir dönem olarak
tanımlar. Burada sözü edilen duygusal krizler olup Caplan ve Cullberg tarafından bireyin çeşitli durumlar veya
yaşam olayları ile karşılaştığında bunlarla baş edemeyecek şekilde ruhsal dengesinin sarsılması hatta kaybı olarak
tanımlanmıştır (3,4). Jacobson, krizlerin özellik olarak 4–6 hafta sürdüğünü ve kendi kendilerine sona erdiğini
belirtmiştir. Bu geçici dönem aynı anda hem artan bir psikolojik kırılganlık tehlikesi hem de kişisel gelişim için bir
fırsat sunar. Her durumda sonuç büyük ölçüde uygun bir yardımın var olup olmamasına bağlıdır. Bu çerçevede,
müdahale süresinin uzunluğu ortalama 4–6 hafta arasıdır (1).Sistemde dengesizliğe neden olan faktörler kriz
türlerini açıklamaya yardımcı olur. Krizi; gelişimsel krizler, durumsal krizler ve rastlantısal krizler olarak üçe
ayırabiliriz (1,5). Gelişimsel krizlerdeki ortak tema, kriz yaratan olayların gelişimsel süreçlerde yatmasıdır. Yaşam
süresi boyunca geçiş dönemleri gelişimin ortaya çıkmasında anahtar dönemlerdir. Bu önemli dönemlere örnekler
yetişkinlik, anne baba olma, orta yaş ve emekliliktir. Đnsan yaşamı süresince çocukluk, gençlik, orta yaş gibi
dönemlerden geçerken sürekli değişime uğrar ve gelişir. Bir dönemden diğerine geçişler bireyi zorlayan dönüm
noktalarıdır ve potansiyel kriz alanları oluşturur (1,4).Durumsal Krizler; belli zaman diliminde beklenen olaylar
sonucunda oluşmaz, aniden oluşur, bunlar psikolojik iyilik halini, sosyal güvenliği tehdit eden durumlardır. Bir
trafik kazasında aile üyelerinin ölümü, çocukta kanser tanısı, tecavüze uğrama, kalp krizi geçiren kişinin ailesi,
ölümcül kronik hastalığa yakalanma, intihar eden yakını olan bireyler durumsal kriz yaşarlar (1,5).Rastlantısal
Krizler; Tanrının takdiri ve kaderle ortaya çıkan krizlerdir. Beklenmedik biçimde uyarısız olarak ortaya çıkan
trajedilerdir. Bunlara örnekler depremler, seller, kıtlık ve diğer doğal afetlerdir. Sivil ayaklanmalar ve savaş ta bu
kategoride değerlendirilir. Sıklıkla bu tür afetler beklenmedik oluşları nedeniyle kurbanları üzerinde korku,
şaşkınlık ve benlik uyumsuzluğu etkileri bırakabilirler (1).Krize müdahale; kriz durumlarında gözlediğimiz
semptomlar, hastalıklar ve sağlıksız davranışların psikososyal tedavisine verilen isimdir. Krize müdahale, problem
çözme yaklaşımını temel alan hemşirelik süreci ile gerçekleştirilir (2).Birey krizdeyken profesyonel yardım
arandığında, hemşire problemi tanımlamada ve müdahale planlamada mantığını ve geçmiş tecrübelerini
kullanmalıdır. Kriz müdahalesi belirli spesifik adımları içermektedir (1).
Kriz müdahalesi adımları;
• Bireyin ve problemin değerlendirilmesi
• Tedavi edici müdahalenin planlanması
• Müdahale
• Krizin çözümü ve ileriye dönük planlamayı içerir (1).
Anahtar Kelimeler: Kriz, Krize müdahale, Hemşirelik

1.
2.
3.
4.
5.

KAYNAKLAR
Fortinash KM, Holoday-Worret PA.: Psychıatrıc Mental Health Nursing. Mosby, 1996
Kaçmaz N, Çetinkaya Z.: Kriz ve Krize Müdahale’de Hemşirelik Yaklaşımı. Uluslar arası Katılımlı V.
Ulusal Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi Kongresi,328-333,21-23 Ekim 1998
Meier ST, Davis SR.: Psikolojik Danışma Temel Öğeler. Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2007. Çev. S.
Doğan, Y. Bektaş, EÖ. Kacabaş, S. Denizli
Sayıl I, Berksun E.O, Palabıyıkoğlu R, Devrimci Özgüven H, Soykan Ç, Haran S.: Kriz ve Krize
Müdahale. Ankara Üniversitesi Psikiyatrik Kriz Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, 6, 2000
Williams C, Vines SW.: Broken Past, Fragile Future: Personal Stories of High-Risk Adolescent Mothers,
Journal for Specialist in Pediatric Nursing, 4(1), 1999

THE CONCEPT OF CRISIS AND INTERVENTION IN CRISIS
Dilek KONUK ŞENER
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
Ferhan AÇIKGÖZ
Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu
SUMMARY
Crisis may be defined as a reactionary condition in which one experiences decline in his life as a result of
dramatically challenging and traumatic experiences. In dictionaries, the term crisis is defined as a crtitical
period which is of vital importance and follows an event. What is in question here is the emotional crisis and
they are defined as the destruction or even the loss of one’s mental balance in a way that cannot be overcome
once one has encountered various situations or experiences by Caplan and Cullberg (3,4). Jacobson has has
stated that crisis last for 4-6 weeks and come to an end naturally in nature. This transient period provides both
a gradually increasing psychological susceptibility risk and an opportunity for personal development. In each
condition, the result is considerably dependent upon whether there is an appropriate help or not. In this sense,
the average length of intervention time is 4-6 weeks (1). The factors that cause imbalance in the system help in
explaining the crisis types. Crisis can be classified into three types as maturational crisis, situational crisis and
adventitious crisis (1,5). The common theme in maturational crisis lies in the developmental processes of the
crisis-causing events. Transition periods are the key periods to the emergence of maturational throughout the
life span. Adulthood, becoming mothers and fathers, mid life and retirement are examples of those cruical
periods. An individual constantly undergoes many changes and development as he goes through infancy,
adolescence and mid life periods throughout his life. Transition from one period to another is the turning point
that challenges the individual and poses potential crisis areas (1,4). Situational crisis do not emerge as a result
of expected events in a particular period but emerge sudenly and they are the conditions that threaten
psychological well-being and social security. The ones who lose their family members in a traffic accident, the
ones in whose family a child is diagnosed as cancer, the ones experiencing rape, the family members of a
patient who has suffered from heart attack, the ones who have been down with a fatal cronic disorder and the
ones one of whose close acquaintances has committed suicide suffer from situational crisis (1,5). Adventitious
crises are the ones that emerge as providence or as destiny. They are the tragedies that emerge in an
unexpected manner without any warning. Earthquakes, floods, famine and other natural disasters are examples
of such crisis. Civil commotion and wars are classified in that category, too. Such disasters tend to exert fear,
confusion and self dissonance on the victims due to their unpredictable nature (1). Intervention in crisis is the
notion used for psychosocial treatment of disorders, unhealthy behaviors and symptoms witnessed in cases of
crisis. Intervention in the crisis can be carried out through nursing process that takes problem-solving approach
as basis (2). A nurse should be able to benefit from her reasoning and past experiences in diagnosing the
problem and planning intervention when professional aid is sought when an individual is under crisis (1).
The steps to be taken in crisis intervention include;
• The evaluation of the individual and the problem
• Planning the treatment intervention
• Intervention
• Solution of the crisis and planning ahead (1).
Key Words: Crisis, Intervention in crisis, Nursing
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ÖZET
Şiddet, fiziksel ya da fiziksel olmayan biçimlerde, fiziksel ve ruhsal acı-zarar veren saldırgan
davranışlardır. Şiddet; psikososyal, emosyonel, cinsel, ekonomik ve fiziksel istismar gibi pek çok biçimde ortaya
çıkabilir. Gebelikte kadının şiddetle karşılaşması giderek artmaktadır. Erkeğin cinsel tatminsizliği, ekonomik veya
iş statüsündeki değişikliklere ilişkin yeni koşulların yarattığı stres, sigara, alkol ya da ilaç kullanımı, gebe kadında
duygusal duyarlığın artmasına yol açan biyokimyasal değişiklikler ve kadının savunmasızlığı gebelikte şiddete
sebep olan etkenle arasındadır (1). Yapılan çalışmalarda gebelikte şiddet sıklığının %4 ile %40 arasında değiştiği
görülmüştür (2). Dünya’da her dört kadından birine eşleri tarafından gebelikte fiziksel veya cinsel şiddet
uygulanmaktadır.(3) Amerikalı, Hispanik ve beyaz-kentli kadınla yapılan bir araştırmada, genç kadınların
1/5’inin, yetişkin kadınların 1/6’sının hamilelikleri sırasında sorun yaşadıkları ortaya konmuştur (3–4). Gebelikte
şiddet tüm sosyal sınıflardaki kadınlarda görülmekle birlikte risk grubunu özellikle genç, bekar ya da boşanmış,
eğitimsiz, alkol ve uyuşturucu kullanan, sosyoekonomik düzeyi düşük, sosyal desteği zayıf, yetersiz doğum öncesi
bakım alanlar oluşturmaktadır (2,5). Gebelikte uygulanan şiddet hem anne, hem de bebeğin sağlığını tehlikeye
düşürmektedir. Yapılan çalışmalarda gebelikte şiddetin spontan abortusa, preterm eyleme, ablasiyo plasentaya ve
erken doğuma yol açtığı görülmüştür (2). Aynı zamanda kadına yönelik aile içi şiddet depresyon puanlarını
artırmaktadır(6). Kadınlara karşı aile içi şiddet dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olup çözümüne yönelik
sosyal, hukuksal ve toplumsal adımlar atılmalıdır. Kadınlar şiddete karşı özellikle gebelikte, şiddet ve şiddete
ilişkin hakları konusunda bilgilendirilmeli, başvurabilecekleri, yardım alabilecekleri kurumlar artırılmalı, sağlık
çalışanları şiddete ilişkin önleme ve erken tanı konusunda eğitilmelidir(1,2,7).
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SUMMARY
Violence, according to World Health Organization, is the intentional use of physical and psychological
force or power that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment or deprivation. Violence might occur in many types such as psycho-social, emotional, sexual,
economical or physical abuse. Women are increasingly being exposed to violence during pregnancy. Besides
biochemical changes in pregnant women and their vulnerability during pregnancy, sexual dissatisfaction in men,
their economical and professional stress, smoking and using alcohol and drugs are among the factors causing
violence during pregnancy (1). Researches have shown that the frequency of violence during pregnancy ranges
from 4% to 40% (2). One in every four women in the world has been exposed to physical or sexual violence by
her partner during pregnancy (3). A research on American, Hispanic and white urban women shows that 1/5 of
young women and 1/6 of adult women have suffered from violence during their pregnancy (3–4). Although
violence during pregnancy is experienced by women in every social class, the risk group is mainly composed of
the young, single or divorced, uneducated, alcohol and drug users, those whose socio-economical level is low,
who don’t have enough access to social support and who have insufficient pre-pregnancy care (2,5). Violence
during pregnancy not only endangers the life of mother but also that of the baby. Researches show that violence
during pregnancy leads to spontaneous abortion, preterm action, ablation placenta and premature birth (2). At the
same time, domestic violence against women increases depression score (6). Domestic violence against women
has become an important public health problem globally; therefore, social, forensic and social precautions should
be taken immediately. For example, women should be informed about violence especially during pregnancy and
about their right in such situations; the number of such institutions that they can appeal to in case of violence
should be increased and health professionals should be trained in early diagnosis and prevention of violence
(1,2,7).
Key Words: Women, Violence, Pregnancy
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GEBELĐK VE POSTPARTUM DÖNEMDE PSĐKĐYATRĐK
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ÖZET
Kadınlar tüm yaşam evrelerinin farklı gelişimsel süreçlerinde kadın cinsiyetine özgü biyolojik ve
psikolojik tecrübeler yaşarlar. Hormonal, intrapsişik ve çevresel etkileşimler olağan psikolojik duyumları
şekillendirdiği gibi bazı psikiyatrik hastalıklara da yatkınlık yaratabilmektedir. Kadının yaşamında, bütün
zamanlarda ve toplumlarda doğurganlığın önemli bir yere oturtulduğu dikkat çekmektedir (Pehlivan 2004). Çok
sayıda araştırmacı tarafından, gelişimsel bir kriz ya da kritik bir faz olarak değerlendirilen gebeliğin, kadın
yaşamındaki yeri kuşkusuz çok önemlidir. Bibring ve arkadaşları gebeliğin bir kadını geri dönüşümsüz olarak
etkilediğini ve kalıcı bir psikolojik değişiklik yarattığını söylemişlerdir (Özkan ve Bozkurt 1999). Gebeliğin ruhsal
bozukluklar için koruyucu bir dönem ya da “kendini iyi hissetme” dönemi olduğu savı son yıllarda kabul
görmemektedir. En son çalışmalar gebeliğe ait psikolojik tepkilerin bireysel etkenlerle ve diğer bazı etkenlerle
ilgisi olduğuna işaret etmektedir (Akdeniz ve Gönül 2004, Pehlivan 2004). Gebelikte major depresyon ve psikoz
gibi ciddi psikiyatrik bozuklukların insidanslarının azaldığı ya da değişmediği bulunmuştur. Ancak hafif düzeyde
depresyon, anksiyete gibi semptomların insidansının gebelikte arttığı bildirilmiştir. Amerika’da gebelerde
depresyon görülme sıklığı %9’dur (Kocabaşoğlu ve Başer 2008). Gebe kadınların %30’unda anksiyete
bozuklukları görülür. Düşük eğitim düzeyi, evlilikten tatmin olamama, perinatal stessörler, çocuk için gerekli tıbbi
koşulların bulunmaması, hayat koşullarındaki değişiklikler, kendi aileleriyle ilgili sıkıntılı anılar gebelik boyunca
anksiyete bozukluklarının ortaya çıkma riskini artırır. Gebelik panik bozukluk için koruyucu değildir. Panik
ataklar plasental beslenme azalma, fetal distres ve ablasyo plasenta ile sonuçlanabilir. Gebelik bipolar bozukluk
için koruyucu değildir; ayrıca beklenmeyen gebeliklerde tedavi edilmesi daha zordur. Postpartum psikotik
hastalıkların tedavisinde amaç, annenin bebekle ilgili düşüncelerini düzeltmek ve bebeğe zarar verme ya da intihar
girişimlerini önlemektir. Her bin doğumdan birinde ve bipolar bozukluğu olan her iki kadından birinin yaptığı
doğumda bir psikotik bozukluk görülür. Đlk doğumunu yapan, özgeçmişinde ya da soy geçmişinde psikiyatrik
hastalığı olan ve genellikle evli olmayan kadınlarda daha sık görülür (Kocabaşoğlu ve Başer 2008, Pehlivan
2004).Doğum sonrası dönemde psikiyatrik hastalıkların sıklığı, gebelik döneminde olduğundan beş kat daha
fazladır. Postpartum dönemde en sık bipolar bozukluklar görülür. Postpartum keyifsizlik doğum yapan kadınların
%50-80’inde görülür; geçici bir durumdur. Beşinci günde doruğa ulaşır, onuncu günden sonra geçer. %25’i
postpartum depresyona dönüşebilir. Keyifsizlik, hırçınlık, ağlamaklı olma, kaygı, uykusuzluk, enerji ve iştah
azlığı, çocuk için gereken ilgiden dolayı bunalmışlık başlıca belirtileridir. Depresyonun, postpartum dönemde
görülme sıklığı % 15’tir (Kocabaşoğlu ve Başer 2008, Pehlivan 2004). Postpartum depresyondaki annenin
çocuğuyla ilişkisi azalmıştır. Kendine ya da bebeğine zarar verme olasılığı vardır. Anksiyete bozuklukları (ilk bir
ayda %37,1) postpartum dönemde depresyondan daha sık görülmektedir fakat önemsenmemektedir. Depresyonla
beraber sıklığı artar. Panik bozuklukta %44 alevlenme olur, %10 yeni tanı konur. Anksiyete bozukluklarında risk
faktörleri; annenin eğitim düzeyinin düşüklüğü; duygu durum bozukluğu öyküsü, abartılmış perinatal stres algısı
(acı, kontrol kaybı), aşırı anksiyeteli mizaçtır. Şizofreni, doğum sonrası görülebilen psikiyatrik bozukluklar
arasında yaygınlığı en az olandır (%10–16) (Kocabaşoğlu ve Başer 2008, Pehlivan 2004, Özkan ve Bozkurt
1999). Gelişimsel bir kriz olan gebelikte kadının ruh sağlığının göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Gebelik
öncesi dönemden başlanarak ruh sağlığı için risk altında olan kadınların belirlenmesi, gebelik ve doğum sonu
sürecini daha rahat geçirmeleri için risk altındaki kişilerin psikiyatri profesyonellerince desteklenmesi uygun olur.
Anahtar Kelimeler: Gebelik, postpartum dönem, psikiyatrik hastalık.
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SUMMARY
Women have gender-based biological and psychological experiences in different developmental periods
in their phases of life. While the hormonal, intra-psychic and environmental interactions can shape general
psychological perceptions, they can also create closeness to some psychiatric illnesses. In the life of a woman, it is
seen in all times and all societies that the ability to give birth has a separate place (Pehlivan 2004).
Pregnancy,
which is called as a developmental crisis or a critic phase by many researchers, has a crucially important place in
woman’s life with no doubt. Bibring et al. said that pregnancy affects woman with no turning back and creates
permanent psychological changes (Ozkan and Bozkurt 1999). The argument that pregnancy is a precaution against
mental disorders or a “feeling oneself well” period don’t get accepted anymore in the recent years. Latest research
point out that psychological reactions towards pregnancy is related to the individual factors and some other factors
(Akdeniz and Gonul 2004, Pehlivan 2004).
It has been found out that the incidence of severe psychiatric
disorders like major depression and psychosis is decreasing or showing no change. However, minor depression,
anxiety alike symptoms incidence are reported to increase during pregnancy. The incidence of depression in
pregnant woman is %9. Woman had depression previously are under risk. %30 of the pregnant woman show
anxiety disorders. Low education level, unsatisfactory marriages, parental stressors, non-existence of the medical
conditions for the child, changes in life conditions, problems with their own families increase the risk of anxiety to
be seen during pregnancy. Pregnancy isn’t protective for panic disturbance. Panic attacks, may result in placental
feeding decrease, fetal distress and ablation placenta. In one of each one thousand births and in one birth of each
two woman with bipolar disorders, there is a psychotic disorder. This is more common in woman who are giving
birth for the first time, having a psychiatric illness in her past or family tree and generally who are not legally
married (Kocabasoglu and Baser 2008, Pehlivan 2004).
The frequency of the psychiatric illnesses, in the
postpartum period, is five times higher than it is in the pregnancy period. In the postpartum period, bipolar
disorders are most common to be seen. Pregnancy is protective against bipolar disorder; in addition, it is more
hard to cure it in unexpected pregnancies. The aim in the treatment of postpartum psychotic illnesses; is to correct
the ideas of the mother about the baby and to prevent them from hurting the baby or suicide. Postpartum lack of
joy is seen in %50-80 of the woman who give birth; it is a temporary situation. It reaches to the peak in the fifth
day, it goes away starting from the tenth day. %25 of these may turn into postpartum depression. Lack of joy,
aggressiveness, crying, anxiety, insomnia, lack of energy and appetite, being exhausted due to the attention the
child are the major symptoms. The incidence of depression in the postpartum period is %15. Mother who is in the
postpartum depression has a decreased relationship with her child. She may commit suicide, and even worse,
although it is rare ; she may kill her child with her. Anxiety disorders (%37.1 in the first month) are seen more
than depression in the postpartum period. There is %44 flame in the panic disorder, %10 new diagnosis are made.
Risk factors in the anxiety disorders are; low education level of the mother, story of emotional state disorder,
overrated parental stress perception (pain, loss of control), over-anxiety personal structure. Schizophrenia, is the
least common to be seen in the postpartum period (%10-16) (Kocabasoglu and Baser 2008, Pehlivan 2004, Ozkan
and Bozkurt 1999). In the pregnancy, which is called a developmental crisis, woman’s mental health should not be
disregarded. By starting from the pre-pregnancy period, the determination of the woman who are under mental
health risk, supporting them in both pregnancy and in the postpartum period by psychiatry professionals so that
they can be more comfortable at these critical times will be appropriate.
Key Words: Pregnancy, postpartum period, psychiatric illness.
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ÖZET
Damgalama, bazı hasta gruplarına karşı toplumun tavır alması, onları toplumdan dışlamasına kadar giden davranışlar
bütünüdür. Damgalama, hastalığın kendisi dışında eklenen bir tecrübedir. Hastalarda sosyal izolasyona, daha sınırlı yaşam
şansına ve gecikmiş yardım isteme davranışına yol açmaktadır. Damgalama kişiler arası ilişkilerde ayrımcılık ya da kabul
edilmezlik şeklinde yaşanmaktadır. Bu durum aynı zamanda kişide rahatsızlık ve korku da yaratabilmektedir. Hastaların
toplum tarafından damgalanmaları yalnızlığa, toplumsal desteğin azalmasına, benlik saygısının düşmesine yol açmaktadır
(Schulze ve Angermeyer, 2003; Özten ve ark., 2006; Aker ve ark., 2002; Kocabaşoğlu ve Aliustaoğlu, 2003; Shibre ve ark.,
2001; Bilgin 2007). Meslek yaşamlarında bu hastalarla karşılaşmakta olan hemşire ve doktorların ruhsal bozukluğa sahip
bireylerle ilgili düşünceleri, onların bu hastalara yönelik tutum ve davranışlarını yansıtması açısından oldukça önemlidir (Bağ
ve Ekinci, 2005). Bağ ve Ekinci çalışmalarında sağlık personelinin ruh sağlığı bozuk bireylere yönelik olumsuz tutumlar içinde
olduklarını, sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğunun ruhsal bozukluğu olan bireyleri saldırgan bulduklarını saptamış; bu
grubun şizofreni hastalarına yönelik yanlış tutumlarının bulunduğunu belirtmişlerdir (Bağ ve Ekinci, 2005). Eşsizoğlu ve
Arısoy’un çalışmasında, sağlık personelinin bir parçası olan hemşirelerin şizofren ve depresyonu bulunan hastalara ve bu
hastalıklara karşı farklı tutumlar sergilediklerini ortaya koymuştur. Yapılan bir başka çalışmada, hemşire ve hemşirelik
öğrencilerinin şizofreni hastalarına ilişkin sosyal mesafe ve sosyal reddedilme konusunda, genel olarak olumsuz tutumların
baskın olduğu belirlenmiştir (Özyiğit ve ark. 2004). Bostancı’nın, hemşirelerin ruh sağlığı bozuk bireylere karşı tutum ve
davranışlarını değerlendirdikleri çalışmalarında, psikiyatri hemşirelerinin, psikiyatri dışı kliniklerdeki hemşirelerden daha
olumlu tutumlar sergiledikleri sonucuna varmışlar; psikiyatri bilgi ve becerisine sahip olmanın önyargı ve yanlış inanışların
önlenmesinde etkili olacağını belirtmişlerdir (Bostancı, 2005). Doğan, Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinin ruhsal
hastalıklara ve ruh sağlığı bozuk bireylere yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla yaptığı çalışmasında, hemşirelik
öğrencilerinin psikiyatri hastaları ve hastalıklarına karşı olumlu tutum geliştirmelerinde eğitimin önemli rolünün olduğunu
ortaya koymuştur (Doğan 1992). Tıp fakültesi öğrencileri ile yapılan bir çalışmada, öğrencilerin şizofreni hastalığına yönelik
damgalamalarının olduğu ve bunun oluşumunda duyduklarının, psikiyatri stajı sırasında yaşadıklarının, görsel ve yazılı basında
okuyup izlediklerinin etkisi olduğu saptanmıştır (Đkiışık 2008). Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde yapılan bir
araştırmada tıp eğitiminde psikiyatri stajının tutumlar üzerinde olumlu olduğu kadar olumsuz etkilerinin de olduğu saptanmıştır
(Yanık ve ark. 2003). Hekimlerle yapılan çalışmalarda, şizofreni hastalarına yönelik önyargıların pratisyen hekimler başta
olmak üzere psikiyatri dışındaki hekimler arasında da yaygın olduğu görülmüştür. Pratisyen hekimlerin büyük çoğunluğunun
şizofreniyi ruhsal bir zayıflık hali olarak gördükleri bildirilmektedir (Aker ve ark. 2002). Eskişehir’ de pratisyen hekimlerle
yapılan bir diğer çalışmada, hekimlerin ruhsal hastalıklara ve psikiyatrik hizmetlere karşı olumsuz bir tutum içinde oldukları,
psikiyatrik hastalıklar ve kullanılan ilaçlar konusunda bilgilerinin kısıtlı olduğu saptanmıştır (Yüksel ve Taşkın 2005).
Koruyucu tedavi ve rehabilite edici ruh sağlığı hizmetlerinin etkin ve verimli olması, toplumun tüm kesimlerinin, özelliklede
ruh sağlığı alanında çalışanların ruhsal bozukluklar ve ruhsal sorunlu bireylere karşı tutumlarının olumlu yönde olmasına
bağlıdır. Bu nedenle, tıp ve hemşirelik eğitiminin tekrar gözden geçirilerek, psikiyatri eğitim programlarına tutum değiştirmeye
yönelik özel eğitim programlarının eklenmesi ve mezuniyet sonrasında da devam ettirilmesinin damgalama konusunda önemli
yararlar sağlayacağı düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ruh sağlığı, damgalama, sağlık çalışanları.
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STIGMATIZATION IN MENTAL HEALTH AND HEALTH CARE
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SUMMARY
Stigmatization, is the society taking attitude towards certain patient groups, and it is the behavioral pattern which
even goes till the segregation of these patient groups. Stigmatization, is an experience added to the illness other than the illness
itself. It causes social isolation, less limited life chance and late ask-for-help behavior in the patients. Stigmatization is lived as
the discrimination or segregation between interpersonal relationships. This situation may sometimes also create disturbance and
fear in these individuals. Stigmatization of the patients by the society causes the societal support to go down, self-esteem to
decrease (Shulze and Angermeyer, 2003; Ozten et al. ,2006; Aker et al. , 2002; Kocabasoglu and Aliustaoglu, 2003, Shibre et
al. ,2001; Bilgin, 2007). The thoughts of the doctors and the nurses who face with individuals with mental disorders, is
especially important because this reflects their behaviors and attitudes towards these patients (Bag and Ekinci, 2005). Bag and
Ekinci, have determined that health personnel has a negative attitude towards the individuals with a mental disorder, and most
of the health personnel is in an aggressive behavior towards them; they have also reported that this group has a false attitude
towards the schizophrenia patients as well (Bag and Ekinci, 2005). In the study made by Essizoglu and Arisoy, nurses, who are
a part of the health personnel, has different attitudes towards schizophrenia and depression patients and also towards these
illnesses. In another research made, negative attitudes towards the schizophrenia patients among nurses and nursing students in
the aspect of social distance and social rejection is more dominant (Ozyigit et al. 2004). In the study of Bostanci, in which they
evaluate the behaviors and attitudes of the nurses towards the individuals who have a mental disorder, they have reached to the
conclusion that, psychiatry nurses, have a more positive attitude towards these patients compared to the nurses working in
health clinics outside psychiatry; they have also stated that having the psychiatric ability and skill is a precious tool in
preventing the biases and wrong beliefs towards these patients (Bostanci, 2005). Dogan, has stated in his research which was
made to evaluate the attitudes of the Nursing Faculty students towards the mentally disturbed patients, that; education has an
important role in the formation of a positive attitude towards these patients (Dogan 1992). In a study made with the medical
students, it was determined that students had stigmatized schizophrenia patients and this was because of what they have heard,
what they have gone through during their psychiatry internship, and what they have seen in both visual and published media
(Đkiisik, 2008). In a research made in Harran University Medical School, it was determined that psychiatry internship had
negative effects as well as positive effects on the attitudes (Yanik et al. 2003). In the studies made with doctors, biases towards
schizophrenia patients are quite common among the doctors outside psychiatry especially among practitioners. It is reported
that most of these doctors see schizophrenia as a mental weakness state (Aker et al. 2002). In another research made with
practitioner doctors in Eskisehir, it was determined that the doctors were in a negative attitude towards the metal illnesses and
psychiatric services, and their information on the psychiatric illnesses and the drugs used to treat these illness is quite limited
(Yuksel and Taskin 2005). Preventative treatment and rehabilitative mental health care services being efficient and effective,
depends on the positive attitude of the mental health care personnel towards the mentally ill and disturbed patients. Thus, by
reviewing the medical and nursing education once again, special education programs about changing the attitude should be
added and if they are continued in the post-graduation period, this is thought provide great benefits against stigmatization.
Key Words: Mental Health, stigmatization, health care personnel
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ÇÖZÜMLENMEMĐŞ BĐR KONU: PSĐKĐYATRĐK BOZUKLUĞU OLAN
HASTANIN GÖNÜLSÜZ / ZORLA TEDAVĐ EDĐLMESĐ
Rahime AYDIN ER
Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Yüksekokulu Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Mine ŞEHĐRALTI
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

ÖZET
Gönülsüz / zorla tedavi etme veya hastaneye yatırma özellikle psikiyatrik bozukluğu olan hastalarda
sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.1 Hastanın zorla tedavi edilmesine yönelik gerekçe, hastaların hastalığı ve
tedaviye gereksinimi olduğunu kabul etmemelerine bağlı olarak aydınlatılmış onam veremeyecek durumda
olmalarına dayandırılmaktadır.2-3 Buna bağlı olarak psikiyatrik bozukluğu olan hastaların tedaviyi ret kararları
dikkate alınmamakta hatta hastalar gönülsüz olarak vekil onamıyla hastaneye yatırılmaktadır. Hastanın istemsiz
tedavi edilmesi haklarına ve dokunulmazlıklarına bir müdahale olması nedeniyle sağlık çalışanlarının bir takım
etik ikilem ve hukuki sorun yaşamalarına neden olabilmektedir.1,3,4Gelişmiş ülkelerde kabul edilen sağlık
politikaları, ruh sağlığı yasaları ve meslek etik kodları gibi düzenlemeler psikiyatrik bozukluğu olan hastaların
gönülsüz olarak, zorla hastaneye yatırılmaları ve aydınlatılmış onam alınmadan tedavi edilmeleri konusundaki etik
sorunların çözümünde yol gösterici olmuştur.5,6 Zorla tedavi etmeye yönelik düzenlemelerin temelde iki ana
görüşe dayandığı belirtilmektedir. Đki görüşte de hastada psikiyatrik bozukluk tanısı şart koşulmakta; ilk görüş
tehlikeliliğin varlığına veya olasılığına, ikincisi tedavi gereksinimine odaklanmaktadır.7 Türkiye’de kapsamlı bir
ruh sağlığı yasasına ve diğer yol göstericilerine gereksinim duyulmakla birlikte Türkiye Psikiyatri Derneği
tarafından hazırlanan Ruh Sağlığı Yasası Taslağı henüz kabul edilmemiş, psikiyatrik bozukluğu olan hastaların
hakları ve meslek etiği kodları da yeterince uygulamaya aktarılamamıştır. Bu nedenle sağlık çalışanları hasta
tedaviyi reddettiğinde veya hastaneye yatmak istemediğinde yapılacaklarla ilgili karar vermede güçlük
yaşayabilmektedirler. Bu bildiri ile farklı ülkelerde psikiyatrik bozukluğu olan hastaların zorla veya gönülsüz
olarak tedavi edilmelerine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca ülkemizde bu konuya ilişkin
gelişmeler aktarılmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Gönülsüz tedavi, zorla yatırma, psikiyatrik bozukluğu olan hasta, etik.
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SUMMARY
Involuntary / compulsory treatment or hospitalization for patients with psychiatric disorders especially is
a situation often encountered. 1 The reason for patient should be compulsory to treat, is based on that is not
accepted disease and treatment needs by patients.2-3 As a result patients’ with psychiatric disorders the refuse
decision is not considered and patients are admitted to hospital with involuntary by surrogate consent. Health
workers may have some ethical dilemma and legal issue because there is an intervention to rights and privileges of
involuntary treatment of patient’s.1,3,4In developed countries adopted policies of health, mental health laws and
professional ethics codes, has been guiding to solution of ethical problems in psychiatric patients who forced to be
hospitalization and treat.5,6 Compulsory to be treated in the two main opinions on the basis of regulations that are
specified. In the both opinions, the diagnoses psychiatric disorders in patients are stipulated; first opinion,
presence or possibility of dangers, the second focuses on the treatment needs.7 In Turkey, a comprehensive mental
health law is needed and Draft of Mental Health Act prepared by the Turkey Psychiatric Association has not been
adopted yet, rights of psychiatric patients and professional ethics codes could not be adequately transferred to the
application. For this reason, health staffs may have difficulty in deciding what to do when patients refuse treatment
or do not want to hospitalize.
This statement will provide information about the condition of psychiatric patients’ compulsory or involuntary
treatment in different countries. Moreover, developments relating to these issues in our country will be trying to
transfer.
Key Words: Involuntary treatment, compulsory hospitalization, psychiatric patient, ethics.
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STRESLE BAŞETMEDE ÖNEMLĐ BĐR YOL: MĐZAHIN KULLANIMI
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ÖZET
Hemşireler genellikle stres düzeyi yüksek ortamlarda çalıştıkları için etkili stresle başetme becerilerine
sahip olmaları önem taşımaktadır. Mizah; yaşamdaki durumların acayipliğini ya da uygunsuzluğunu şakacı
biçimde keşfetme, ifade etme ya da onaylama yoluyla sağlığı ve iyiliği geliştiren her türlü girişim olarak
tanımlanmaktadır. Ayrıca, fiziksel, duygusal, bilişsel, sosyal ve spiritüel anlamda iyileşme ya da baş etme için
hastalığın tamamlayıcı bir tedavisi olarak kullanılabileceği de ifade edilmektedir1. Hastalık deneyimi, özellikle
kronik ya da ölümcül hastalık, hem hastalığı yaşayan bireyler hem de yakınları için baş edilmesi güç stresörler
yumağı olabilmektedir. Yapılan çalışmalar bu tür hasta ve yakınlarının stresleriyle baş etmek için sıklıkla
kullanılabilecek kolay yöntemlerden birinin “mizah” olduğunu göstermektedir2-4. Mizah; stres yaratan durumlarda,
bireyin kendisini bilişsel olarak stres yaratan bu durumdan ayrıştırarak olaya uzaktan bakmasını, böylece objektif
ve daha geniş bir bakış açısı geliştirmesini sağlar5. Bu sayede birey, eski olumsuz düşüncelerini bırakarak yeni ve
gerçekçi düşünce seçenekleri oluşturabilme ve bu düşünceler doğrultusunda geliştirilebilecek davranışları
görebilme becerilerini kazanmış olur. Böylece birey, daha olumlu duygular hissetmeye başlar, yaşanan bu duygu
stresin daha olumsuz olarak algılanmasını engeller ve stresi daha baş edilir kılabilir. Bu etkileri nedeniyle
hemşirelerin hem kendileri hem de hastaları ya da hasta yakınları ile etkileşimlerinde ve bakım sürecinde mizahın
kullanımını teşvik etmeleri uygun olabilir. Ancak, hemşireler bunu yaparken ortamın ve zamanlamanın uygun
olduğuna iyi karar vermeli ve kendi kullandığı yöntemlerle de model olmalıdırlar. Bu nedenle, bu makalede
mizahın stresle başetme ile ilişkisi incelenmiş ve bu ilişkiden yola çıkarak hemşirelere ruh sağlığının
korunmasında yol gösterici olacağı düşünülmüştür. Sonuç olarak; hemşirelere mizahı kullanma becerilerini
geliştirmeleri için bazı öneriler sunulmuştur. Bunlar; hastalara ya da iş arkadaşlarına fıkra anlatma konusunda
teşvik etmek, konu alanıyla ilgili çeşitli karikatür, fıkra, şaka, şiir, alıntı ve sloganlar içeren bir mizah dosyası
oluşturmak, bunları bakım ya da eğitim çalışmalarına katmak, bu dosyayı oluştururken gazete ekleri, karikatür
dergileri ve internet gibi kaynakları kullanmak, yararlı olabileceği düşünülen komik filmlere ilişkin bir arşiv
oluşturmak, zamanı ve yeri gelince bu filmleri hastalara ve iş arkadaşlarına önermektir6.
Anahtar Kelimeler: Mizah, stresle baş etme, hemşirelik.
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ABSTRACT
Having effective coping strategies is important for nurses as they work in highly- stressed conditions.
Humor is defined as “any intervention promoting health and well-being by playful discovery, explanation and
approvement of absurdity or incongruence of life conditions”. Also, humor can be used as an integrative treatment
for physical, emotional, cognitive and spiritual wellness and coping1. Experience of illness, especially chronical or
terminal, can be an overwhelming coil of stressors. Literature findings show that humor is a frequently used
method by patients and their relatives2-4. Humor is a way of feeling a ‘distance’ between one’s self and the
problem, a way of standing off and looking at one’s problem with an objective and wider perspective. By this way,
individual gains abilities of objective thinking and behavior developed in the direction of these thoughts5. So,
individual feels more positive, this positivity prevents stress to be perceived negatively and makes this stress more
endurable. Because of these effects, it can be helpful for nurses to promote humor with patients and relatives
during care process. However, nurses should be sure that conditions and timing is convenient for humor and be a
role-model by their behaviors. Because of this reason, in this article the relation between humor and coping is
examined and this relation considered helpful at directing nurses for prevention in mental health. As a result, some
suggestions are made for nurses to develop their sense of humor. These are; promoting patients and colleagues to
tell a joke, collecting a humor file including various comics, jokes, poems, quotations and slogans, mixing them
into care and educational activities, during collection of this file benefiting from newspapers, comics and internet,
creating an archive of comic films, suggesting these films to patients and colleagues when it is convenient6.
Key Words: Humor, coping, nursing.
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ÖZET
Şiddet, çoğu ülkede modern hayatın en çarpıcı ve en önemli sosyal sorunlarından biridir. Đlişkilerdeki
şiddet üzerine yapılmış çalışmaların çoğu, evli çiftler ya da çocuklara yönelik şiddete odaklanmış ve bu alanda,
flört eden çiftlerdeki şiddete daha az yer verilmiştir (Furlong ve ark., 2005). “Flört şiddeti”, evli olmayan ve
duygusal bir beraberlik yaşayan, 16–24 yaşlar arasındaki kızlar ve erkeklerin karşılıklı olarak birbirlerine
uyguladıkları şiddet içeren davranış ya da tehdit olarak tanımlanmaktadır. Şiddetin nedenleri çok yönlü sosyokültürel, çevresel, ailesel, kişilerarası ve gelişimsel özellikleri içermektedir. Flört eden çiftlerdeki şiddet, sağlığı
etkileyen önemli bir risk faktördür. Sadece fiziksel ve mental sağlığı etkilemesi nedeniyle değil, aynı zamanda
yetişkinliğe geçiş döneminde duygusal bir beraberliğin başlandığı yaşam evresinde ortaya çıktığı için de önemli
bir problemdir. Bu şiddet psikolojik ve sözel saldırıdan ırza geçme ve cinayete kadar uzanabilir ve
yetişkinlerdeki aile içi şiddete paralel olarak görülebilir (O’Keefe, 2005). Flört eden çiftlerdeki şiddet davranışı
üzerindeki ilk çalışmalar 1970’lerin başında başlamıştır. Yapılan istatistikler, her üç ilişkinin birinde, şiddet
olgusunun görüldüğünü göstermektedir (Dating Violence Resource Center, 2005; Timothy ve ark., 2005). Buna
ek olarak ABD Kriminal Adalet Bürosu istatistikleri, cinsel şiddete en yüksek oranda maruz kalan kadınların
16–19 yaş grubu olduğunu ve bu yaş grubu içerisinde yer alan kadınların zorla cinsel ilişkiye maruz kalma
riskinin 50 yaş ve üstüne göre 84 kez daha fazla olduğunu ortaya koymuştur (Kayı ve ark, 2000). Flört şiddeti
üzerine yapılan bu çalışmalarda, şiddetin sosyal ve toplumsal sağlık problemleri arasında önemli bir yere sahip
olduğu, gençler için tehdit oluşturduğu ve gençler arasında karşılıklı şiddet uygulama oranlarının gittikçe
arttığını göstermektedir (Hyman, 1999; O’Keefe, 2005).Ülkemizde flört eden çiftler arası şiddetin ele alınması
çok yeni olup, konuya ilişkin literatür son derece sınırlıdır. Oysa globalleşen dünyada değişen sosyo-kültürel
özellikleriyle birlikte ülkemizde flört eden gençlerin oranı hızla artmaktadır. Engellenemez bir halk sağlığı
sorunu olarak görünen şiddetin tanımlanması, risk gruplarının belirlenmesi ve bu risk gruplarına yönelik
önleyici politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. Bu makale, flört şiddetinin dünyadaki ve ülkemizdeki
insidans ve prevelansı, şiddeti etkileyen risk faktörleri ve flört şiddetini önlemeye yönelik yaklaşımları içeren
genel bir durum değerlendirmesi yapmak amacıyla hazırlanmıştır.
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SUMMARY
Violence is one of the most important and dramatic problems of modern life in many countries. Many
of the studies on violence in relationships focused on married couples and children oriented but dating violence
has been discussed less in this area (Furlong ve ark., 2005). "Dating violence" has been defined as the threat or
violence in the unmarried couples but living with an emotional tie, between 16-24 years, girls and men applied to
each other mutually. Dating violence in the adolescent couple, not only affect the physical and mental health
consequences due to the transition to adulthood, but also an emotional period of life begins to draw the resulting
circuit is an important problem. Dating violence ranges from emotional and verbal abuse to rape and murder and
appears to parallel the continuum of adult domestic violence (O’Keefe, 2005). The first studies on dating
violence started in 1970’s and the statistics showed that one person of three faced the violence (Dating Violence
Resource Center) In addition, according to statistics from the U.S. Office of Criminal Justice, the highest rates of
sexual violence victims in the age group of women 16-19 years are given as and girls this age group the risk of
exposure to forced sexual relations by 50 years and over more than 84 times that are specified (Kayı ve ark,
2000). In these studies on flirting violence reveal that it has an important place in the social life and health
problems and is a threat among the young, and as a result the number of the young who apply violence are
increasing (Hyman, 1999; O’Keefe, 2005). In Turkiye the literature is rather limited since the subject matter is a
new one; however, in the globalized world with its socio-cultural dynamics the rate of the flirting couples are
increasing. The definition of violence as a vital problem of the public health, of the risky groups, and of policies
for prevention is needed. This article is designed for the incidence and prevalence of violence in our country and
the world, risk factors that affect it, and perspectives that are needed to prevent it.
Key Words: Violence, Dating Violence,Young
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MELEĐS’ĐN KAVRAM GELĐŞTĐRME SÜRECĐNE GÖRE STĐGMA
KAVRAMININ TARTIŞILMASI
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ÖZET
Bu yazıda Meleis’in kavram geliştirme sürecine göre stigma kavramı tartışılmıştır. Meleis’e göre
kavram geliştirme, kavramın hemşirelik literatürüne sunulmasını ve araştırma için kavramın geliştirilmesine
hazır olmasını içerir. Bu süreç kavramın esaslarına parçalanacağını ve ardından hemşirelik sözlüğüne katkısı
için yeniden düzenleneceğini gösterir. Kavram analizinin amacı, araştırmada ya da klinik uygulamada kullanmak
için kavramı sınırlı hale getirmek ve sonunda teori test etme ve araç geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Meleis,
bütünleştirilmiş bir yaklaşımla hareket ederek kavram geliştirmeyi tanımlama, ayırt etme, öncekileri ve
sonuçları betimleme, örnek, kıyaslama ve sentez olarak altı basamakta incelemektedir. Stigmatizasyon
(“etiketleme” veya “damgalama”) akıl hastalarının yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Toplumun ruhsal
hastalıklara yönelik tutumları, hastaların çare arama davranışını ve tedaviye uyumunu doğrudan etkilemektedir.
Toplumun ve sağlık çalışanlarının ruhsal hastalığı olan kişilere ve psikiyatrik sağaltımlara yönelik olumsuz
tutumları, hastaların sağaltım için başvurmalarını ve sağaltımı sürdürmelerini engelleyici bir etkide
bulunmaktadır. Toplumların dini veya inanç sistemleri, kültürleri ve gelenekleri stigmatizasyon oluşumunda
etkili olmaktadır. Bu durum hastalarda sosyal izolasyona, daha sınırlı yaşam şansına ve yardım isteme
davranışında gecikmeye yol açmaktadır. Olumsuz yaklaşımlar hastayı ciddi bir stres altına sokmakta yaşam
kalitesini ve tedavi sürecini kötü yönde etkilemektedir. Toplumun her kesimi tarafından yapılabilen bu durum
psikiyatri ekibi ve toplumun birlikte çalışmaları ile halkın bilinçlendirilmesiyle ve akıl hastalarına yönelik
koruyucu yasal düzenlemeleri arttırarak önlenebilir. Meleis' in kavram geliştirme sürecine göre stigma
tartışıldığında stigma kavramı açıklık kazanacak ve hemşirelik literatürü için daha kullanılabilir hale gelecektir.
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ABSTRACT
In this paper according to Meleis’s process for concept development is discussion concept of
stigmatisation. Concept development, according to Meleis, assumes that the concept has been introduced into
nursing literature but is ready to move to the level of development for research. This process implies that the
concept will be broken down to it essential and then reconstructed for its contribution to the nursing lexion. The
goal of the analysis is to bring the concept close to use in research or clinical practice and ultimately contribute
to instrument development and theory testing. Meleis focus on an integrated approach to concept development
which includes defining, differentiating, delineating antecedents and consequences modeling, analogizing,
synthesizing. Stigmatisation is one of the important problems that psychiatric patients face since centuries and
still a serious problem in the modern world. Public attitudes toward mental disorder can affect the patients to
help seeking behavior and treatment adherence. The negative attitudes of the medical professionals and society
towards patients with mental disorders and psychiatric treatments have an inhibiting effect on the treatment
seeking behavior of patients and on the maintenance of treatment. Religious or belief systems, cultures and
traditions of societies all affect the development of stigmatisation. This condition leads to the social isolation of
the patients and/or their families and beloved ones, more limited life chance and a behaviour characterized by
delayed demand for aid. Negative approaches put the patients in a condition of severe stress and affect both the
management strategies, treatment course and life quality definitively adversely. This condition that may be done
unfortunately by all members of population can only be prevented by interaction of team of psychiatris and
community working in this field and by increasing the legal regulations concerning the mental patients and by
education of the community.
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ÖZET
Toplumsal cinsiyet(gender) kadın ya da erkek olarak genetik, fizyolojik ve biyolojik özellikleri
doğrultusunda kişinin sosyal olarak belirlenen rol ve sorumluluklarını ifade etmektedir. Bu durum, biyolojik
farklılıklardan çok toplumun, kişinin cinsiyetini nasıl algıladığı, düşündüğü ve davranılmasını beklediği ile
ilgilidir.Toplumsal cinsiyet; fırsatları sunmada, kaynakların ayrılmasında ve kullanımında, bireyin cinsiyeti
nedeniyle belirlenen durumları ortaya koyar. Bu, gereksinimler için farklılıklarının dikkate alınması sürecinde
gereksinimlere taraflı bakış oluşması ile ayrımcılıkların yaşanmasına da neden olabilmektedir. Cinsiyet
ayrımcılığı denildiğinde bireylere cinsiyetleri nedeniyle adaletsiz davranılması anlaşılmaktadır.Toplumsal
cinsiyet algısının her iki cinsiyet üzerinde olumsuz etkileri psikolojik dayatma, statü farkı, baskı ve ayrımcılığa
neden olabilmektedir. Toplumun biçtiği cinsiyet rolleri ve cinsiyetten göstermesini beklediği davranışlar sağlığı
olumsuz etkileyebilmektedir. Risk alma davranışını doğurabilen, erkek çocukların kızlara göre göreli toplumsal
baskı altında kalması, hatalarının görmezden gelinmesi, yersiz cesaretlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.
Toplumun meslekleri kadın işi erkek işi diye nitelendirmesi ve cinsiyet temelli meslek ayrımı yapması, işin
doğası ve fizyolojisinden bağımsız kısıtlayıcı olabilmektedir (hemşirelik, bale, şoförlük vb). Cinsiyete dair
değerlendirmeler, çalışma yaşamında çoğunluğu dikkate alan düzenlemeler, işsizlik oranları, yada özelliğe göre,
azınlığa ait düzenlemelerin ek maliyet getirmesi nedeniyle gereksinimleri göz ardı edebilmektedir. Türkiye’de
kadınların işgücüne katılma oranı % 26,4’tür. Đşgücüne katılanların ancak % 37,3’ünün gelir getirici bir işte
çalıştığı görülmektedir. Kadınların ortalama geliri, satın alma gücü paritesine göre 4.276 dolar, erkeklerinki ise
9.286 dolardır. Bu toplumsal cinsiyet bakışını olumsuz geri besleyen bir döngü oluşturmaktadır. Çalışan
kadınların sektörel dağılımları incelendiğinde %69,5’i tarım sektöründe, %10,8’i sanayi sektöründe %19,7’sinin
ise hizmet sektöründe çalıştıkları gözlenmektedir. Bu durum tarım kültürü temelli geleneksel aile modelinin
toplumsal cinsiyet algısını belirler. Bu algı ile kadınların, çalışma hayatının yanı sıra ev hayatı ve anne, rolünün
getirdiği sorumlulukları daha fazla üstlenmesini doğurmaktadır. Ayrıca kadın çalışanlarla ilgili koruyucu ve
ayrımcılığı önleyici düzenlemeler yaşamsal dengelerin kurulabilmesi için gereklidir. Ulusal ve uluslararası
mevzuat genel olarak çalışan gereksinimi odaklı düzenlemeleri içermekte, kadını korumayı, cinsiyet
ayrımcılığını önlemeyi, eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışma yaşamında sorunlar; Cinsiyet ayrımcılığına
bağlı sorunlar; Eğitim ve mesleki eğitimde eşitsizlik, iş bulma, iş güvencesi ve yükseltilmede eşitsizlik,
ücretlendirmede eşitsizlik, sosyal haklardan yararlanmada eşitsizlik, cinsel taciz, mobbing(yıldırma). Toplumsal
cinsiyet rollerine bağlı sorunlar; Uyum, iş-Aile çatışması, düzenlemeler(kreş vb) olarak incelenebilir.
Çalışma yaşamında cinsiyet farklılıkları işgücüne katılım açısından zenginlik olarak ele alınmalı, dengeli,
eşitlikçi dağılım, fırsat eşitliği, çalışma yaşamına ve üretime olumlu katkıları doğrultusunda irdelenmeli.
Cinsiyete bağlı gereksinimler çalışan odaklı yaklaşımlarda bireysel özellik olarak gereken hak ve
düzenlemelerde yerini almalıdır.
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SUMMARY
Gender refers to the roles and responsibilities determined according to genetic, physiological, and
biological characteristics of males and females. This is associated with perceptions, considerations, and
expectations of a society from a gender rather than with biological differences of individuals.Gender presents
conditions in opportunities and allocation and use of resources determined according to the gender of an
individual. Thus, in considerations for differences in needs of genders, a subjective perspective of the needs may
develop, resulting in discriminations. Gender discrimination is understood as the unfair treatment of individuals
due to their genders. The negative effects of gender perception on both genders may lead to psychological
burden, differences in status, pressure, and discrimination. The roles and behaviors determined by the society
for genders may affect health negatively. With more social pressure on male children, their mistakes are ignored
and they are unnecessarily encouraged, which may also lead to risk-taking behavior. Gender based
discrimination of occupations by the society may also be limiting independent of the nature of and physiology
required by the occupation (such as nursing, ballet dancing, driver…etc).Gender associated evaluations may
disregard conventions for the majority in work life, rates of unemployment, or depending on the characteristics,
the needs of minority due to additional costs. The rate of female work force in Turkey is 26%. Of these, only
37.3% work at a money-making job. The average income of women according to the purchasing power parity is
4.276 dollars, while it is 9.286 dollars for men . This creates a cycle that feeds the social gender perspective
negatively. The evaluation of distribution of working women to various sectors shows that 69.5% work in
agriculture; 10.8%, in industry, and 19.7%, in service sector . These rates reflect the social gender perception of
traditional agrarian family model. This perception imposes the roles of homemaker and mother in addition to the
responsibilities in work life on women. Regulations that aim to protect female workers and to prevent
discrimination against female workers are needed to insure a balanced life . National and international law
includes regulations for the needs of workers and aims at protecting women and preventing discrimination while
providing equality between genders. Problems in work life can be evaluated as problems associated with
gender discrimination, inequalities in education, occupational training, employment, job security, and
promotions, unequal pay, and inequalities in social benefits sexual harassment, and mobbing; problems
associated with gender can be evaluated as compatibility, work life- family conflict, benefits (daycare…etc).
Gender differences should be considered diversity in joining work force and they should be evaluated in the
context of stability, equal distribution, equal opportunity, and contributions to work life and production. Gender
associated needs should take their place as an individual characteristic in the rights and policy of worker focused
approaches.
Key Words: Sex, Gender, Work Life, Gender In Work Life.
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GERĐYATRĐK BAKIMIN PSĐKOSOSYAL BOYUTU
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ÖZET
Yaşlanma, her insan yaşamında fizyolojik bir süreçtir; insan doğar, büyür, yaşlanır ve ölür.
Biopsikososyal bir varlık olan insan, işte bu kaçınılmaz döngü içinde defalarca hastalanır. Kimi zaman evde,
kimi zaman ise bir sağlık kurumunda yardıma/bakıma gereksinim duyar. Bu bakım gereksinimi bazen oldukça
kısa, belki de saatlerle sınırlı iken bazen bir ömür boyu devam edebilir. Bildiğimiz gibi bakım deyince akla
gelen ilk meslek grubu da “hemşirelik” tir. Bu yazıda, yaşla birlikte görülen fizyolojik değişikliklerin
psikososyal etkileri ve hemşirelik bakımındaki önemi ele alınacaktır. Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler
hastalıkların önlenmesi, erken dönemde teşhis ve tedavinin sağlanması, sağlığı koruma ve sürdürme konusunda
bilinçlenme, doğurganlık hızı ve bebek ölümlerinin azalması beklenen yaşam süresini uzatmıştır (Bahar ve
Parlar, 2006; Öz, 2002). 1998 Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 1998) yaşlılık raporu verilerine göre, 2025 yılında
gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam beklentisinin 73 yıla çıkacağı tahmin edilmektedir (Çilingiroğlu, 2004;
Karahan, 2002 http://undp.un.org.tr/who/yayinlar/1998DSR.htm. E.T.: 12.02.09). Artan yaşlı nüfusuna paralel
olarak, sağlık alanında da tüm sağlık personeli daha fazla sayıda yaşlı bireye, bakım vermek zorunda kalacaktır
(Yaman, 2003). Bu nedenle geriatrik bakım terimi dünyada hemşirelik içinde üzerinde durulması gereken
alanlardan biridir. Yaşlanma süreci ile birlikte ortaya çıkan fizyolojik ve anatomik değişiklikler tüm sistemleri
etkiler ve duyusal zayıflık, ruhsal sorunlar ve kronik hastalıklar görülmeye başlar (Karahan ve Güven, 2002).
Tüm bu değişiklikler sonucu görülen fonksiyon kayıpları, yaş ile görülme sıklığı artan hastalıklarda özel bir
bakım gerektirmektedir. Hızla artan yaşlı nüfusun fiziksel ve ruhsal sağlığını koruyucu önlemler alınmalı,
yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişiklikler tanınarak yaşlının tedavi ve bakımı
planlanmalıdır (Bahar ve Parlar, 2006). Fiziksel etkinlikleri azalan birey toplumsal olarak da bir uzaklaşma
yaşar ve rollerin kaybı ya da azalması sonucu kendi iç dünyalarına çekilebilir. Oysa üretken, sevebilen,
yaşamdan doyum sağlayan birey için bu dönem en verimli dönemdir. Yaşlı birey için aile, başlıca duygusal
destek sistemidir (Öz, 2002). Yaşlılıkla birlikte duyular zayıflar; zihinsel süreçlerde meydana gelen değişim
nedeniyle algılama, kavrama ve koordinasyonda güçlükler ortaya çıkar. Ülkemizde yaşlı bireylerin büyük
oranının bakımı aile üyeleri tarafından gerçekleştirilmektedir (Akça ve Taşçı, 2005). Bireyin kişisel ve
fizyolojik özelliklerine uygun, yaşlı birey ve bakım verenler ile egzersiz programı çizilmeli, yeterli ve dengeli
beslenmesi konusunda eğitim rolü almalı, ilaç programına uyumu desteklenmeli, yaşadığı ortam hastayı
destekleyici tarzda olmalıdır. Eğitimler ve tüm hemşirelik girişimleri bireyselleştirilmeli, bireyin dokunma,
görme, işitme sorunları tanımlanmalıdır (Fadıloğlu ve Tokem, 2004). Sosyal destek, güç bir durum içindeki
bireye aile, arkadaş, komşular ve kurumdan sağlanan fiziksel ve psikolojik bir yardım olarak tanımlanmaktadır
(Aksüllü ve Doğan, 2004). Yaşlı birey için aile temel sosyal destek kaynağıdır (Öz, 2002). Ülkemizde yaşlı
bireyin var olan saygın yeri aile ve toplum içinde korunarak ona zaman ayrılmalı, sevildiği hissettirilmeli, ilgi
gösterilmeli, yerine getirebileceği rol ve sorumluluklar verilmelidir (Cangöz, 2008). Yaşıtlarıyla bir arada
olması için fırsatlar değerlendirilmelidir (Đlhan ve ark., 2007).
Sonuç olarak; yaşlı bireyin bakımı multidisipliner ekip yaklaşımı içinde, bütüncül bakım anlayışı ile
ve aile ile işbirliği yaparak planlanmalıdır. Aile üyelerinin ve bakım sunulan bireyin, tedavinin bir parçası
olarak kabul edilmesi tedavinin etkinliğini artıracaktır. Hemşire, yaşlanan bireyin değişen psikososyal boyutu
içinde, yaşlılığın birey tarafından algılanması, değerleri, risk durumu ve sınırlılıklarını tanımlayarak; uygun
girişimlerde bulunmalıdır.
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SUMMARY
Ageing is a physiological process in every persons life. People born, grow up, get old and die. Human as a
biopsychosocial being gets sick numbers of time in this unavoidabla circle. People require help/care sometimes
at home, sometimes in a Health Institution. This need of care sometimes could be very short, maybe limited with
hours and sometimes could go on for life. As we know of when we say care, first profession comes in mind is
“Nursing”. In this article, psychosocial effects of physiological changes that comes with ageing and its
importance in nursing care will be covered. Scientific and technologic developments in medicine, prevention of
diseases, providing early diagnosis and treatment, becoming conscious about protecting and maintaining health,
fertility rate and decrease in infant mortality have been extended the expected life span. Physiological and
anatomic changes that occurs during aging process effects all the systems. Emotional weakness, physiologic
problems and cronic diseases becames evident. Function deprivations that occurs as a result of all those changes
requires special care. Sensations diminish with aging, due to changes in mental process, perception, cognition
and coordination difficulties occur. A personilized excersise program should develop, nurse should also have an
educator role in the formation of a healthy and balance diet for elderly. His/her adaptation to medication
Schedule should be supported. All educations and nursing interventions should individualized, also his/her
tactile, visual and hearing problems should be identified.
In conclusion; elderly individual’s care should be planed in a multidisciplinary team approach and with
family coperation in a totalitarian care mentality. To accept the family members and the elderly individual as
part of the treatment would increase the effectiveness of the treatment. While knowing and identifying
perception of aging by individual, valves, risk condition and limitations nurse should provide an appropriate
approach in aging person’s psychosocial dimention.
Key Words: Elderly, Geriatric care, Psychosocial dimention
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GĐRĐŞ
Mobbing; kişinin yaşı, ırkı, cinsiyeti, dini, uyruğu, sakatlığı veya hamileliği gibi herhangi bir nedene
dayalı belirgin ve ayrımcılık olmaksızın, taciz, rahatsız etme ve kötü davranış yoluyla herhangi bir kişiye
yönelen duygusal bir saldırıdır (Çobanoğlu 2005; Davenport ve ark.2003).Mobbing, kişinin giderek artan sıkıntı,
hastalık ve sosyal sorunlar yaşamasına neden olur. Đş verimi sıklıkla düşer ve kişi, üzerindeki baskı ve eziyeti
dengelemek ve azaltmak için hastalık raporu kullanmaya başlar. Kazalar olabilir ve kişi depresyona girebilir.
Bunları da istifa, işine son verme ve erken emeklilik izler. Mobbing, sadece maruz kalan kişiyi değil, aynı
zamanda tüm kurumu etkiler. Kurum içinde güven, sevgi, saygı azalır, motivasyon yok olur. Çalışanlar ve
yöneticiler arasında uyumsuzluk baş gösterir. Bütün bunların yanında kuruma ciddi maliyetler de getirir
(Çobanoğlu 2005; Dilman 2007). Sağlık bakım alanı, hem yoğun stres yaşayan bireylere hizmet verilmesi, hem
de çalışan personelin stresli durumlarla çok sık karşılaşması nedeniyle diğer iş ortamlarından daha fazla iş
stresinin yaşandığı bir ortam olarak değerlendirilmektedir. Hemşirelik mesleği üyeleri, çalışma koşullarındaki
farklılıklar nedeniyle daha yoğun baskılar altında kalmakta ve iş ortamında daha fazla stres yaşamaktadır.
Hastaneler yoğun ve stresli iş ortamlarıdır ve zor çalışma şartları, nöbetler, olanaksızlıklar, özellikle kamu
kurumlarında çalışanlarda yetersiz ücret, akademik kariyer ve yükselme sırasına yapılan adaletsizlikler gibi
sebepler duygusal tacizi tetikleyen etkenlerdir. Bunun yanı sıra hemşirelik mesleğinin kadın mesleği olması
stresin boyutunu genişletmekte ve iş yaşamından gelen zorluklara, kadın ve anne rolünün getirdiği sorunlar ve
toplumsal baskılar eklenmektedir (Boey 1998; Tel ve ark. 2003; Dilman 2007; Randle 2003). International Labor
Organization (ILO) tarafından yayınlanan 2006 tarihli rapora göre eğitim, sosyal hizmetler ve sağlık sektöründe
çalışanların hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde artan bir biçimde duygusal tacize maruz
kaldıklarını belirtmiştir (ILO, 2006). Araştırmalar duygusal taciz açısından hemşirelerin diğer sağlık
profesyonellerinden çok daha fazla risk altında olduklarını ortaya koymaktadır. Erdoğan’ın yaptığı çalışmada,
kamu kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma koşulları (görev, yetki ve sorumluluklarının tam
belirlenmemesi) nedeniyle özel kuruluşlarda çalışanlara göre daha fazla işten ayrılmayı düşünmekte oldukları
saptanmıştır (Erdoğan 1997). Özdevecioğlu’nun kamu ve özel hastanelerde çalışan hemşireler üzerinde yaptığı
araştırmasında, saldırgan davranışlara maruz kalanlarda düşük iş tatmini ve motivasyon yüksek stres düzeyi
sonucuna ulaşılmıştır (Özdevecioğlu 2003).Dilman’ın yaptığı çalışmada hemşirelerin %70 oranında duygusal
tacize uğradığı, SML mezunlarının ve özelleşmiş birimlerde çalışan hemşirelerin yüksek oranda duygusal tacize
maruz kaldıkları saptanmıştır (Dilman 2007). Özel ve kamuya ait hastanelerde çalışan hemşireler üzerinde
yapılan bir diğer araştırmada ise, hemşirelerin % 89,5’inin hasta yakınları, yöneticiler, doktorlar ve hastalar
tarafından herhangi bir saldırgan davranışa maruz kaldığı belirlenmiştir (Özdevecioğlu 2003). Öztürk, Yılmaz ve
Hindistan’ın, yaptıkları çalışmada hemşirelerin %40’ının mobbing mağduru olduğu tespit edilmiştir. Çalışma
sonucunda, duygusal tacizin diğer mesleklerle karşılaştırıldığında hemşirelerde daha yaygın olduğu saptanmıştır
(Öztürk ve ark., 2007). Hemşirelerin duygusal tacize maruz kalarak etkilenmeleri hem bireysel motivasyonlarını,
hem de hasta bakım kalitesini tehlikeye sokmaktadır. Bu doğrultuda, mobbingin ortadan kaldırılması için hastane
yöneticileri, duygusal taciz davranışlarına karşı güvenlikli iş ortamı sağlamalıdırlar. Hemşireler ve yönetici
hemşireler, iletişim becerileri, stresle baş etme, problem çözme, motivasyon konularında bireysel gelişimleri için
desteklenmelidirler. Duygusal taciz ile mücadelede hukuki alt yapının oluşturulması sağlanmalı ve ciddi
yaptırımlar ve sağlık politikaları oluşturulmalıdır.
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SUMMARY
Mobbing; is an emotional attack directed towards any person by harassing, disturbing or showing bad
behavior without a discrimination based on a certain reason like the person’s age, race, gender, religion, nation,
crippling or pregnancy (Cobanoglu 2005; Davenport et al. 2003). Mobbing; causes the person to have increasing
boredom, illness or social problems. That person’s work efficiency decreases and he starts to use illness report to
balance the pressure and the pain he feels on him. Accidents may occur and he may get into depression. These
are followed by resignation, being fired or early retirement. Mobbing, doesn’t only affect the person exposed,
but also the institution as well. Trust, love, respect decreases and motivation completely vanishes in that
organization. Employees and the employers start not to get on well with each other. In addition to all of this, it
also brings that organization serious costs (Cobanoglu 2005; Dilman 2007). Health care area; is considered as a
more stressful work field compared to other work fields because it serves to more stressful individuals, and also
the personnel is always facing stressful situations. The members of the nursing practice, are under more pressure
and have more stress due to the work differences. Hospitals are intense and stressful workplaces and difficult
working conditions, night shifts, impossibilities, and especially for the ones who are working at public health
institutions; insufficient income, academic barriers and inequalities in promotion and other similar reasons are
the factors that trigger emotional harassment. Moreover, nursing practice is a woman practice and this increases
the aspect of the stress and in addition to all of these difficulties; the problems of the role of being a woman and
a mother and societal pressures are added on top of them (Boey 1998; Tel et al. 2003; Dilman 2007; Randle
2003). According to a report published by the International Labor Organization (ILO) in 2006; the labor working
in the education, social services and the health sector are facing more gradually increasing emotional harassment
in both developing and developed countries (ILO, 2006). Researches show that nurses are under greater risk in
the sense of stress compared to other health professionals. In a study made by Erdogan, the working conditions
of the nurses working in public health institutions (insufficient definition of the duty, authority, and
responsibilities) are considering to leave work more often compared to their colleagues working in private
instutions(Erdogan 1997). In the research made by Ozdevecioglu on the nurses working in both public and
private health institutions, it was reached to the conclusion that nurses who are exposed to aggressive behavior
have low job satisfaction and motivation with a high stress level (Ozdevecioglu 2003). In the study made by
Dilman; it was determined that, nurses are exposed to harassment with a ration of %70, and the SML graduates
and nurses who are working in specialize units are facing with emotional harassment (Dilman 2007). In another
research made on the nurses who are working in public and private instutions, %89.5 of the nurses was shown to
be exposed to the harassment made by the patient relatives, administrators, doctors and patients (Ozdevecioglu
2003). In a study made by Ozturk, Yilmaz, and Hindistan, they have also determined that %40 of the nurses are
the victims of mobbing. As a result of the study, it was also determined that emotional harassment is much more
common in nursing compared to other professions (Ozturk et al. 2007). As nurses are exposed to emotional
harassment, both their individual motivations, and also the quality of care for the patient is put into jeopardy. In
this direction, in order to prevent mobbing for good, hospital administrators should provide a work environment
which is safe, in a way that, there is not emotional harassment behavior in the workplace.Nurses and
administrator nurses, should all be supported for their communication skills, coping with stress ability, problem
solving capacity, and in the issue of motivation for their personal development. Legal infrastructure should be
constructed to fight the emotional harassment under the terms of the law and serious investments should be made
and also, health policies should be formed as well.
Key Words: Nursing, mobbing, emotional harassment
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OBEZĐTE ve RUH SAĞLIĞI ĐLĐŞKĐSĐ
K.Derya BEYDAĞ
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
Mehtap KIZILKAYA
Pamukkale Üniversitesi Denizli Sağlık Yüksekokulu
ÖZET
Obezite hipertansiyon, kalp hastalıkları, diyabet, kas-eklem ağrıları ve hatta kanser gibi fiziksel
sorunları, depresyon, düşük benlik saygısı ve düşük beden imajı doyum düzeyi gibi psikolojik sorunları
beraberinde getiren ciddi bir sağlık sorunu, hatta tek başına bir hastalıktır (Pınar 2002).Literatürde obezitenin
fiziksel sağlığa yönelik etkileri ile ilgili birçok bilgi mevcuttur. Buna karşın obezitenin psikososyal değişkenlerle
ilişkisi konusunda bilgi oldukça yetersizdir. Konuyla ilgili kaynaklar gözden geçirildiğinde, obezitenin nedenleri
arasında çeşitli psikososyal faktörlerin de rol oynadığı kabul edilmektedir (Bal ve ark. 2006). Deveci ve
arkadaşları, obez bireylerin %41’inde en az bir psikiyatrik bozukluğun bulunduğunu saptamıştır. Obezite ile
ilgili en önemli psikolojik sorun depresyondur. Obezlerin anksiyete ve depresyona yanıt olarak fazla yedikleri,
obezite gibi yeme hastalığı olanların yaklaşık %50’sinde klinik depresyon olduğu belirtilmektedir. Son yapılan
araştırmalara göre aşırı obez hastalarda depresyon riski artar; depresyon daha ağır geçer ve prognozları daha
kötüdür. Erişkinlerde önce obezite arkasından depresyon gelişirken çocuklarda ise önce depresyon ardından
obezite geliştiği bildirilmektedir. Obez erkeklerde depresyon görülme sıklığında bir değişiklik olmazken
kadınlarda artmıştır (Deveci ve ark. 2004). Obezite ve depresyon arasında önemli ilişki olduğunu bildiren
çalışmalarda obez hastalarda depresyon görülme sıklığının yüksek olduğu bildirilmektedir. Eren ve Erdi
tarafından yapılan çalışmada, obez bireylerin %81,3.’ünde major depresif bozukluk, %22,6’sında sosyal fobi
olduğu bildirilmiştir. Obez hastalarda anksiyete bozukluklarının yüksek oranda görüldüğü, anksiyete
bozuklukları arasında da agorafobi, özgül fobi ve posttravmatik stres bozukluğunun daha sık görüldüğü
belirtilmektedir. (Eren ve Erdi 2003; Istvan ve ark. 1992, Sullivan ve ark. 1993).Şizofreni hastalarında obezite
normal popülasyondan daha sık görülür. Paranoya, apati ve sosyal izolasyon gibi negatif semptomlar şizofreni
hastalarının düzenli beslenmemelerine ve sedanter bir hayat sürmelerine sebep olabilir. Ciddi ölçüde kilolu olan
ve erkek obez hastalarda, yüksek madde kullanım yaygınlığı saptanmıştır (Yaluğ ve ark. 2005). Obezitenin
oluşumunda stresin de büyük rolü olduğu kabul edilmektedir. Literatürde, obez bireylerin daha düşük benlik
değerine sahip olduğu ve stresle etkili baş edemedikleri saptanmıştır (Deveci ve ark. 2004, Maddi ve ark. 1997).
Obezite tedavi yöntemlerinde kilo kaybından sonra hastanın şiddetli stres altında tekrar eski yeme alışkanlığına
döndüğü görülmüştür. Bu açıdan psikiyatrik tedavinin ve izlemin obezitenin kontrolünde önemi büyüktür.
Hemşirelerin obezitenin gerisinde yatan ya da ona eşlik eden psikolojik sorunları bilmeleri, obez bireylere
bütüncül yaklaşımda obeziteye neden olabilecek stresi ve stresle baş yöntemlerini değerlendirmeleri son derece
önemlidir.
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SUMMARY
Obesity is a serious health problem which brings physical problems with itself like hypertension, heart
diseases, diabetes, muscle-joint pains and even cancer, and psychological problems like depression, low selfesteem perception and low body image satisfaction level; even an illness by itself (Pinar 2002). There is a lot of
information about the effects of obesity towards the physical health, in the literature. Despite this, information
about the relationship between obesity and the psychosocial variables is very insufficient. When you look at the
sources related to this subject, you will see that some psychosocial factors are accepted to be playing a role in the
reasons behind obesity (Bal et al.2006). Deveci et. al. have determined that %41 of the individuals who have
obesity have at least one psychiatric disorder. The most important psychological problem about obesity is
depression. It is reported that obese individuals eat a reaction to anxiety and depression, and %50 of the
individuals who have obesity eating disorder has clinical depression. According to the latest research made,
depression risk increases in extremely obese patients; depression is more severe and their prognosis is worse.
While, depression is developing after obesity in adults, it is reported that this situation is the opposite in children;
first the depression develops, than obesity. While there is no change in the ration of obesity in males; this ration
has increased in females (Deveci et al. 2004). In the studies which show that there is an important relationship
between obesity and depression, it is also reported that the depression rate is high among the obese patients. In a
study made by Eren and Erdi, it is reported that %81.3 of the obese individuals have major depressive disorder,
%22,6 of them have social phobia. It is also reported that anxiety disorders are highly seen in the obese patients,
and among these disorders; agoraphobia, self phobia and post-traumatic stress disorder are more commonly seen
(Eren and Erdi 2003; Istvan et al. 1992, Sullivan et al. 1993).Obesity is more commonly seen in the
schizophrenia patients. Paranoia, apathy and social isolation alike negative symptoms may cause schizophrenia
patients not to eat properly and live on a sedentary life. In the overweight obese male patients, drug usage is also
detected to be higher than others (Yalug et al. 2005). Stress is accepted to have a great role in the formation of
obesity. In the literature, it has been determined that obese individuals have lower self esteem and they can not
cope with stress (Deveci et al. 2004, Maddi et al. 1997). In the obesity treatment procedures, it is seen that the
patient goes back to his old eating habits under severe stress. In this aspect, psychiatric treatment and follow-up
is highly important in the control of obesity. Nurses, knowing the real reasons behind the obesity or the
accompanying psychological reasons, evaluating the stress that could cause obesity in the compilation approach
and the procedures to be followed in coping with stress is extremely important in this aspect.
Key Words: Obesity, mental health, relationship.
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ÖZET
Menapoz kadınlar için en önemli yaşam dönemlerinden biridir ve bu dönemde çeşitli psikiyatrik
durumlar ortaya çıkabilir ancak; tek başına bir psikiyatrik hastalık sebebi değildir. Menapoz döneminde
anksiyete, gerginlik, emosyonel labilite, depresyon, baş dönmesi, uykusuzluk, libido kaybı gibi birçok belirtinin
gözlendiği, özgüven kaybı ve yaşamdan zevk almada azalma olduğu öne sürülmüştür (Tot 2004).Psikiyatrik
hastalık öyküsü olan kadınlarda menopoz döneminde bu hastalıklarda alevlenme görülebilir. Hormonlardaki
azalma ile birlikte menapoz döneminde özellikle depresyon ve anksiyete sık rastlanır. Menapozal dönemde
depresyon, anksiyete, irritabilite, yorgunluk, uykusuzluk, unutkanlık, kendine güvende azalma ve azalmış libido
gibi belirti ve bulgulara da rastlanmaktadır (Şahin ve ark. 2008). Yapılmış olan çalışmalarda menapozla
depresyon arasında bir bağlantı olduğu düşünülmüş olmakla birlikte, sonraki yapılan çalışmalarda menapoz
döneminde depresyon, anksiyete ve diğer psikiyatrik sendromların yaygınlığının etkilenmediği bildirilmiştir.
Özellikle, menapoz sonrası dönemde, menapoz öncesine göre depresif belirtilerin ortaya çıkmasına yatkınlık
arttığı belirtilmiştir. Menapoz dönemindeki kadınların %13-86’sında depresyon, %9- 77’sinde uyku
bozuklukları, %75’inde unutkanlık yaşadıkları bildirilmiştir (Çağlayan 2004; Bezircioğlu ve ark. 2004). Duygu
durum bozukluğu öyküsü olanlarda menopoz depresif epizod oluşumu için bir risk faktörü olabilir. Menopozla
birlikte panik bozukluğunun ortaya çıkabildiği, varsa kötüleşebildiği bildirilmektedir (Evlice ve ark.
2002).Menapoz çoğu kadın için beklenen bir dönem olmakla birlikte, kadının menapoz döneminde yaşayacağı
değişikliklere hazırlıklı olması yaşam kalitesi açısından önem kazanmaktadır. Bu nedenle, menapozda
psikiyatrik hastalık öyküsü olanlarda, menapoz öncesi premenstruel sendrom tanımlayanlarda, eş desteğinden
yoksun olanlarda ve duygusal yönden yetersiz olanlarda menapozal dönem daha güçtür. Kişinin yakınmaları
sistematik olarak değerlendirilmelidir. Kişilik yapısı, daha önce yaşadığı stres yaratıcı durumlarla başa çıkma
biçimi, sosyal desteklerinin varlığı, çevre ile olan ilişkileri araştırılmalı, yakınmalarının biyolojik temeli varsa
uygun tedaviler uygulanmalı ve kadın bu dönem ile ilgili bilgilendirilmelidir. Eğer kadında menopozal dönemde
ortaya çıkan ruhsal belirtiler tanımlanırsa, psikiyatri profesyonelleri ile işbirliği yapılmalıdır (Evlice ve ark.
2002; Tot 2004). Bu durumda en uygun ekip üyesi ise kadınları her aşamada görme şansı olan hemşirelerdir.
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SUMMARY
Menapause is one of the most important life stages for woman and in this stage some psychiatric problems
may manifest themselves but; it is not a cause of a psychiatric illness by itself. It has been argued that in the
menopause period; many symptoms were observed like anxiety, feeling tense emotionally, emotional liability,
depression, head spinning, insomnia, libido loss and also a reduction in self-esteem and getting enjoyment from
life was claimed to be happening in this period as well. In the menapause period, increase in the psychiatric
illnesses in woman who have a psychiatric illness history may be seen. Due to the reduction in the hormones,
depression and anxiety are frequently seen in menopause period and these changes cause mood swings to be seen
frequently in this term as well. Symptoms like depression, anxiety, irritability, tiredness, insomnia, forgetting,
reduction in self-esteem and reduced libido also can be seen in this period (Sahin et al. 2008). In the studies
made previously it was suggested that there may be a connection between menopause and depression, but recent
research data shows that depression, anxiety and other psychiatric syndromes common occurrence don’t get
affected from menopause period. Especially in the post-menopause period, it was stated that, the tendency to
show depressive symptoms shows an increase. %13-86 of the woman in menopause show depression, %82 of
them show concentration disorder, %9-77 of them show sleeping disorders, %75 of them were forgetting things
constantly (Caglayan 2004; Bezircioglu et al. 2004). Menopause may be a risk factor for depressive episode in
woman who is an emotional state disorder. It is also reported that, panic disorder may manifest itself with
menopause, and if it already exits, it may worsen in this period. Menopause is an expected term for many women
and the woman’s knowledge about what she’s to live in the menopause period, is becoming more important in
the aspect of her quality of life. For this reason, in the ones who have psychiatric history in menopause, the ones
who had premenstrual syndromes in the pre-menopause period, the ones who lack spouse support and the ones
who are emotionally insufficient; menopausal period is much harder to cope with. The complaints of the person
should be evaluated systematically. Personality traits, the coping style with these kinds of stressful situations, the
existence of social supports, and the relationship with the environment should be researched, and if there is
biological foundation for these complaints, appropriate treatment should be applied and woman should be
informed about this term. If mental symptoms are defined in the woman in menopausal period, cooperation
should be made with psychiatry professionals (Evlice et al. 2002; Tot 2004).
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PSĐKĐYATRĐ HASTALARINDA SUÇ ĐŞLEMEYE ĐLĐŞKĐN
DAMGALAMA
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ÖZET
Damgalama psikiyatri hastalarının yaşadığı önemli sorunlardan biridir. Bu durum hastalarda sosyal
izolasyona, daha sınırlı yaşam şansına ve yardım isteme davranışında gecikmeye yol açmakta, yaşam kalitesini
ve tedavi sürecini kötü yönde etkilemekte, eğitim, rehabilitasyon ve istihdam hakkından yararlanmada ciddi
sorunlar yaşatmaktadır (1,6). Toplumdaki damgalamanın psikiyatri hastaları tarafından içselleştirilmesiyle
bireyler ciddi şekilde örselenmektedirler. Bir kez kendileri ya da başkaları tarafından “akıl hastası” olarak
etiketlendiklerinde, bu olumsuz kalıp yargılar kendileri için de geçerli “gerçekler” haline gelmekte, istemeyerek
de olsa kendilerini bu grubun bir üyesi olarak görmektedirler (4). Her toplum acayip, korkutucu ve tehlikeli olanı
akıl hastalarına mal etme eğilimindedir (9). Suç işleme sanılanın aksine psikiyatrik hastalıkla doğrudan bağlantılı
olan bir durum değildir. Psikiyatrik bozukluklardaki suç oranı ile normal insanlardaki suç oranı birbirine eşittir
(2,3). Balcıoğlu ve arkadaşlarının (2008) adli psikiyatride adam öldürme ve ceza çalışmasında toplumda görülen
tüm şiddet ve suç davranışlarının küçük bir kısmından psikiyatri hastalarının sorumlu olduğu belirtilmiştir (2).
Ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların sıklıkla toplum için tehdit ve potansiyel suçlu olarak değerlendirilmesine
bağlı olarak, hastaya karşı hasta ailesi ve yakınlarının olumsuz tutumları olabilmektedir. Suça yönelik davranış
göstermeyen bazı hastalar, yakınlarının ve diğer kişilerin uygunsuz, kışkırtan, korkutan davranışları hatta fiziksel
şiddetleri nedeniyle ajite ve saldırgan olabilmektedirler (8). Öncü ve arkadaşları (2002) yaptıkları çalışmada suç
işlemiş psikiyatrik olguların %36-56’sının çalışmadığı, %24-34’ünün mesleği olmadığı, %22-45’inin düzenli
çalışmadığını belirtip, psikiyatrik hastalarda suç işlemişlerle işlememişler arasında işi sürdürme ve mesleki
açıdan farlılık olmadığını ifade etmişlerdir (7).Bu veriler doğrultusunda her suç işleyenin mutlaka psikiyatrik bir
hastalığı olması gerektiği inanışının temelsiz ve yanlış olduğu anlaşılmaktadır (7). Bu inanışın ortadan kaldırılıp
damgalamanın önlenmesinde hemşireler toplumu eğitirken, hastalara da tedavileri sırasında damgalamayla baş
etmeye yönelik eğitim ve danışmanlık vermelidir. Öncü ve ark. (2007) psikotik olguların suç işleme nedenlerini
araştıran çalışmasında, suç eylemiyle bağlantılı olarak ülkemizde işsizlik ve sosyal güvence olmamasını en
önemli faktörler olarak vurgulamış ve bunların suç işleme riskini artırabileceğini belirtmiştir (7). Psikiyatri
alanında çalışan hemşireler psikiyatri hastalarını rahatsızlıklarının türü ve şiddetine bağlı olarak sosyal yaşamda
yer almaları ve sosyal güvence sağlamaları adına yarım gün işlerde veya esnek çalışma saatleri olan işlerde
çalışmaları konusunda yönlendirebilirler. Psikiyatri hastalarının sosyal güvenceden yoksun olmalarının diğer
sakıncası ise tedavide aksamaların olması ihtimalidir. Kayatekin ve ark. (1991) yaptıkları çalışmada, suç işlemiş
psikiyatrik hastaların, suç işledikleri dönemde %95’inin sosyal güvencesinin olmadığı ve %98’inin hiç tedavi
görmediklerini tespit etmiştir (5). Uygun psikiyatrik tedavi sosyal ve ekonomik destekleri de içeren yeterli ve
işlevsel tıbbi kontrol ve takip kurumlarının oluşturulması ile psikiyatrik hastaların tekrar suç işleme oranları çok
daha azaltılabilir (2).
Sonuç olarak, psikiyatri hastalarının bakımını sürdüren psikiyatri uzmanları, psikologlar, bu alanda
çalışan hemşireler ile sivil toplum örgütlerinin birlikte çalışmaları ile psikiyatri hastalarına yönelik sosyal
olanaklar ve koruyucu yasal düzenlemeler artırılarak psikiyatri hastalarının tehlikeli olduğu inancı
değiştirilebilir. Toplumda psikiyatrik hastalıklarla ilgili farkındalığı arttırmak, hastalığın doğası ve tedavi
olanakları hakkında bilgilendirmek de önyargı, damgalama ve ayırımcılığı ortadan kaldırmak adına
yapılabilinecekler arasındadır (1,9).
Anahtar Kelimeler: Psikiyatri hastası, suç, damgalama
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Aliustaoğlu S, Kocabaşoğlu N, (2003), “Stigmatizasyon”, Yeni Symposium 41 (4): 190-192
Balcıoğlu Đ, Çitken A. (2008), “Adli Psikiyatride Adam Öldürme ve Ceza”, Turkiye Klinikleri J Med Sci;28:680-685
Balcıoğlu Đ, Memetali S, Rozant R. (2008), “Psikiyatrik Hastanın Suç Đşlemesi: Ne Yapmalıyız?”, Türkiye’de Sık Karşılaşılan
Psikiyatrik Hastalıklar Sempozyum Dizisi 62 s:269-274
Ersoy M. A, Varan A, ( 2007), “Ruhsal Hastalıklarda Đçselleştirilmiş Damgalanma Ölçeği Türkçe Formu’nun Güvenilirlik ve
Geçerlik Çalışması”, Türk Psikiyatri Dergisi; 18(2):163-171
Kayatekin Z, Abay E, Saygılı S, Maner F, Şener AĐ. (1991), “ Ruh Hastalarında
Homisidal Saldırganlık”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi; 4:22-7.
Kıvırcık B B, Alptekin Köksal , (2004), “Gençlerde şizofreniyi damgalama düzeyi”, Yeni Symposium 42 (3): 113-117
Öncü F, Soysal H, Uygur N, Özdemir F, Türkcan S, Yeşilbursa D, et al. (2002), “Zorunlu Klinik Tedavi Sonrası Yineleyici Suç
Đşleyen Adli Psikiyatri Olgularının Tanı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi”, Düşünen Adam: Psikiyatri ve Nörolojik
Bilimler Dergisi; 15:132-48.
Özkan M (2003), “Suç Đşleyen Psikiyatrik Hastalarda Zorunlu Tedavi Süreci“, Türkiye Klinikleri Psikiyatri Dergisi;4(2):92-95
Üçok A. (2003), “ Şizofreni Hastası Neden Damgalanır, Klinik Psikiyatri, 1:3-8

STIGMA RELATED TO CRIME COMMITTMENT AT PSYCHIATRYC
PATIENTS
Satı DOĞAN BOZKURT
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
Fatma Nevin ŞĐŞMAN
Ege Üniversitesi Ödemiş Sağlık Yüksekokulu
SUMMARY
Stigmatization at psychiatric patients is one of the important problems. This situation causes to the
social isolation of the patients, more limited life chance, and a behavior characterized by delayed demand for aid.
Negative approaches put the patients in a condition of severe stress and affect both the management strategies,
treatment course and life quality definitively adversely. And there is serious problems at the education,
utilization rehabilitation and employment (1,6).When stigmatization in society is internalized by psychiatric
patients, they are severely traumatized. Once are stigmatized by themselves or others as a mental patient, this
negative sentences are become acceptable reality and they perceive themselves as a members of these groups (4).
Every society has a hidden bias about eccentric, frightening and unsafe things at only mental disorders (9). In
fact, crime commitment is not linked situation with psychiatric disorders. The proportion of the crime
commitment at the psychiatric disorders is as the same as at the normal people (2,3). Balcıoğlu et all (2008)
determine that psychiatric patients are held responsible little kind of all violence and crime behaviors (2).Patient
relatives and others’ abnormal attitudes and behaviors towards to patients could be observed depending on have
serious psychiatric disorders are evaluated as a potential criminal for public. Some patients who have not preaccession act, can become agitated and be aggressive because of relatives and others’ abnormal, agitator and
intimidator behaviors and even physical violence (8). Öncü et all (2002) suggested that 36-56 % of patients with
a psychotic disorder who have commit crime do not working, 24-34 % of them have no occupation, 24-45 % of
them do not working regularly, there are no difference between have a crime and not crime at patients with a
psychotic disorder (7).According all these knowledge realizes it may not be that, every people commit crime is
psychiatric patients (7). Preventing stigmatization of patients with a psychotic disorder, nurses educate society
and handle psychiatric patients to cope with up stigmatization. Öncü et all (2007) suggested that unemployment
and the lack of social insurance are two independent variables that may contribute to the probability that patients
with a psychotic disorder will engage in criminal behavior (7). Nurses at psychiatry clinic guide them to flexible
working hour and part time working to have part in society.Also, patients with a psychotic disorder have not
social insurance; their treatment could be probably go wrong. Kayatekin et all (1991) suggested that 95% of
crime committed psychiatric patients have not social insurance and 98% of them have never been treated when
committed crime (5). With appropriate conditions and treatment, the incidence of crime committed by
psychiatric patients can be decreased (2).
Other than stigmatization at psychiatric patients that may be done unfortunately by all members of
population can only be prevented by interaction of psychiatrists, psychologists, and the other health staff
working as nurses in this field and by increasing the legal regulations concerning the mental patients and by
education of the community. And other thing for preventing stigmatization that raise awareness at the psychiatric
patients and instruct about disease and medical prognosis (1,9).
Key Words: Psychiatric patient, crime, stigma
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ÖZET
Kişinin başından geçen olayların yarattığı stres onun dayanabilme gücünü aştığında ruhsal travma
yaşantısı ortaya çıkar. Kişi, küçük ya da büyük ölçekte "travma" niteliği taşıyan bir olayla karşılaştığında beyin
bu yaşantıyı işler ve normal bir anı haline getirir. Travmatik yaşam olayları kişinin ruhsal dengesini bozarak
dayanıklılığı azaltmakta ve psikiyatrik rahatsızlıklara daha yatkın hale getirmektedir.
Travmatik
yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayalı bir
yöntem olan EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) son yıllarda geliştirilen özgül
psikoterapi tekniklerinden biridir. ‘Göz Hareketleri Eşliğinde Duyarsızlaştırma ve Yeniden işleme’ adını taşıyan
bu teknik 1989 yılında Shapiro tarafından geliştirilmiştir. Shapiro gözlerinin yaptığı spontan hareketlerin
rahatsız edicici bir olayı düşünürken yarattığı etkiden yola çıkmış ve bu göz hareketlerinin zihindeki bilgi işleme
sürecine bir çeşit etki ettiğini öne sürmüştür. EMDR terapisi anamnez alma ve tedavinin planlanması, hastanın
stabilize edilmesi ve hazırlanması, travmanın değerlendirilmesi, duyarsızlaştırma ve yeniden işleme, olumlu
düşünceyi pekiştirme, bedendeki duyuların gözden geçirilmesi, kapanış ve kontrol muayeneleri olmak üzere
sekiz evreden oluşur. EMDR çalışması sırasında kişiden, yaşadığı travma ile ilgili bir görüntü oluşturması, bu
görüntüyle ilgili bir olumsuz ve bir de olumlu düşünce üretmesi, olayla ilgili duygularına ve beden tepkilerine
dikkat etmesi istenir. Hasta terapistin parmağını takip ederek gözlerini sağa sola hareket ettirir. Bu şekilde
beynin her iki yarımküresi hafifçe uyarılarak kişinin kendisini rahatsız eden bellek ve duygulara yoğunlaşması
sağlanır. Dikkatin bir yönden diğer bir yöne aktarılması için gerektiğinde çeşitli aletler de kullanılabilir ve işlem
işitsel veya taktil uyartılarla da yapılabilir. Hızlı göz hareketleri veya dikkatin farklı yönlerden gelen uyarılara
odaklanmasının, danışanın iyileşme sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir. Terapi çalışmalarının sonucunda,
kişinin travmatik olayı hatırladığı, ancak o olayı hatırladığında oluşan olumsuz duygulardan kurtulduğu
görülmektedir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen
farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getirir. Bu terapi savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk
döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların
yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, yas, kronik ağrı ve başka
sorunların tedavisinde de kullanılır. EMDR uygulamaları genellikle sorunun karmaşıklığına bağlı olarak 3–12
görüşme sürebilmektedir. EMDR terapisi bu alanda eğitim almış kişiler tarafından uygulanır. Eğitim 2 düzeyden
oluşmakta olup her düzey ortalama 30 saatlik eğitimi içermektedir. EMDR eğitimini psikolojik sağlık alanında
eğitim almış, halen aktif çalışan kişiler alabilir. Ruh sağlığı hemşirelerin EMDR terapisi uygulamaları konusunda
az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda ruh sağlığı hemşirelerinin özellikle iş stresinin fazla olduğu
mesleklere yönelik travma sonrası belirtilerin yönetiminde EMDR terapisini kullandıkları belirtilmektedir. Bu
makalede, Amerika, Avrupa ve Avustralya’da etkili bir şekilde kullanılan, ülkemizde henüz yaygınlaşmamış
olan EMDR terapisinin tanıtılması amaçlanmıştır.
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SUMMARY
Psychological trauma occurs the result of extraordinarly stressful events that a person cannot be
struggling with them. When a person has gone through a mild or severe traumatic experience, brain processes
this experience and it makes it turn into a usual memory. Traumatic experiences involve a threat to psychological
stability and psychiatric illness. EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) therapy which
involves recalling a stressful past event and reprogramming the memory in the light of a positive, self-chosen
belief is the one of the special psychiatric therapies which has been developed so far. EMDR which stands for
eye movement desensitization and reprocessing is developed by Shapiro in 1989. She made the chance
observation that eye movements can reduce the intensity of the disturbing thoughts when she noticed her own
stress reactions diminished when her eyes swept back and forth.EMDR therapy has 8 steps, history and treatment
planning, preparation, assesment, reprocessing, desensitization and installation, body scan, closure, reevaluation.
During EMDR process, the first step is for the person to select a specific picture or scene from the target event
that best represents the memory, then he chooses a statement that expresses a negative self-belief associated with
the event. These negative beliefs are actually verbalizations of the disturbing emotions that still exist. The client
moves his eyes left and right by following therapist’s finger. Thus, by stimulating right and left brain slightly in
this way, the person is made major on his memory and emotions which disturb him. The various devices can be
used when the attention is wanted to get from one point to another one and it can be processed by audio or visual
stimulations. The quick eye movements or being focused on the other stimulations which come from another
points are thought that make the client’s recovery process fast. In the result of studies, it has been proved that
one can recall the traumatic experiences but he can get rid of the awful feelings that these experiences give him.
EMDR brings very well- known approaches like psychodinamics, cognitive, behavioral, the client –centered
together. In addition to childhood trauma, physical abuse, sexual abuse and natural disasters, this therapy is
applied to eliminate overwhelming fears, anxiety or panic and phobias.EMDR implementations are lasted
between 3-12 sessions according to problem’s content and complexity. EMDR therapy is applied by the staff
who have been trained in this field. The training is comprised of two levels and each level includes a 30 hourtraining programme. Only the staff, who are educated and actively work in the fiel of mental health, can receive
the EMDR training. There are few studies made about the applications of mental health nurses on EMDR
therapy. In these studies, it is stated that the mental health nurses apply EMDR therapy in management of the
post traumatic symptoms in the professions whose job stress are high. Introducting EMDR therapy which is
applied in USA, Europe and Australia commonly and effectively but not well- known in our country is aimed in
this article.
Key Words: Trauma, EMDR, Psychotheraphy
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ÖZET
Evrensel bir olay olan cinsellik bireyin fiziksel, psikolojik ve sosyal yaşantısının önemli bir yönüdür.
Yaşı, kökeni ya da kültürü ne olursa olsun her insanın temel gereksinimlerinden biri olan cinsellik, yalnızca
üreme için yapılan biyolojik bir fonksiyon değil, kişilerarası duyguların iletişimine yarayan, yaşamın önemli bir
parçasıdır (1). Dünya Sağlık Örgütü cinsel sağlığı, somatik, emosyonel, entelektüel ve sosyal bileşkeleri pozitif
yönde bütünleştiren, zenginleştiren ve kişiliği, iletişimi, sevgiyi geliştiren bütünlük olarak tanımlamaktadır (2).
Bu nedenle bireylerin biyopsikososyal tam bir iyilik halinde olmaları için cinselliğin sağlıklı yaşanması önemli
yer tutarken, kanserle yaşam cinsel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilmektedir (3, 4).Kanserle yaşamda ortaya
çıkan cinsel yaşam değişiklikleri ile ilgili hastaların ve partnerlerinin profesyonel yardıma gereksinimleri
olmaktadır. Hemşireler hastalarla daha sık ve uzun zaman geçiren, yakın ve doğrudan ilişki kuran, bakım
sürecinde eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunan profesyonel meslek elemanlarıdır. Bu nedenle hemşireler
kanserli hastalara cinsel yaşamla ilgili sorunlarda yardım etmede anahtar role sahiptirler. Kanserin ve
tedavilerinin cinsel yaşam üzerine olumsuz etkilerinin olabileceği ve cinselliğin hemşirelik bakımının önemli bir
parçası olması gerektiği bilindiği halde hemşirelerin bu konuyu ele almada güçlük yaşadıkları görülmektedir (5,
6, 7). Hemşirelerin bakım verirken cinselliğe karşı kendi tutum ve değerlerinin farkında olmaları, cinselliği
tartışırken önyargısız olmaları önemlidir. Bu nedenle hemşirelerin cinselliğe karşı tutumlarının belirlenmesi,
yanlış inanç ve değerlerinin değiştirilmesi önem kazanmaktadır. Hemşirelerin tutumları kadar cinsel sağlık
sorunlarına yaklaşım konusunda bilgileri de önemlidir. Çünkü cinsel yaşam kalitesi değişen hastalar için
rehberlik ve danışmanlık önemli hemşirelik girişimleri arasında yer alır. Cinsel danışmanlık ve rehberlikte en
güç kısım görüşmenin başlatılmasıdır. Sağlık profesyonellerinin cinselliği tartışmak için kullandıkları modellerin
uygulanması görüşmenin başlatılmasına yardımcı olmaktadır. P-LI-SS-IT modeli, ALARM modeli, BETTER
modeli hastalar ve sağlık profesyonelleri arasındaki iletişimi başlatan ve sorunları belirlemede başarı ile
kullanılan yöntemlerdir (8, 9, 10). Bu derlemede cinsel danışmalık ve rehberlikte hemşirelere yardım edici
modellerin tanıtımı amaçlanmıştır.
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SUMMARY
Sexuality, which is a global event, is an important aspect of individual’s physical, psycological and
social life. No matter what his/her age, root or culture, sexuality is one of the fundamental necessity of an
individual. It is not only a biological function to reproduce but also an important part pf the life which helps
feeling communications between people (1). World Health Organization (WHO) defines the sexual health as a
somatic, emotional, intellectual and a unity which defragments positively and enriches the social resultants and
improves personality, communication, and love (2). For this reason, it is important to have a healthy sexual life
for individuals to be biopsychosocial good completely, and living with cancer can affect the sexual health
negatively (3,4). Cancer patients and their partners need professional aid about the changes of sexual life which
come up with cancer. Nurses are professional occupation member who spend time with patients longer and more
frequently, make close and direct contact with them and present education and consulting during the nursing
process. That’s why the nurses have a key role in helping the cancer patients about their problems of sexual
life.It is known that cancer and its treatments may have negative effects on sexual life and sexuality should be an
important part of the nursing care but it is seen that nurses have difficulties about dealing with this issue (5,6,7).
It is important for nurses to be aware of their own manner and attitude towards sexuality while nursing and to be
unbiased while discussing the sexuality. For this reason, it becomes important to determine nurses’ attitudes
towards sexuality and change their inaccurate faith and value. The nurses’ information about approaching the
problems of sexual life is as much important as the nurses’ attitudes, because counselling and consulting for the
patients whose life standards change, take place among the important nursing approaches.In sexual consulting
and counseling, the most difficult part is to initiate the meeting. Applying the models, which are used by health
professionals to discuss the sexuality, help to initiate the meeting. P-LI-SS-IT, ALARM, and BETTER are the
models which are used successfully in initiating the communication between the patients and the health
professionals and in determining the problems (8, 9,10). In this compilation have been intended to introduction
of helping models in sexual consulting and counseling.
Key Words: Cancer, Nursing, Sexual consulting
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Toplumu oluşturan bireylerin ruh sağlığı çocukluk dönemlerine dayanır. Đnsan için erken gelişim dönemleri yoğun ve
özenli bakım gerektiren dönemlerdir. Bu nedenle gelişim dönemleri süresince korunması, desteklenmesi ve yönlendirilmesi
gerekir(4). Bir çocuğun gelişiminin ve ruh sağlığının desteklenmesi o birey ve dolayısıyla toplum için birincil koruyucu bir
hizmettir(3). Hastanelerdeki çocuk ve ergen ruh sağlığı hizmetlerinin yürütüldüğü servis ve poliklinikler, toplum ruh sağlığı
hizmetlerinin verildiği alanlar, okullar, yuvalar, bakım evleri, rehberlik ve danışmanlık merkezleri, özel eğitim kurumları ve
vakıflar gibi çeşitli hizmet alanları çocuk ve ergen ruh sağlığı çalışma alanlarıdır(2). Türkiye Đstatistik Kurumu 2005
verilerine göre 18 yaş altındaki çocuk ve ergenlerin yaklaşık 27 milyon olduğu bu ülkede çocukların ruh sağlığının
korunmasında, geliştirilmesinde, hastalandığında tedavisinde ve rehabilitasyonunda hizmet verebilecek kurumların nitelik ve
nicelik açısından yetersiz olduğu ve bu alanlara yönelik yeterli bilgi sahibi olunmadığı bilinmektedir. Đstanbul il sınırları
içerisinde çocuk ve ergen ruh sağlığına yönelik hizmet veren alanlar genel olarak gözden geçirildiğinde; sağlık bakanlığına
bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinin çocuk psikiyatrisi klinik/ poliklinikleri, üniversitelerin tıp fakültesindeki çocuk
psikiyatrisi birimleri, vakıf, dernek, ve diğer özel kuruluşlara bağlı çocuk ruh sağlığı birimleri, MEB onaylı zihinsel
engelliler okulları, MEB’e bağlı resmi zihinsel engelliler okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, görme ve işitme
engelliler okulları, rehberlik araştırma merkezleri, ilköğretim düzeyinde eğitim veren otistik çocuklar eğitim merkezleri,
sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumuna bağlı birimler, ĐBB Darülaceze çocuk ve gençlik evi, başbakanlık Darülaceze
Müessesi çocuk yuvası, sokak çocukları rehabilitasyon merkezleri ( devlet- üniversite ), otistik çocukların erken tanı ve
eğitimine yönelik vakıflar, çocuk akıl sağlığına yönelik dernekler, özel çocuk ve ruh sağlığı merkezleri olarak sıralanabilir.
Bu alanlarda hemşire bakım verici, yönetici, danışman, eğitici ve savunucu rollerini aktif olarak yerine getirmektedirler.
Çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında çalışmaların bir ekip anlayışı içinde yürütülmesi ve bu ekibin içinde çocuk psikiyatristi,
çocuk psikiyatri hemşiresi, klinik psikolog, sosyal hizmet uzmanı, pedagog gibi değişik disiplinlerden kişilerin yer alması
verilecek hizmetin sağlıklı olması açısından gereklidir(1). Psikiyatri hemşireleri derneğinin web sitesinde yayınlanan tanıma
göre psikiyatri hemşiresi; Her ortamda bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri
hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen
ve yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir. Çocuk ruh sağlığı hemşiresi ise, ruh
sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi amacıyla gelişim dönemleri doğrultusunda sağlıklı, ruh sağlığı
problemleri olan veya riskli çocuk ve ergenlerin döneme ilişkin fiziksel, emosyonel, entelektüel ve sosyal boyutuyla bir
bütünlük içinde değerlendirilmesi, hemşirelik girişimlerinin uygulanması, danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin etkin bir
şekilde sağlanması, araştırma, ekip işbirliği ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sorumludur. Ayrıca Çocuk Ve Ergen Ruh
Sağlığı Hizmetlerinin Yürütüldüğü Servisler, Poliklinikler, Toplum Ruh Sağlığı Hizmet Alanları, Okullar, Yuva, Bakım
Evleri, Danışmalık Birimlerinde aktif olarak hizmet verir. Gelişim ve ruhsal açıdan risk taşıyan çocuk ve ergenlere sağlanan
hizmetler, aileye yönelik gelişimsel izleme, danışma ve sağaltım hizmetlerinin verildiği birimler hakkında toplumun
bilgilendirilmesi, konuya duyarlılığın arttırılması sağlık ekibinin çocuk ve ergen ruh sağlığına yönelik hizmet veren birimler
hakkında bilgi sahibi olması çalışma ile gerçekleştirilebilir(3). Bu bağlamda çalışma, Đstanbul il sınırları içinde çocuk ve
ergen ruh sağlığına yönelik hizmet veren birimlerin belirlenerek ruh sağlığı ile ilgili tüm alanlarda çalışan meslektaşlarımızın
bu alanda hizmet veren kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olmaları amacı ile planlanmıştır.
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SUMMARY
Mental health of individuals, who form society, is based on their childhood period. Early development periods are the
periods that need intensive and attentive care for people. Therefore, they need to be protected, supported and directed.
Supporting the development and mental health of a child is the primary maintaining service for the individual and
accordingly for the society.Departments and polyclinics where child and adolescent mental health services are carried out,
fields in which social mental health services are dealt out, schools, nurseries, nursing houses, counseling services, special
training foundations and charities are the practicing areas of child and adolescent mental health.It is known that the
foundations, which can serve to protect the mental health of children, to develop, to treat and to rehabilitate them, are
insufficient in quality and quantity and in such fields people are not knowledgeable enough in this country where there are 27
million children and adolescents under 18 years old according to the 2005 statistics of Turkiye Statistic Foundation.
When reviewed, the fields within the border of Istanbul that serve for the child and adolescent mental health can be arranged
as MEB certificated schools for mentally disabled children, official schools connected to MEB for mentally disabled
children, special training and rehabilitation centers, schools for the seeing and hearing disabled people, counseling centers,
centers giving primary school education for autistic children, units connected to social services and protection of children,
ĐBB Darülaceze child and adolescent house, prime-ministry Darülaceze Müessesesi child protection institution, street
children rehabilitation centers (government and university), foundations for early diagnosis and training of autistic children,
associations for child mental health, private centers for child and mental health. In these departments the nurse is care
provider, manager, counsellor, educator and defender. Studies for child and adolescent health need to be maintained in a
group study and in this group people participating from different disciplines such as a child psychiatrist, a child psychiatry
nurse, clinic psychologist, a social services expert, a pedagogue are necessary in order to provide a good service. The
definition of psychiatric nursery at the web site of Psychiatric Nursery Association is ; nurse is a qualified staff that
diagnosis, plans, applies, assesses, controls and applies prescriptions and the health needs of individual, family and society in
every situation that can be provided by nursery applications about mental health and psychiatric nursery through nursery
process. Also child mental health nurse is defined as ; to be responsible for assessing emotional, physical, intellectual, and
social needs of healthy or children and adolescents with mental health problems or at risk children and adolescents across
developmental stages and applying nursery intervention with all dimensions, counselling and effective accomodation of
educational services, research, cooperation of team. In addition, actively provide services at Child and Adolescent Mental
Health Services, Society Mental Health Services, Schools, Nursery Schools, Care Centers, Conseltation. The services that
provided to child and adolescent at developmental and mental risks, to inform society about units provides services on
developmental follow-up, counselling and treatment of family and increase sensitivity. It is possible to inform the health team
about child and adolescent mental health units with active attempts. In this respect, the study has been planned with the aim
of informing the professional colleagues about the foundations serving in that field by stating the units giving service for
child and adolescent mental health within Istanbul.
Key Words: Child Psychiatry, Child Mental Health Nursing, Child Mental Health Service Fields.
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GĐRĐŞ
Đnfertilite, en az bir yıllık korunmasız cinsel ilişki olmasına rağmen, gebeliğin gerçekleşmemesi olarak
tanımlanır. Đnfertilite problemi üreme çağındaki çiftlerin yaklaşık %15’ini etkilemektedir (1). Dünya çapında 5080 milyon infertil çift bulunduğu tahmin edilmektedir (2,3). Türkiye’de infertilite epidemiyolojisi %10-20 olup
yaklaşık 1.5-2 milyon kişinin infertil olduğu bilinmektedir (4). Đnfertil çiftlerin %37’sinde kadın faktörü;
%8’inde erkek faktörü, %35’inde her iki faktör birden bulunmuş, %5’inde de nedeni belirlenememiştir (5).
Đnfertilitenin kişinin hayatına yansıması olan psikolojik, sosyolojik, marital ve seksüel etkileri; infertilitenin bir
çeşit yas olarak algılanması, depresyonun ortaya çıkışı, infertiliteye karşı oluşan öfke, hayal kırıklığı, suçluluk
duyguları, şok, inkâr, anksiyete, beden imajının bozulması, kontrol kaybı, inanç ve özgüvende değişikliklerin
oluşumu ve sosyal etkileri sayılabilir (6). Đnfertilite eşlerin her ikisi içinde genellikle psikolojik olarak tehdit
edici, duygusal olarak stresli, ekonomik olarak pahalı ve genellikle tanı-tedavi amacıyla yapılan işlemler
nedeniyle fiziksel olarak acı veren karmaşık, durumsal bir krizdir. Yapılan araştırmalarda infertilitenin eşlerin
duygusal durumlarını, sosyal ve cinsel yaşamlarını, evlilik ilişkilerini etkilediği belirtilmektedir. Schellen
çalışmalarında, çocuksuz çiftlerdeki intihar sıklığını çocuklu çiftlere göre 2 kat fazla bulmuştur. Kaye Mc
Cormick, Platt infertil kadınların tedavi sürecinde depresyona girdiklerini başarısızlık durumunda depresyonun
daha yoğun olduğunu görmüşlerdir (7,8,9). Kadınların ve erkeklerin infertiliteye karşı cevapları ve tedavi
süresince reaksiyonları farklıdır. Kadınlar duygularını daha çok ifade ederken, erkekler daha az ifade
etmelerinin dışında pek fazla sorun yokmuş gibi davranma eğilimindedirler. Güçsavaş’ın 60 hasta üzerinde
yaptığı çalışmada kadınların infertiliteye karşı gösterdikleri tepkilerin daha yüksek olduğu, ailesel ve sosyal
yaşamda infertilitenin etkilerinden dolayı, eşler arasında % 73.3 oranında uzaklaşma olduğu, kadınların benlik
kavramlarında % 81.7 oranında eksiklik hissettikleri bulunmuştur (9). Molstedt ve arkadaşları, infertilitenin
kadında güven yitirilmesine, sağlıkta bozulmaya, ümitte azalmaya ve diğer insanlarla olan yakın ilişkilerde
bozukluğa neden olduğunu, bu kadınlarda depresyon, anksiyete, suçluluk ve kızgınlık hissinin daha yüksek
bulduğunu bildirmiştir. Golombok bir çalışmaya göre suçluluk, kızgınlık, izolasyon ve cezalandırılma hissinin
kadınlarda eşlerine göre daha yüksek olduğunu belirlemiştir (8). Infertilite yalnızca infertil çifti değil, tüm aileyi
etkileyen bir aile krizi olarak yansımaktadır. Aile bağları ve geleneklerini değiştirebilen bir süreçtir. Bazen
kültürel, etnik veya dini faktörler de infertil çifte yeni yükler getirmektedir (4).Sosyal ve ailesel baskı infertil
çiftlerin üzerinde psikolojik travma yaratmaktadır. Çalışmalar infertil çiftlerde, evlilik çatışmasında artma, cinsel
öz-etkililik ve cinsel ilişki sıklığında azalmada stresle ilişkili olduğunu saptamışlardır. Đnsanlar infertiliteden
dolayı kendilerini yetersiz olarak hissetmektedirler (10). Đnfertilite tedavilerinde çiftlerin sadece üreme organları
ile ilgili değerlendirmelerin yapıldığı psikososyal değerlendirmelerin göz ardı edildiği görülmektedir. Sağlık
ekibi infertilitenin ailesel kriz süreci olduğu unutmadan, çiftleri biyopsikososyal ve multidisipliner yaklaşımla
değerlendirilmelidir (11). Bu ekip içerisinde hemşirenin de amacı, çifti infertilite tedavisine hazırlamak, çiftin
gözden kaçmış olabilecek duygusal ve etik sorunları gündeme getirmek, mevcut başa çıkma düzeneklerini
uyuma yönelik düzenlemek olmalıdır ve bütün bunları sosyokültürel özellikleri dikkate alarak yapmalıdır.
Ayrıca psikiyatri hemşiresinin infertilitenin ruhsal, sosyokültürel özelliklerini yansıtan araştırmalarda etkin rol
alması ve çiftlerle gerek bireysel gerekse grup terapilerini yürütebilecek yeterliliğe sahip olacak kurslara
katılması sorunun etkili çözümünde anahtar rol oynayacaktır.
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SUMMARY
Infertility is defined as not occuring a pregnancy in spite of having a sexual relation at least for a year
without contraception. The problem of infertility affects approximately 15% couples who are at the reproductive
age (1). It is guessed that there are 50–80 millions infertile couple around the world (2,3). It is known that the
infertility epidemiology is 10–20% in Turkey and approximately 1.5-2 millions people are infertile in Turkey
(4). It is found that there is 37% woman factor, 8% man factor, 35% both man and woman factors in the infertile
couples and in the 5% of these couples the reasons cannot be determined. Infertility is reflected in the lives of
people and has some psychological, sociological, marital and sexual effects. Perceiving infertility as a lament,
the emerging of depression, rage occured against infertility, disappointment, the feelings of guilty, shock, denial,
anxiety, disruption of the body image, lack of control, changings in faith and self respect can be regarded as an
example for these effects (6). Infertility is a complex, situational crisis which is generally threatening
psychologically, stressful sentimentally, expensive economically, painful physically because of the operations
for diagnosis-treatment, for both of the couples. According to research , it is stated that infertility affects couples’
emotional states, their social and sexual life and their marital relations. Schellen has found in his studies that the
frequency of suicide among the couples who don’t have child is two times more when compared to the couples
having children. Kaye Mc Cormic, Platt have seen that infertile women get into depression during the treatment
process and the depression becomes severe in the failure (7,8,9). Women’s and men’s answers to infertility and
their reactions during the treatment process are different. While women express their emotions more, men tend
to behave as if there is not many problems besides expressing their emotions less. According to the study which
was done by Güçsavaş on 60 patients, it is fonud that women’s reactions against infertility are higher, 73.3% of
couples become distant because of the infertility’s effects on family and social life, and women feel deficient at a
rate of 81.7% in their self concept (9). Molstedt and his friends stated that women lose their trust, their health
gets destroyed, their hope decreases and their close relationships with other people gets destroyed because of
infertility. They also noted that the feelings of depression, anxiety, guilty and anger among these women are
higher. According to a study, Golombok determined that the feelings of guilty, anger, isolation, and being
punished are higher among women when compared to their husbands (8). Infertility is a family crisis which not
only affects the couple but also affects the whole family. It is a process which can change family ties and
traditions. Sometimes cultural, ethic or religious factors also brings new burdens to the infertile couples (4).
Social and family pressure create psychological trauma on infertile couples. According to studies, it is
determined that increase in the marital conflicts, sexual self-efficacy and the decrease in the frequency of sexual
relation of infertile couples are related to the stress. People feel themselves insufficient because of infertility
(10). It is seen that in the infertility treatment, evaluation is made only about couples’ reproductive organs, the
psychosocial evaluation is ignored. Health team should evaluate the couples with biopsychosocial and
multidisciplinary approaches without forgetting that infertility is a familial crisis process (11). In this team the
purpose of the nurse should be to prepare the infertile couples to the treatment, to point the couples’ emotional
and ethic problems which can be neglected, to organize the present dealing mechanisms in order to be adapted
and he/she should do all of these by considering sociocultural features. Furthermore, if the psychiatrist nurse
takes an effective role in the research which reflects psychological and sociocultural features of infertility and if
he/she attends the courses which enable him/her to carry out the individual or group therapies with couples,
he/she will play an important role in resolving the problems effectively.
Key Words: Infertility, pschologıcal approach, nurse
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ÖZET
Üriner Đnkontinans (ÜĐ); objektif olarak gösterilebilen, sosyal ve hijyenik problemlere yol açan istemsiz
idrar kaçırma durumudur. ÜĐ kadınlarda erkeklerden daha sıktır ve bütün yaşlardaki kadınları etkileyebilir. 15–
64 yaşları arasında prevalansı %10- %30 arasında değişir (3).ÜĐ kadınların %25'ini etkileyerek, sosyal hayattan
çekilmeye ve yaşam kalitesinin bozulmasına neden olur (3). Yaşam Kalitesi; kişinin yaşadığı kültür ve değer
sistemleri çerçevesinde, amaçları, beklentileri, standartları ve ilgileri ile ilişkili olarak yaşamdaki pozisyonunu
algılaması şeklinde tanımlanır. ÜĐ, insanın fiziksel, sosyal, psikolojik ve seksüel olarak yaşantısını etkileyen ve
ciddi anlamda ekonomik yük getiren önemli bir sağlık sorunudur (1,2). Koçak ve arkadaşları (4) 18 yaş üzeri
1012 kadın üzerinde yaptıkları araştırmada 242 (%23,9) kadında ÜĐ tespit etmişler ve ÜĐ’lı 211 (%87,2) kadında
yaşam kalitesinin olumsuz yönde etkilendiğini tespit etmişlerdir. Bu etkilenmenin sıklıkla hafif (%31,8) ve orta
derecede (%36) olduğu belirtilmiştir. ÜĐ, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen, tıbbi olduğu kadar sosyal bir
problemdir. Yaşamı tehdit eden bir sorun olmasa da devamlı ıslak olma ve irritasyona bağlı rahatsızlık, bireye
sıkıntı veren, yetersizlik duygusu hissettiren bir durumdur ve depresyona kadar varan emosyonel sorunlara neden
olmaktadır (2).Literatürde Đnkontinansı olan kadınların, inkontinans bulguları olmayanlara göre depresyona daha
yatkın, anksiyete düzeyleri daha yüksek, kendine güvenlerinin düşük ve sosyal izolasyona yatkın olduğu
belirlenmiştir (5). UĐ’lı kadınların %40.4’ ünde anksiyete ve sinirlilik,%17’sinde günlük yaşam aktivitelerinde
kısıtlanma, %11.1’inde genel sağlıklarının olumsuz yönünde etkilediği ve %2.8’inin de çalışma
performanslarının ve sosyal ilişkilerinin azaldığı tespit edilmiştir (4) . Cinsel aktif kadınların yarısından
fazlasında üriner semptomlar sonucu seksüel disfonksiyon görülmektedir. ÜĐ bulguları saptanan hastaların %
41,2’si cinsel yaşamlarının etkilendiğini ifade etmiştir (5). 4 kadından 1’inde de ilişkide inkontinans sorunu
yaşanmaktadır (2). Cinsel ilişki sırasında idrardan kaynaklanan ıslaklık, cinsel ilişkiyi olumsuz etkiler. Cinsel
ilişki esnasında istem dışı kaçırmaların olması utanma duygusunun ağır, şiddetli ve uzun süreli yaşanmasına,
psikolojik strese neden olabilir. Islanma korkusuna bağlı kadında özgüven azalması, libido kaybı ve anksiyete
görülebilir (2,5). ÜĐ tedavi edilme şansı olmasına rağmen topluma majör fiziksel, psiko sosyal ve ekonomik
etkileri bulunan, çoğu zaman sağlık kurumuna rapor edilmekte gecikilen bir durum olduğu için sağlık
profesyonelleri tarafından toplum içerisinde özen gösterilmeye ihtiyacı olan bir sağlık durumudur (5). ÜĐ tanı ve
tedavi maliyeti yüksek bir sorundur. Sağlık ekibi ÜĐ’ın yaşam kalitesi üzerine olumsuz etkilerine karşı duyarlı
olmalıdır. Đnkontinansın Yaşam Kalitesine etkisini anlamış olan sağlık profesyonellerince, tıbbi tedaviyi
destekleyecek psiko-sosyal yardım normal yaşama dönüşü hızlandıracaktır (2). Kontinansı sürdürme ve
inkontinans tedavisi, multidisipliner bir ekip çalışması gerektirir. Hemşireler inkontinanslı bireylerin bakımını
sağlamada ve kontinansı sürdürmede bu multidisipliner ekibin vazgeçilmez üyeleridir. Hemşirelerin bu alanda da
klinisyen/ uygulayıcı, karar verici, rehabilite edici, hasta hakları savunucusu, eğitici/ danışman, araştırıcı,
yönetici ve koordinatör rolleri söz konusudur (3).
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SUMMARY
Urinary Đncontinence (UI), is a condition that can be demonstrated objectively and in which involuntary
loss of urine leading to social and hygenic problems occurs. UI is more common among females than males and
can affect the women of all ages. Its prevalance ranges from 10% to 30% between the ages of 15 and 64 (3). UI
leads to decline in the quality of life and social withdrawal affecting 25% of women. Quality of life is defined as
the individual’s perception of his position in life in relation to his goals, expectations, standards and interests
under the pretext of the value systems and the culture in which he lives. UI is a fundamental health problem that
affects one’s physical, social, psychological and sexual life and brings about considerable economic burden
(1,2). In the study Kocak and colleagues (4) conducted on 1012 women at the age of 18 and older identified that
242 ( 23.9%) women were down with UI and in 211 (87,2%) women with UI the quality of life was affected
adversely. It was reported that this effect was mostly mild (31,8%) and medium (36%). UI is a problem that
affects the quality of life adversely and it is as much social as medical. Even if not a life-threatening problem, the
disorder caused by constant wetness and irritation causes emotional problems that can extend to depression and
makes one feel insufficient and uncomfortable (2). In literature it is stated that the women with incontinence are
closer to depression, have higher anxiety levels, have lower self-confidence and more prone to social isolation
than the women without incontincence (5). Anxiety and nervousness was reported in 40% of the women with UI,
limitation in daily activities of 17% of the women with UI was found, the general health of 11.1% of women
with UI was affected adversely and it was identified that 2.8% of the women with UI underwent a decline in
their work performances and social relationships (4). Sexual disfunction has been observed in more than half of
the sexually active women as a result of urinary symptoms. 41.2% of the patients, in whom UI findings were
identified, reported that their sexual lives were affected (5). Every 1 in 4 women undergoes incontinence
problem in sexual relationship(2). The wetness resulting from involuntary urine during sexual relationship
affects sexual relationship adversely. Involuntary loss of urine during sexual relationship may cause intense
shame feelings to be experienced severely and for a long time and lead to psychological stress. Decline in selfconfidence, loss of libido and anxiety may be experienced by women due to wetness fear (2,5).
UI is a health condition which requires meticulous care from the health professionals within the public
because it is a condition which is mostly reported late to the health institutions and has major physical,
psychosocial and economic effects on the public though it is incurable (5).
The health team should be sensitive to the adverse effects of UI on quality of life. The psycho-social aid
that is to support medical treatment with the efforts of the health professionals that have well understood the
effects of incontinence on Quality of life can accelerate the return to normal life (2).
Key Words: Woman, Urinary Đncontinence, Ouality of life,
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ÖZET
Aile; kan bağlılığı evlilik ve diğer yollardan aralarında akrabalık ilişkisi bulunan ve çoğunlukla aynı
evde yaşayan bireylerin psikolojik, sosyal, ekonomik ve cinsel gereksinmelerinin karşılandığı temel toplumsal
birimdir. Çocuğun ruhsal gelişiminde en önemli ortam ve toplumsal kurum olan aile, aynı zamanda ciddi
duygusal rahatsızlıkların, gerilim ve çatışmaların kaynağı da olabilir. Aile içinde görülen şiddet; güç ve baskı
uygulayarak aile fertlerinin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan bireysel veya toplu
hareketlerin tümüdür. Şiddet fiziksel, duygusal, cinsel, maddi olmak üzere çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir:
• Fiziksel şiddet; vurma, fırlatma, tekmeleme, yakma gibi bireyde ciddi fiziksel yaralanmalara neden
olan tehlikeli davranışları, fiziksel saldırıları içerir.
• Duygusal şiddet; sözel saldırı veya tehditlerle bireyi yıldırma, alay etme, küçümseme, yüksek sesle
veya gizlice öfke ve kinini yöneltme, bireyin gereksinimlerini ve bireyi sürekli ihmal etmedir.
• Cinsel şiddet; bireyi isteği dışında baskı ya da güç kullanarak cinsel aktiviteye zorlama, zorla
öpme, dokunma gibi fiziksel temas, cinsel içerikli sözel fantezilerin kullanılması durumlarıdır.
• Maddi şiddet; hakların istismar edilmesi, sosyal ilişkinin kısıtlanması, para ya da malın kötüye
kullanılması veya çalınmasıdır.
Aile içi şiddet sık görülmektedir ve bu durumdan en fazla çocuklar etkilenmektedir. Çocuğa yönelik
şiddet, çocukta fiziksel yaralanmalara yol açmasının yanı sıra bilişsel, davranışsal, sosyal ve duygusal işlevler
üzerinde de zararlar yaratmaktadır. Olumsuz sosyokültürel, ekonomik, iletişimsel ve psikolojik koşulların
varlığına bağlı olarak çocuklar fiziksel, cinsel, duygusal ve ihmal niteliğinde çeşitli şiddet biçimlerine maruz
kalmaktadırlar. Kültür; insan yaşamının sürekliliğini sağlayan bilgi, düşünce ve becerilerin kuşaktan kuşağa
aktarılmasıdır. Kültürel özelliklere bağlı olarak şiddetin görülme biçimi ve oranı da ülkeler arasında farklılık
göstermektedir. Örneğin, Çin ve Japonya’da fiziksel istismara nadir olarak rastlanmakta olup; dayak, bu
ülkelerde çocuk yetiştirme yöntemleri arasında yaygın değildir. Amerika’da en sık rastlanan şiddet türü fiziksel
şiddettir. Amerika’da Çocukları Koruma Birliği’nin raporuna göre 1.5 milyondan çok çocuğun istismar edildiği,
bunlardan %27’sinin fiziksel istismara uğradığı bildirilmiştir. Türk kültürüne göre ise çocuk yetiştirme
yöntemleri içinde fiziksel ceza bir disiplin aracı olarak yer almakta ve dayak yaygın olarak kullanılmaktadır.
iteratürde, şiddete uğrayan çocuklarda sıklıkla sinirlilik, umutsuzluk ve psikolojik küntleşme nedeniyle ağır
kişilik ve davranış bozuklukları, huysuzluk, hırçınlık, tedirginlik, suça yönelen davranışlar, iletişim sorunları,
antisosyal ve saldırgan davranışlar, psikosomatik sorunlar, alt ıslatma, sık ve uzun süreli ağlama, yeme
problemleri gibi sorunların görüldüğü belirtilmektedir. Ayrıca aile içinde şiddete uğrayan çocuklar, ileride birer
şiddet uygulayıcısı olabilmektedirler. Aile içi şiddet gizli tutulmasına rağmen önemli bir sağlık sorunudur ve
mağdurun sağlığı üzerinde çok ciddi ve olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bireyin sağlık sorunları da toplumun
sağlığına yansımaktadır. Bu bağlamda hemşirelere birincil, ikincil ve üçüncül korumada önemli görevler
düşmektedir:
Birincil koruma: Aile içi şiddetin ortaya çıkmasını engellemek için önlemler alınır. Bu aşamada
hemşireler öncelikle risk gruplarını belirlemeli, sağlık eğitimi vermeli ve krizi önlemek için destekleyici
hizmetleri düzenlemelidirler.
Đkincil koruma: Şiddetin ortaya çıkardığı yetersizlikleri veya uzun süreli etkilerini azaltmak için erken
müdahaleyi içerir ve şiddeti durdurmayı amaçlar.
Üçüncül koruma: Şiddet mağduruna grup desteği sağlanır. Ailenin şiddet kullanmadan kendini ifade
etmesi, problem çözme becerilerini kullanması desteklenir.
Aile içi şiddet çocukların tüm yaşamlarını etkileyebilecek ağır travmalara neden olabilir. Bu nedenle
hemşireler koruma programları planlamalı ve toplumun bilinçlendirilmesinde aktif rol almalıdırlar. Bu bildiride,
aile içi şiddetin çocuklar üzerindeki psikososyal etkileri ve hemşirenin bu etkileri önleme ve/veya korumadaki
rolüne yer verilmesi amaçlanmıştır.
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SUMMARY
Family is a basic social unit, which meets psychological, social, economic and sexual needs of the
individuals having relationships with eachother by blood relation, marriage or other ways. Family, the most
important environment and social association in child’s mental development; can be also the reason of serious
emotional disturbances, tension and conflicts. Violence within family, is an individual or collective behaviour by
using power and pressure, which causes physical and mental damage in individuals of the family. Violence may
occur in various ways such as; physical, emotional, sexual and material violence.
• Physical violence; includes dangerous behaviors and physical attacks like hitting, throwing,
kicking,burning,
which
cause
serious
physical
injuries
in
individuals.
• Emotional violence; terrorizationing the individual by verbal attacks or threats, ridiculing, scorning,
aiming anger and hate loudly or secretly, neglecting the individual and his/her needs constantly.
• Sexual violence; forcing the individual to have sex out of his/her will by using power or pressure,
forcing to physical contacts like kissing and touching, using verbal fantasies including sexual content.
• Material violence; exploiting the rights, restricting social relationships, stealing or abusing money or
property.
Domestic violence is common and this situation is mostly affecting the children. In addition to physical
injuries, violence against children causes damages on cognitive, behavioral, social and emotional functions.
Depending on the presence of negative socio-cultural, economic, and psychological conditions, children are
being exposed to various forms of violence such as, physical, sexual, emotional and neglect. Culture is
transferring the information, ideas and skills which are providing continuity of human life, to the to next
generations. Forms and rates of violence change in different countries depending on the cultural characteristics.
For example; physical abusing is very rare in China and Japan, because corporal punishment is not a common
bringing up methods in these countries. The most common type of violence in America is the physical violence.
According to the Child Protection Union reports, more than 1.5 million children have been abused, and within
%27 of them have had physical abuse. According to Turkish culture, physical punishment takes part in
disciplinary methods and corporal punishment is been using commonly. It is noted in the literature that, violence
victim children have severe personality and behavioral disorders, moodiness, bad temper, anxiety, criminal
behaviors, communication problems, antisocial and aggressive behavior, psychosomatic problems, enuresis, ,
frequent and prolonged crying and eating problems are seen, because of often irritability, hopelessness and
psychological obtusion. Additionally, domestic violence victim children can be violence enforcers in the future.
Although domestic violence is suppressed, it is an important health problem and causes very serious and
negative impacts on the victim's health. Individual's health problems are also reflecting in the health of society.
In this context, nurses have important role in primary, secondary and the tertiary protection.
Primary prevention: Preventions are taken to obstruct appearance of domestic violence. At this stage,
nurses should first determine the risk groups, provide health education and arrange supportive services to prevent
the crisis.
Secondary prevention: Includes early intervention for reducing deficiency and long-term effects
caused by violence and aim to stop violence.
Tertiary prevention: Group support is provided to violence victim. Family is supported to express
themselves and use problem solving skills without using violence.
In conlusion, domestic violence may be cause severe travmas which can effect the whole lifes of children.
For this reason, nurses should plan preventions programs and take active roles in public awareness.
In this presentation, it is aimed to give information about the effects of domestic violence on the
children’s psychosocial and the role of nurses in prevention and protection from these effects.
Key Words: Violence, Child, Family, Domestic Violence
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REKREASYON AKTĐVĐTELERĐNĐN FĐZĐKSEL ENGELLĐ ÇOCUK VE
AĐLESĐNĐN RUH SAĞLIĞI ÜZERĐNE ETKĐLERĐ
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Eda AKTAŞ
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Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
ÖZET
Engellilik (handicap); yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı olarak, özürlülük ve sakatlılık
sonucu oluşan, çocuk için normal olan bir işlevin yerine getirilememesi, tamamlanamaması ya da eksik kalması
olarak tanımlanmaktadır. Engellilik durumları; oryantasyon, fiziksel bağımlılık, sosyal durum, entegrasyon ve
ekonomik yetersizlikle ilgili engellilikler olarak sınıflandırılmaktadır. Çocuğun engelli olması hem çocuk hem de
aile için bir kayıp ve travmadır. Genel olarak anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, içe kapanıklık, özgüven
eksikliği somatizasyon ve hostilite belirtileri yüksek olan çocuk ve aile stresle baş etmede güçlük
yaşamaktadırlar. Bu bağlamda fiziksel engelliliğin çocuk ve aile üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için son
yıllarda rekreasyon aktiviteleri oldukça yaygın bir biçimde kullanılmaktadır. Rekreasyon, insanların iş, görev ve
ödev gibi yerine getirilmesi zorunlu etkinlikleri ve yükümlülükleri sonrasında kalan boş zamanlarında
dinlenmek, eğlenmek, yenilenmek, bireysel açıdan tatmin olmak için gönüllü olarak katıldıkları etkinlik ya da
deneyimlerdir. Bu etkinlikler müzikal uğraşılar, sportif etkinlikler, oyunlar, sanatsal etkinlikler, hüner gerektiren
etkinlikler, doğa etkinlikleri, sosyal ve kültürel etkinlikler olarak genel başlıklar altında toplanabilir.
Rekreasyonel aktiviteler, engellilerin hayata bakış açıları değişir ve hayata daha sıkı ve içten bağlanmaları
sağlanır. Engelli sosyalleşmeye ve iletişim kurmaya daha istekli olur. Bu nedenle engellilerde rekreasyon,
engellinin dünya ile iletişime geçmesi demektir. Serbest zamanın etkili ve olumlu bir şekilde değerlendirilmesi
engelliler açısında önemlidir. Bu sayede engellilerin toplumla kaynaşması ve rehabilitasyonu sağlanabilir.
Rehabilitasyon ile engellilerin yalnızca hareket özgürlüğünü sağlamak değil, günlük yaşantısında tamamen
bağımsız, kimseye muhtaç olmadan sürdürebilen bir kişi haline getirilmesi ve psikososyal sorunların önlenmesi
hedeflenmektedir. Rekreasyon, fiziksel engelliler için çok farklı boyutlarda yarar sağlamaktadır. Bireyi mutlu
eder; fiziki sağlık gelişimine pozitif etki sağlar; ruh sağlığı açısından moral, motivasyon ve özgüven kazandırır;
yapılacak uygulamalı aktivitelerle zihinsel gelişimi sağlar; oluşabilecek ruhsal ve fiziksel gerilemeyi önler
ve/veya azaltır; bireyi sosyalleştirir; yaratıcılığı, kişisel beceri ve yeteneği geliştirir; başarı ve verimin artışında
pozitif etki sağlar; sosyalleşme, dayanışma ve bütünleşmeyi sağlar; rehabilitasyon sürecini hızlandırır ve etkili
kılar. Fiziksel engelli çocuk ve ailesi için yapılan rekreasyon aktivitelerinin tüm bu yararlarının yanı sıra ruhsal
ve duygusal gelişimi destekleme ve aile yaşam motivasyonunu yükseltme gibi önemli fonksiyonları da
bulunmaktadır. Rekreasyon aktivitelerinin uygulanmadığı durumlarda, sosyal çevrenin olumsuz ve yargılayıcı
tutumlarından dolayı engelli birey ve ailesi olumsuz olarak etkilenmekte, yaşam motivasyonu ve yaşama isteği
azalmakta ve ailelerde psikososyal sorunlar ortaya çıkmaktadır. Literatürde rekreasyon aktiviteleri ile fiziksel
engeli olan bireylerin rahatladıkları, hayata daha olumlu baktıkları ve eğlendikleri belirtilmektedir. Rekreasyon;
ruhsal ve duygusal gelişim açısından sosyalleşmeyi, özgüven ve sosyal uyum becerisi kazandırmayı, yaşam
motivasyonunu arttırmayı hedefler. Bu bağlamda yapılabilecek rekreatif etkinlikler; sportif etkinlikler (takım
sporları, raket sporları, mücadele sporları), zihin jimnastiği sağlayabilecek oyunlar, kültürel ve sanatsal
etkinlikler (tiyatro, sinema, sahne oyunları, müziksel etkinlikler), geziler ve yarışmalardır. Sonuç olarak engelli
çocuk ve ailesine bakım veren pediatri hemşireleri; engelli çocuğun ve ailesinin psikososyal sorunlarını saptayıp,
tüm yaşam alanlarına entegre edebilecekleri rekreasyon aktivitelerini planlamalı, desteklemeli ve çocuk ile
ailesine danışmanlık yapmalıdırlar. Bu bildiride, rekreasyon aktivitelerinin fiziksel engelli çocuk ve ailesinin
yaşam kaliteleri ve hayata bakış açıları üzerindeki etkilerine yer verilmesi amaçlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Rekreasyon, Engelli Çocuk, Aile, Rekreasyonun Etkileri
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SUMMARY
Handicap is defined as; complete or incomplete disability of a normal function of the child, depending
on age, sex, social and cultural factors. Disability status is classified as handicaps about orientation, physical
dependence, social status, integration and economic deficiency. Being handicapped is a loss and a trauma both
for the child and the familiy. Generally, child with anxiety, depression, withdrawn, lack of self confidence,
somatisation and hostility symptoms, and the family have difficulties to cope with stress. In this context,
recreation activities are been used quite commonly for reducing negative impacts of the physical disability over
the child and the family in recent years. Recreation is a voluntary activity or experience for people, in their free
time after finishing their obligations such as work, tasks and duties, to have rest, fun, refresh and personal
satisfaction. These activities can be grouped in headlines like, musical events, sport events, games, art activities,
activities that require skills, nature activities and social and cultural activities. Recreational activities change the
perspective of life of disabled people, and provide them to connect to the life tight and sincerely. Handicapped
has more desire to communicate and being soicalized. Therefore, recreation means communicating with the
world for the handicapped. For the handicapped, it is important to evaluate free time efficiently and positively. In
this way, rehabilitation and social integration of disabled people can be obtained. The aim of rehabilitation is not
only providing freedom of movement, but also creating a person, who can be completely independent and
continue without need of anyone in daily life, and preventing psychosocial problems. Recreation provides
benefits for physical handicappeds in very different sizes. Makes the individual happy; provides a positive
impact to health development; gives morale, motivation and self confidence in terms of mental health; reduces or
prevents the possible mental and physical regression; socializes the individual; increase the creatibility, personal
skills; provides positive impact to increase the personal success and capacity; helps to socialization,
interdependency and integration; speeds up and effects the rehabilitation period. As well as all benefits,
recreation activities for handicapped child and his/her family have also important functions such as, supporting
the development of mental and emotional health and raising the family life motivation. In cases which recreation
activities has not been applied, the handicapped and the family is affected negatively by adverse and judging
behaviours of social environment, and their living motivations and will to live decrease and psychosocial
problems occur. It is determined in literature that disabled people have relaxation, positive emotions about their
lives and enjoyment with recreation activities. Recreation aims to increase the life motivation, socializing for
mental and emotional development, providing self confidence and social adaptation ability. In this context, the
recreations which can be performed are; recreative events; sporting activities (team sports, racket sports, struggle
sports), mental exercise games, cultural and artistic events (theater, cinema, stage plays, musical activities), trips
and competitions. Consequently, pediatrics nurses who provide care to handicapped children and families;
should identify the psychosocial problems of the child and the family, organise recreational activities which can
be integrated to all living space of them, provide support and guidance to the child and the family. In
this
presentaion, it is aimed that the effects of receation activities on disabled children and their families’ quality of
lives and life perspectives.
Key Words: Recreation, Handicapped Child, Family, Effects of Recreation
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GÖÇ EDENLERDE RUH SAĞLIĞININ KORUNMASI,
GELĐŞTĐRĐLMESĐ VE GÜÇLENDĐRĐLMESĐ
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ÖZET
Göç; bireyin ekonomik, sosyal ya da özel nedenlerle kendi irade ve isteği ile yaşadığı yeri değiştirmesi,
gittiği yerde evini kurması, uzun süre yaşamını orda sürdürmesi olarak tanımlanabilir. Küreselleşme ile birlikte
dünyanın adeta küçük bir köy haline geldiği günümüzde göç, Türkiye için de önemli bir olgu haline gelmiştir.
Đnsanlar, iş bulmak, daha iyi şartlar içinde çalışmak, kendilerine ve ailelerine daha iyi yaşama imkânları
yaratmak ve yaşamak için daha güvenli bir yer bulmak amacıyla göç etmektedirler. Ancak göç edilen yerlerde
yeterli sağlık olanaklarının olmaması, geliri düşük işlerde çalışmak zorunda kalmak ve sosyal güvenceden
yoksun olmak gibi faktörler göç edenlerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Göç tüm bu
olumsuzlukların yanı sıra ruh sağlığını da olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Göçün travmatik etkisiyle gelişen
ruhsal hastalıklar arasında kısa reaktif bozukluk, majör depresyon, alkol bağımlılığı, psikosomatik hastalıklar,
uyum bozuklukları sayılmaktadır. Göçün ruh sağlığı üzerine etkisi ile ilgili literatürde en sık bildirilen ruhsal
bozukluk majör depresyondur. Bazı çalışmalarda göç edenlerde depresyon oranının %80’lere çıktığı
görülmektedir. Sosyal destek sistemlerinin zayıf olduğu kentsel alanlarda duygudurum bozuklukları ve intihar
girişimlerinin daha da arttığı belirtilmektedir. Ancak ülkemizde göç edenlerin ruhsal sorunlarına yönelik
araştırmalar yetersizdir ve göç edenlere yönelik herhangi bir yapılandırılmış psikososyal destek programı mevcut
değildir. Temel sağlık hizmetlerinde çalışan hemşirelerin rollerinden biri bölgesindeki risk altında olan grupları
belirlemek ve önleyici müdahaleler yapmaktır. Bu nedenle göç edenlerin mevcut durumlarının belirlenmesi, ruh
sağlığı açısından taramalar yapılması ve risk altında olanların takip edilmesi, ruhsal sorunları olanların erken
tanısının konulup, gerektiğinde ruh sağlığı hizmeti alınması için yönlendirilmesi önemli görülmektedir. Bu
derleme çalışmasında göç edenlerin ruh sağlığını koruma, geliştirme ve güçlendirmeye yönelik müdahaleler
tartışılacaktır.
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SUMMARY
Migration is described as a person changed place where it lives because of economic, social or special
reasons with its self decision and demand. At the present day, the earth gains the status of a small village with
the globalization and migration becomes an important phenomenon for Turkey also. Humans migrate so as to get
business, work in better conditions, to creat better living conditions to themselves and their families and to find a
secure place for living. But some factors such as insufficient health facilities in migrated place, have to work in
low gained jobs and to be deprived of social security effect migrants’ health negatively. Nevertheless these
difficulties can effect migration mental health negatively also. Acut reactive disorder, major depression, alcohol
dependecy, psychosomatic disorders, adaptation disorders are counted among mental disorders developing by
migration’s travmatic effect. In literature, the most common mental disorder about migration effect over mental
health is major depression. In some studies proportion of depression is arising to 80% per cent’s. Because of
insufficient social support system, it is stated that mood disorder and suicide attemps are too much. In Turkey
there is little research about psychiatric problems of migrated and there is not any structured psychosocial
support program toward migrated. One of the role of nurses working in primary health care is designating groups
under risk and doing preventative interference. Therefore it is seen important to designate migrants’ existing
states, rabbing about mental health and following up them who are under risk, diagnosing early to whom has
mental disorders and in case of necessity guiding them to procuring mental health service. In review study it is
argued mental health promotion intervention for migrated will be discussed.
Key Words: Migration, Mental Health Promotion, Primary Health Care, Nursing
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ÖZEL BĐR GRUP OLAN MAHKÛMLARA YÖNELĐK RUH SAĞLIĞI
HĐZMETLERĐ
Nuray ŞĐMŞEK
Nevşehir Üniversitesi Semra Ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu
ÖZET
Ruh sağlığı bozuk mahkumların tedavi, barınma, gelir, mesleki eğitim ve aile desteği gibi ihtiyaçlarının
artmasına karşın gerekli programların uygulanmaması nedeniyle, bu mahkumlar hapishanelerden yada
hastanelerden tahliye edilerek topluma karıştırılmaktadırlar. Böylece birçoğu ağır suçlar dâhil olmak üzere tekrar
suça bulaşmaktadır. Bunun sonucunda doğal olarak, hapishanelerde kalan ruh sağlığı bozuk insanların sayısı
önceki dönemlere nazaran çok daha büyük artış göstermiş ve artmaya devam etmektedir(1). Ülkemizde ve
yurtdışında yapılan çalışmalarda psikiyatrik hastaların yarısı şiddet gibi bir suç nedeniyle hapse girmekte ve
hapishanelerdeki bireylerin depresyon, intihar, anksiyete bozukluğu gibi çeşitli ruhsal bozuklukların yanında,
uyuşturucu ve alkol problemi ve aile becerilerinde yetersizlik gibi sorunları olduğu belirtilmektedir(1,5). Eğer
kişinin tanılanmış bir ruh sağlığı problemi varsa, çoğunlukla bir hastaneye gönderilmekte veya kısa bir tedaviye
tabi tutulduktan sonra cezaevine geri götürülmektedir. Bazen uygun bir tedavi sağlanmakta fakat öte yandan
tedavi aşamaları düzgün bir şekilde uygulanmamakta veya tedavi hasta tahliye edildikten sonra devam
etmemekte ve sonuç olarak birey psikotik safhasına geri dönmektedir(1). Ülkemizde 2008 yılı kayıtlarına göre
toplam hükümlü sayısı 50 470 kişidir ve bunların da 42 234’ü adi suçlar nedeniyle hüküm giymiştir. Bir
mahkûmun Ceza Đnfaz Kurumuna kabul edilişinde, bir doktora muayene olma ve gerekirse aşı olma gibi bazı
hakları vardır ve ayrıca mahkûmun kişisel, duygusal, ruhsal ve sosyal sorununun çözümü için kurum
psikologuna yâda sosyal çalışmacıya başvurabileceği belirtilmektedir(4). Ancak ülkemiz adalet sistemi içinde
ruh sağlığı hizmetlerinin sınırları belirlenmediği gibi, ruh sağlığı hemşiresi de sistem içinde yer almamaktadır.
Yurt dışı literatür incelendiğinde, hapishanede çalışan hemşirelerin işlevlerinin geniş bir çeşitlilik gösterdiği
görülmektedir. Hemşirelerin yerine getirmesi gereken görevlerinden bazıları: Đntiharı engelleme programını
izlemek, ekip çalışmasını yürütmek, şiddet içeren davranışları yönetmek ve engellemek için rehabilitasyon
çalışanlarına destek sağlamak ve madde bağımlılığı programlarını koordine etmek ve geliştirmek, personele ve
mahkûmlara anlaşmazlıklarını nasıl tartışacaklarını göstermektir. (1,6,7). Uzman psikiyatrik ve ruh sağlığı
hemşirelerinin cezaevinde görev alarak hapishanedeki bireylerin ruhsal sorunlarını ve bakım gereksinimlerini
tanımlayıcı araştırmalar yapmaları ve gerekli terapötik girişimleri planlama ve uygulamaları, belirledikleri
öncelikli problemleri çözmek için sektörler arası işbirliğini koordine etmeleri önerilmektedir.
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MENTAL HEALTH SERVICE FOR THE INMATES-A SPECIAL
GROUP
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SUMMARY
Even though the needs of the inmates with mental health disorder, such as treatment, accommodation,
revenue, vocational education and family supports have been gradually increasing, those inmates are discharged
from hospitals or jails and sent to the society as the required programmes haven’t been implemented. Hence,
most of them have involved in crimes even in felony again. As a result of this, the number of the inmates
staying in prisons has naturally showed a great amount of increase considering their number at the previous
periods and it has been continuing to rise up(1). It is stated in the surveys carried out in our country and abroad
that half of the physiatric patients have been put in prison due to crimes like violence and the inmates in jails
have various mental disorders such as depression, suicide, anxiety and besides drug-drinking problems and
insufficiency of their family skills(1-5). If the individual has a diagnosed mental health problem, he/she has been
mostly refered to a hospital or sent back to the jails after having been put under a short treatment. Sometimes a
proper medication has been put into practice; however the phases of the medication can not be implemented
properly or the medication doesn’t keep going after the client has been discharged from hospital. As a result, the
individual comes back to his psychotic phase(1).According to the records in Turkey in 2008, the total number of
the prisoners is 50470 and 42234 of them were sentenced owing to ordinary crimes. A prisoner has some rights
such as to be examined by a doctor and vaccined if it’s needed when he is put into a jail. In addition, it’s
explained that he can consult a psychologist or social specialist for his private, emotional, mental or social
problems(4). Even so; the limits of mental health service aren’t defined in our country and the mental health
nurse doesn’t have its place in the system either. When the foreign literature is reviewed, it’s seen that the
functions of the nurses working in jails show a great variety. Some of the duties, to be done by the nurses are to
implement the programme of the suicide prevention, operate the group work, support the rehabilitation staff to
direct and prevent the attitudes involving violence, coordinate and develop the programmes of substance
dependence and show the staff and the inmates how to sort out their disagreements.(1,6,7)It’s suggested that
specialist psychiatric nurses and the mental health nurses should take charge in jails, carry out the researches
defining the cure requirements and mental problems of the individuals in jails, required therapeutics intervention
planing and implementation and coordinate the cooperation among the sectors in order to sort out the primary
problems which they have identified.
Key Words: Đnmate, mental health service, nursing
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BĐR PSĐKOSOSYAL DEĞERLENDĐRME ARACI OLARAK
DĐSTRES TERMOMETRESĐ
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ÖZET
“Distres” kelimesi kanserli bireyin, kanserle baş etme yetisini engelleyen hoş olmayan hisleri,
duyguları, bu hislerin ve duyguların fiziksel belirtilerini ve kişi tarafından ele alınış şeklini tanımlamak için
kullanılmaktadır1,2. Dilimize; sıkıntı, güç durum olarak çevrilen kelimenin Đngilizce anlamı, bir tür acı, güçlük ya
da stresdir. Bu acı ya da güçlük, kişinin fiziksel ya da ruhsal durumuna bağlı olarak ortaya çıkabilir. Fiziksel acı
ya da ruhsal acı şeklinde de görülebilir3,4.Distres kavramı, güçsüzlük, hüzün, korku, depresyon, anksiyete, panik,
endişe, üzüntü gibi çok çeşitli durumları kapsar. Distresin anlamı; korku, endişe, üzüntü gibi kanserli bir birey
tarafından yaşaması beklendik durumlardan, gerçek depresyon, yaygın ankisiyete bozukluğu, panik, izolasyon,
ruhsal ve varoluşsal kriz gibi psikiyatrik tablolara kadar genişleyebilir 1,5,6. Bütün bunların yanı sıra distres
kişinin düşüncelerinden davranışlarına kadar yaşamının büyük bir bölümünü de etkileyebilir 7,8.Kanserli bireyler
ve yakınları, tanıdan tedaviye kanserle geçen süreçlerin tümünde, ciddi ölçüde distres yaşamaktadırlar. Hemen
hemen tüm kanser hastalarının distres yaşaması normal karşılanmakla birlikte, yaşanan distresin kanser
tanısından iki ay sonra azalmaya başlaması beklenmektedir 7,8. Bu sürenin uzaması durumunda, distres yaşayan
bireyde, hastalığa ve tedaviye yönelik disfonksiyonel davranışlar görülebilir. Bazı durumlarda distres kişinin
kanserle baş etme yeteneğini azaltacak ve hastanın tedavisine uyumunu etkileyecek kadar şiddetli
yaşanabilir7,10.The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) distresin izleminin ve distres yönetiminin,
rutin kanser bakımına dâhil edilmesini önerilmektedir. Distres izleminde değerlendirmenin, uygulanabilir, hızlı
ve pratik bir araçla yapılması gerekmektedir. Distres taraması için kullanışlı ve kolay uygulanabilir bir ölçek
geliştirmek amacıyla yapılan pek çok çalışma vardır. The National Comprehensive Cancer Network (NCCN)
distresin değerlendirilmesi için, Roth ve ark. Tarafından 1998’de geliştirilen “Distres Termometresini (DT)”
önermektedir 7.11.5. Çünkü DT pratik, kolay uygulanabilir ve etkin bir ölçektir. Aynı zamanda da pek çok
alandaki distresi ölçebilmektedir 12. Distresin ele alınması ve yönetilmesiyle, kanser hastalarının, kendilerinde
distres kaynağı olan pek çok durumla baş etmelerine ve duygusal durumlarını geliştirmelerine yardımcı
olunabilir. Yine distres ele alınarak ve yönetilerek, hastaların, yaşam kalitelerini olumsuz etkileyen, hastalığın
ve tedavinin yan etkilerinden etkilenme durumları azaltılabilir13,14.Bu çalışma NCCN tarafından distres
izleminde ve yönetiminde kilit sağlık profosyonelleri olarak işaret edilmiş olan hemşirelere, DT’nin tanıtılması
amacıyla hazırlanmıştır.
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SUMMARY
Distress is used to define unpleasant emotional experience of a person with cancer that may interfere
with the ability to cope effectively with cancer and its physical symptoms1,2 distress which means suffering,
difficulty or stress is translated as trouble, hardship. This trouble or hardship can arise depending on physical or
psychological state of an individual and appear as physical or psychological suffering3,4.Distress extends along a
continuum, ranging from common normal feelings of vulnerability, sadness, and fears to problems such as
depression, anxiety, panic, social isolation, and existential and spiritual crisis1,5,6. In addition to all of these,
distress may affect a major part of life from thoughts to behaviours7,8.People with cancer and their families have
serious distress at all courses of cancer such as diagnosis, treatment, surviving, recurrence. However, it is
regarded almost all patients with cancer have distress, it is expected distress to decrease in two months from the
diagnosis of cancer7,8. If this time gets longer, patients who have distress may show disfunctional behaviours
about cancer and treatment. In some circumtances and for some patients, distress may decrease the ability to
cope with cancer and affect the adjustment to treatment7,10.Distress is recommended to be monitored regularly
and involved in routine cancer care. Distres evaluation should be aplicable, quick and practical. There are many
studies to develop a useful and easily performed tool for screening distress. NCCN recommends “Distress
Termometer (DT)” developed by Roth et all. in 1998 to evaluate distress7,11,5. Because DT is a practical, easily
performed and effective tool and measures distress at most areas12 .Dealing with and managing distress may help
patients with cancer to cope with a number of states cause distress and improve their emotional status. Also it
may decrease the effects of diagnosis and treatement side effects that negatively influence quality of life13,14.The
aim of the study is to introduce for nurses who is indicate by NCCN as key figures for distress monitoring and
distress management.
Key Words: Psycho-Oncology, Psychosocial, Distress,
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PSĐKODRAMA ĐLE FARKINDALIĞIN ARTIŞI NASIL OLMAKTADIR?
O lc a y Ç A M
Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Bornova, Đzmir
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Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Psikiyatri Hemşireliği Bornova, Đzmir
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. Đnsanlar 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.

‘‘Đnsan 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.
Đlişki, 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. Đyileştirmenin 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.
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KARAT-G Terapisinin Tarihsel Süreci
KARAT-G Prof. Dr. Đ. Ferhan Dereboy öncülüğünde geliştirilen ve Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve
Uygulama Hastanesi Psikiyatri kliniğinde üç buçuk yıldır düzenli olarak uygulanmakta olan yapılandırılmış bir
grup terapisi tekniği olup, haftada iki kez 75 dakikalık oturumlar şeklinde ortalama 6–8 kişilik gruplara
uygulanmaktadır. Terapi Yalom gruplarının gündem belirleme ilkesinin bizim kültürümüzle uyuşmadığı ve
hastaların bu konuda zorlandıkları gözleminden yola çıkılarak geliştirilmiştir.
Yatan Hastalarla Grup Terapisi Neden Yaygın Değil?
1- Mesleki alansallık sorunları: ABD’de yatan hastaların grup terapileri psikiyatri hemşireleri tarafından
sürdürülmektedir. Bir servisin şefi hemşirelerin bu işi yapması gerektiği düşüncesinde olmadığında grup
terapileri yürütülememektedir. Aynı durum ülkemiz içinde geçerlidir.
2- Kültürel olarak yatkın olmamaya bağlı sorunlar: Hastalar tarafından terapinin amacını anlayamama,
gündem belirleyememe, duygularını anlatmakta zorlanma terapi sürecinin ilerlemesinin engelleyebilmektedir.
3- Terapinin yapılandırılmış olmamasına bağlı sorunlar: Terapinin yönünü bilememe, terapide yol alınıp
alınmadığını anlayamama, gidilmesi gereken yol hakkında bir fikre sahip olmama grup sürecini olumsuz olarak
etkileyebilmektedir.
Kişilerarası rol analizi grup terapisinin özellikleri nelerdir?
Yapılandırılmış bir terapi tekniğidir. Uygulaması ve eğitimi görece kolaydır. Evrimsel ve kişilerarası psikiyatri
okullarından esinlenmiştir. Teknik olarak Yalom (etkileşim) gruplarına dayanmaktadır.
Kişilerarası rol analizi grup terapisi için hasta seçerken nelere dikkat edilmelidir?
Grup terapisine alınacak hasta sayısı 6–8 arasında olmalıdır. Mümkünse 4 erkek, 4 bayan olmalı ve benzer
kişilik özelliklerinde 2’li olarak tercih edilmelidir. 18–60 yaşları arasında olan hastalar uygundur (Hasta seçim
ölçütleri Yalom’un belirttiği üst düzey gruplar için hasta seçim ölçütleri ile aynıdır.)
Kişilerarası rol analizi grup terapisi hangi basamaklardan oluşmaktadır?
1- Rolü Tanımlama
2- Rolün Bedelini anlama
3- Rolün Kazancını anlama
4- Rolün Nasıl Edinildiğini Anlama
5- Rolün Hastalıkla Đlişkisini Anlama
6- Rolün Düzeltilmesi
BU BASAMAKLARIN TANIMLANMASI
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. Đnsanlar,
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.
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5- Rolün Hastalıkla Đlişkisini 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: 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 getirebilmektedir. Rol çözümleme sürecinin son basamağında; hastanın birinci görevi, rolünde
yapması gereken düzeltmelerin neler olduğunu grubun yardımıyla belirlemektir. Đkinci görev de, yapmaya karar
verdiği rol değişikliğiyle ilgili ilk denemeleri veya provaları seanslar sırasında veya seansların arasında
gerçekleştirmektir.
Hastanın gündemi oluşturulurken nelere dikkat edilmelidir?
Diğer grup üyelerinin servis gözlemleri sonucu hasta hakkındaki edindikleri fikir ile hastanın kendi grup
anlatımları sonucunda diğer gözlemciler tarafından hastaya uygun bulunan ve hastanın da benimsediği,
terapistler tarafından da onaylanan, bazen terapistler tarafından da önerilebilen ve hasta ve diğer grup üyeleri
tarafından da hastanın kişilerarası ilişkilerdeki tarzını tanımlayan ifade rol olarak kabul edilmektedir. Bu roller
hayata dair örnekler, dizi film kahramanları, masal kahramanları… v.b olabilir. Böylece hastanın ve grup
üyelerinin aklında hasta adına belirlenen rol daha kalıcı olacaktır. Bu belirlenen rol hastayı tam olarak
yansıtabilmelidir. (Örn: Sessiz gelin, küstüm çiçeği, maskeli gelin, Güzin abla, öfkeli adam, düşünen adam,
sabırlı gelin …) Her grup terapisine başlamadan önce grup üyelerine hangi basamakta oldukları, bugünkü
gündemlerinin ne olduğu ve bugün çalışmak üzere belirlemiş olduğu gündeminin çalışmak istediği basamakla
ilişkisi olduğu sorulur.
Gündemlerin işlenmesi sırasında terapistler nerede araya girmelidir?
Hastanın rolü/gündemi ile ilgili basamaklar çalışılırken gündem dışına çıkıldığında, toplumsal olaylara
girildiğinde ve genellemeler yapıldığında, hasta kendine ayrılan süreyi gereksiz ayrıntılarla aşmaya başladığında,
grup içi öfke çok arttığında, grubu terk etmek isteyen hasta olduğunda, grup üyeleri birbirlerine sözel saldırıda
bulunduklarında, grup üyeleri birbirlerini dinlemediklerinde, hastanın gruptan koptuğu gözlendiğinde.
Neden kişilerarası rol analizi grup terapisi?
Terapistler tarafından yapılan Yalom tarzı gruplarda ve gruplar sırasındaki hasta gözlemlerinde hastaların grupta
gündem oluşturmakta zorlandıkları ve daha çok genel konulara yöneldikleri saptanmıştır. Yalom tarzı gruplarda
bizim kültürümüzle ve ilişki kurma tarzımızla ilgili bir uyuşmazlık olduğu gözlenmiştir.
Kişilerarası ilişkilerde rol çözümleme terapisinde de hasta seçim kriterleri, grup içi iyileştirici faktörler ve
grubun hastalara sağladığı yararlar Yalom’ un söz ettiği faktörleri içermektedir.
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TOPLUMA YENĐDEN KATILIM PROGRAMI EĞĐTĐCĐ EĞĐTĐM
KURSU
Zekiye ÇETĐNKAYA DUMAN
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dünyada, kronik ruhsal hastalıklı bireylerin tedavisi için yatan hasta hizmetlerinden topluma temelli
hizmetlere doğru bir dönüşüm, değişim yaşanmaktadır. Kronik ruhsal hastalığı olan kişiler, kısa hastane yatışı ve
sonrası toplum hizmetlerinden faydalanmaları yönünde desteklenmekte ve yönlendirilmektedir. Ülkemizde
topluma temelli rehabilitasyon hizmetleri olmayıp kronik psikiyatri hastaları sadece yatan hasta ve ayaktan hasta
izlem hizmetlerinden yararlanmaktadır. Yatan hasta hizmetleri sırasında hastaneden çıkışın plansız bir şekilde
yapılması, hastaların sıklıkla hastalıkları ile ve dışarıdaki yaşamla mücadele etme yeteneği kazanmadan
hastaneden çıkmaları, hastalıklarını yönetme, baş etme bilgilerini ve becerilerini arttırmaya yönelik programların
olmaması ya da yetersizliği, özellikle de toplum kaynakları olmadığında riskli olabilmektedir. Bu durum kronik
ruhsal hastalık tanısı olan kişilerin relaps oranlarında artmaya, tekrarlı hastane yatışlarına hastada ve ailede
ümitsizliğe ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Hastaneye tekrar yatış riskini azaltmak için
hastanın yatışından başlayarak hastaneden çıkışa hazırlanması, rehabilitasyonu ve toplum içinde izlenmesi
çalışmalarının planlı bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Kısa süreli yatışlar akut alevlenmenin ortadan
kalkmasıyla birlikte hastaların ve ailelerin işbirliğine ve yardım almaya en hazır oldukları dönemdir. Bu
dönemde, hastaların hastalıklarını yönetmekle ilgili psikososyal müdahaleler ve bazı programlar büyük önem
kazanmaktadır.
Bu programlardan biri olan Topluma Yeniden Katılım Programı (TYKP) yatan hasta ortamında grup
süreci ve psikoeğitimi birlikte kullanarak yürütülebilen yapılandırılmış bir programıdır. Psikoeğitim modeli
sistematiktir, amaçlıdır, şimdi ve burada ilkesini benimseyerek hasta ve ailesinin hastalık ve hastalığının
sonuçlarını daha iyi anlamalarına katkı veren bilgi verme ve rehberlik etme aktivitelerini içerir. Grup süreci ve
psikoeğitimin birlikte kullanıldığı uygulama modelinde; grup süreci-kişilerarası etkileşim ve psikoeğitsel içeriğin
dinamik ve karşılıklı etkileşimi ile öğrenmenin oluşmasını sağlar. Ayrıca grup ortamında eğitim diğer üyelerden
desteği ve geribildirimleri sağlayabilir.
Bağımsız ve Sosyal Yaşam Becerileri Topluma Yeniden Katılım Programı (TYKP) (Social and
Independent Living Skills: The Community Re –Entery Program) Los Angeles Kalifornia Üniversitesi
Psikiyatrik Rehabilitasyon Programı’nda Liberman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş ve klinik çalışmalarda
kullanılmıştır. Davranışçı kuram ve teknikler esas alınarak geliştirilen yapılandırılmış bir programdır. Program
şizofren ve diğer majör ruhsal bozukluğu olan hastaların taburculuk planlarına daha kapsamlı bir içerikle
yaklaşmakta ve toplumda yaşamak için gereksinim duyacakları bilgi ve becerilerden oluşmaktadır. Program,
kronik ve yineleyici ruhsal hastalığı olan kişilerin hastaneden taburcu olmadan veya bağımsız yaşama geçmeden
önce:
a. Hastalığın yol açtığı davranışları ve hastalık semptomlarını tanımalarını,
b. Hastaneden çıkışı planlamada işbirliği yapmalarını,
c. Đlaçların yararları ve yan etkileri bilgisi ile hastaneden ayrıldıktan sonra gereken tedavileri
sürdürmelerini, ilaçla ilgili problemleri çözmelerini,
d. Hastalığın tekrarlanma riskini azaltmayı amaçlamaktadır.
TYKP her biri yaklaşık 35–90 dakika süren 6 oturumdan oluşmaktadır. Bunlar:
1-Topluma yeniden katılma programına giriş
2-Hastaneden taburcu olmaya hazır olmanın ölçütleri
3-Đlaçların etkilerini değerlendirme ve izleme
4-Đlaçla ilgili problemleri değerlendirme ve izleme
5-Haberci belirtileri tanıma ve izleme
6-Hastalığın tekrarlamasını önleyici acil planları geliştirme.
Program 6-8 kişilik grup uygulaması ile yürütülmektedir. Grup sürecinde ödevler, kontrol listeleri, vaka
okuma, soru cevap ve rol oynama gibi öğrenme aktiviteleri kullanılmaktadır. Bir hasta grubu programı yaklaşık
iki haftada tamamlanmaktadır.
Programın Yürütülmesi için gerekli kaynaklar
Topluma yeniden katılma programını uygulamak için;
a. Her hafta bu programa ayrılmış yeterli zamana
b. Sakin ve yeterince geniş bir mekana
c. Bir kara tahta ya da flipcharta
d. Daha önceden hazırlanmış vaka örneklerine
e. Her oturuma ilişkin kendi kendine izleme listelerine
f. Eğiticinin el kitabına
g. Yardımcı-eğitimciye (zorunlu degil) gereksiniminiz vardır.

Eğitimcide Olması Gereken Özellikler
Eğitimci olarak gelişmiş bir hemşirelik, sosyal çalışmacı, psikiyatri, eğitim ya da psikoloji bilgisine sahip
olmanız gerekli degildir. Programı yürütebilmek için gerekli özellikler;
a. Coşku, sabır ve sıcaklık
b. Ayrı ayrı her katılımcının gereksinimlerine karşı duyarlı olmak
c. Ruhsal hastalığı olan kişilerle çalışma konusunda deneyimli olmak
d. Her bir katılımcıya saygı duymak
e. Her bir katılımcının çabasını ve gösterdiği küçük gelişme belirtilerini içtenlikle takdir edebilmek
f. Eğitimcinin El Kitabı’nda yazılı açıklamaları sürekli biçimde takip edebilmektir.
En önemlisi de programın başarıya ulaşabilmesi ve bunun süreklilik kazanabilmesi için klinik ekibin ve
idari kademenin bütünü tarafindan destekleniyor olması gereklidir.
Katılımcılar için gruba dâhil etme kriterleri
Topluma yeniden katılma programı özellikle şizofrenler, bipolar bozukluğu ve yineleyici depresyonu olan
hastalar için hazırlanmıştır. Belirtiler grubun öğrenme sürecini bozmadıkça (bağırmak, tehdit etmek vb… gibi)
halüsinasyonu ya da diğer belirtileri olan hastalar gruptan dışlanmamalıdır.
Katılımcılar için temel ölçütler;
a. Her bir öğrenme aktivitesindeki tanımlananları öğrenebilecek durumda olmak
b. Đstenenlere uygun yanıtlar verebilmek
c. Oturum süresince anlatılanlara dikkatini verebilmek
d. Bu programda öğretilen becerileri öğrenmeye gereksinim duymak
e. Grubun işleyişini tolere edebilmek
f. Katılımcıların yetenekleri arasında büyük farklılıklar bulunmadığı zaman grubun işleyişi ideal
düzeyde olacaktır. Bazı kişiler diğerlerinden daha yavaş öğrenebilir ya da eğitimin tekrarlanmasına
veya düzenli oturumlar dışında özel rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Eğitim için o sırada hazır olmadığı
açıkça belli olan kişileri hastalıkları kontrol altına alındıktan sonra programa almak uygun olacaktır.
Topluma Yeniden Katılım Programının Bileşenleri
Bu grubu yönetmek için; 8 katılımcı, bir eğitimci ve (mümkünse) bir yardımcı-eğitimciden oluşan
bir grup idealdir. Üye sayısı arttıkça herbir üyenin alıştırmalara aktif olarak katılma şansı azalır. Ayrıca her bir
oturumu tamamlamak için gereken süre de uzayacaktır. O oturumda öğretilen alıştırmaları kavrayabilecek
durumdaysa, grup başladıktan sonra yeni katılımcıların katılımı mümkündür. Ancak kişi programa
alınmadan önce, program hakkında ve biten oturumlar hakkında kısa bilgi verilmelidir. Sonradan katılanlar daha
sonra başlayacak programın ilk oturumlarına katılarak programı tamamlayabilirler.
Her eğitim oturumu grubun büyüklüğüne ve katılımcıların dikkat kapasitelerine göre 30 -90 dakika
sürmelidir. Bazı oturumlarda diğerlerine göre daha fazla eğitim alıştırması bulunmaktadır. Bu oturumları iki
kısa oturum şeklinde yapabilirsiniz ya da katılımcıların dikkatinin ve aktivitesinin devamlılığını sağlamak için
kısa aralar verebilirsiniz.
Her oturum bir önceki oturumda öğrenilenlerin kısaca gözden geçirilmesiyle başlar. Bazı
oturumlarda katılımcılardan önceki oturuma ilişkin ev ödevleri hakkında bilgi vermelerini isteyerek
başlayabilirsiniz. Örneğin katılımcılardan her bir oturuma özel formları doldurmaları istenmiş ise, bunu yapıp
yapmadıklarını kontrol ederek başlayabilirsiniz. Ya da oturumlar dışındaki çalışmalarda güçlük yaşayanlara
yardım/problem çözme ile başlayabilirsiniz.
Her oturum o toplantıda islenen materyalin kısaca gözden geçirilmesiyle sona erer. Gözden
geçirme soruları Eğiticinin El Kitabı’nda yer almaktadır. Bunları sorarak grubun bir sonraki oturum için hazır
olup olmadığını anlayabilirsiniz. Aksi takdirde o oturumda işlenen konuların bir daha gözden geçirilmesi
gerekecektir.
Haftada en az üç oturum yapılmalıdır. Oturumların daha seyrek olması durumunda katılımcılar
öğrendiklerini unutacaklardır. Oturumlar nispeten kısa olduğundan en iyisi her gün bir oturum düzenlemektir.
Özellikle hastanede yatış süresinin kısa tutulduğu birimlerde günde iki oturum da uygulanabilir.
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