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ÖZET 

Yılmaz, S. (2011). Şizofreni Tanılı Hasta ve Ailelerinin Eğitim Gereksinimleri.  

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği ABD. Doktora 

Tezi. İstanbul.  

Psikiyatri hastaları ve onların bakımıyla ilgilenen yakınları,  psikiyatrik hastalıklar ve 

hastalığın getirdiği güçlüklerle baş etmede eğitime gereksinim duymaktadırlar; ancak bu 

grubun özgül eğitim gereksinimleri hala tam olarak tanımlanmış değildir. Bu amaçla 

şizofreni tanılı hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri ile bu gereksinimleri 

etkileyen faktörlerin belirlenmesi için bu çalışma yapıldı. Araştırma iki aşamada 

gerçekleştirildi. Birinci aşama, Eğitim Gereksinimleri Anketi‟nin geçerlik ve 

güvenirliğini değerlendirmek üzere metadolojik; ikinci aşama tanımlayıcı-kesitsel 

araştırma yöntemine göre yürütüldü. Bu çalışma, İstanbul‟da bir üniversite hastanesinin 

psikiyatri kliniği ile iki şizofreni derneğinde yürütüldü. Çalışmaya toplam 140 hasta ve 

75 hasta ailesi katıldı. Veriler, araştırmacı tarafından literatür doğrultusunda geliştirilen 

Bilgi Formu (Hasta ve Aile İçin) ve Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Eğitim 

Gereksinimleri Anketi kullanılarak toplandı. Hasta ve ailelerin en çok, hastalıkla ilgili 

son bilimsel gelişmeler, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, ilaçlar, ilaçların yan 

etkileri ve stres yönetimini öğrenmek istedikleri saptandı. Her iki gruptaki katılımcıların 

en az ilgilendiği konuların ise alkol-madde kullanımı, psikiyatri kliniğine yatma ve 

öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar olduğu saptandı. Hastaların eğitim gereksinimleri, 

onların medeni durumları, gelir düzeyi, psikiyatri kliniğine yatış sayısı, taburcu 

olduğundan bu yana geçen süreden; ailelerin ise yalnızca hastalığa bağlı aylık harcama 

miktarından etkilendiği saptandı. Hasta ve ailelerin özgül eğitim gereksinimlerinin 

tanılanması, bu gruplar için hazırlanacak eğitim programlarının oluşturulması ve 

etkinliği açısından önemli görünmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Şizofreni, sağlık eğitimi, hasta,  aile, eğitim gereksinimleri 
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ABSTRACT 

Yılmaz, S. (2011). Educational Needs of Patients with Schizophrenia and their Families. 

Istanbul University, Institute of Health Science, Department of Psychiatric Nursing 

Doctoral Dissertation. Istanbul. 

Both psychiatric patients and the caregivers in their families need to have education 

about psychiatric diseases and dealing with challenges brought by the disease, but the 

specific educational needs of this group is still not fully defined. For this purpose, this 

study was conducted in order to determine the educational needs of patients with 

schizophrenia and their families and to identify factors that might affect these needs. 

The study was conducted in two stages. In the first stage, validity and reliability of the 

Educational Needs Questionnaire was assessed methodologically and the second-stage 

of the study was carried out in a descriptive and cross-sectional study design. This study 

was conducted in the psychiatric outpatient clinics of a university hospital and two 

schizophrenia associations in Istanbul. A total of 140 patients and 75 family members 

were included in the study. The data were collected using Information Forms (for the 

Patient and Family) which were developed by the researcher in the light of literature 

and Turkish Version of Educational Needs Questionnaire. The topics that patients and 

families felt they had the greatest need to learn more about were the recent scientific 

developments related to the disease, mental health service utilization, medications, side 

effects of drugs and stress management. The issues of least interest among participants 

in both groups were alcohol and substance use, psychiatric hospital admission, anger, 

violence and aggressive behaviors. It was determined that the patients‟ educational 

needs were affected by their marital status, income level, the number of psychiatric 

hospital admission and the time elapsed since discharge from hospital while the 

families‟ educational needs were affected by monthly expenditure due to illness. 

Assessment of the specific educational needs of the patients and their families are 

important in terms of developing educational programs for these groups and for 

improving the effectiveness of these programs. 

 Key Words:  schizophrenia, health education, patient, family, educational needs. 

  



1. GĠRĠġ VE AMAÇ 

Şizofreni her yüz kişiden birinin yaşamı boyunca yakalanma riski taşıdığı ciddi 

bir psikiyatrik bozukluktur. En çok yetiyitimine yol açan on hastalıktan biri olmakla 

beraber, bunların içinde en seyrek görülenidir. Ancak gerek tedavi maliyetinin yüksek 

olması, gerekse hasta ve hasta yakınlarında ciddi çaresizlik ve çöküntüye yol açması, bu 

kişilerde iş kaybına yol açması nedeniyle topluma maliyeti hastalar için harcanan maddi 

kaynakların toplamından daha fazladır. Bu bakımdan sadece hastaları, hasta yakınlarını 

ve ruh sağlığı çalışanlarını ilgilendiren bir “hastalık” olmanın ötesinde bir halk sağlığı 

sorunu olarak görülebilir (Üçok 2009; www.schizophrenia.com/szfacts.htm). 

Şizofreni düşünce, algılama ve yargılamada bozukluk ile kendini gösteren, 

süreğen, iyileşme ve yinelemelerle giden, hastalar ve aileleri için yıkıcı, sıkıntı yaratan 

bir bozukluktur (Isaac 2001;  Yıldız ve ark. 2002; Chien ve Norman 2003; Kelly ve 

Newstead 2004). Şizofreninin yaşam boyu görülme oranı yüzde birdir, sıklık ve 

yaygınlığı birçok ülkede aşağı yukarı aynıdır. Dünya Sağlık Örgütü (2001) verilerine 

göre ise dünya çapında şizofreni prevalansı binde 1.4 ile 4.16 arasındadır. Dünyada 45 

milyon insanın şizofrenik bozukluğa sahip olduğu; bunun 33 milyonunun gelişmekte 

olan ülkelerdeki insanların olduğu belirtilmektedir (Chan ve ark. 2007; Huang ve ark. 

2009). Dünya Sağlık Örgütü‟nün bildirdiği sıklık oranına göre ülkemizde her yıl 

6.000‟den fazla yeni şizofren hastanın ortaya çıktığı, buna göre de ülkemizde 600.000 

dolayında şizofren hastanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Şizofreni aileyi en çok 

etkileyen hastalıklardan birisidir. Dolayısıyla en az 600.000 ailenin de hastayla birlikte 

ileri derecede tedirgin ve rahatsız olduğunu düşünebiliriz (Ataman 2009; 

www.istanbultipmerkezi.com/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=2

9).  

Şizofreni tanısıyla karşılaşan hasta ailesi karmaşık duygular içinde, ne 

yapacağını bilemez durumdadır. Nasıl bir süreç yaşayacaklarını bilmeyen ve 

hastalarındaki değişimi şaşkınlıkla izleyen aile üyeleri tedirginlik, gerginlik, 

damgalanma, suçluluk ve kimi zaman utanç duygusu yaşarlar. Kendi yaşamındaki derin 

sarsıntının etkisinde olan hasta ise ailenin bu duygusal ortamında daha da kötüleşebilir 

(Soygür 1999; Danacı, Karaca ve Deveci 2005; Koukia ve Madianos 2005).  

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
http://www.istanbultipmerkezi.com/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=29
http://www.istanbultipmerkezi.com/index.php?option=com_content&task=section&id=10&Itemid=29
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Toplumumuzda şizofreni tanılı hastaların çoğunluğu ailesi ile birlikte 

yaşamaktadır (Doğan 2001). Aileler şizofrenili hastalar için önemli bir kaynaktır ve 

hastaların tedavisinde ve izlenmesindeki rolleri yanı sıra rehabilitasyonda da önemli 

rolleri olabilmektedir (Yıldız 2008). Sağlık personeli hasta ile daha çok hastalığın akut 

döneminde sınırlı süre birlikteyken, aile tüm günlerini hasta ile geçirmekte, hastanın 

bakım sorumluluğunu gönüllü veya zorunlu olarak yürütmekte, bunu gerçekleştirirken 

de hastalık süreci ve hastaya yaklaşım konularında beceri, duygusal ve sosyal desteğe 

gereksinim duymaktadır (Tel ve Terakye 2000). Bu nedenle süreğenleşmiş hastalıklar 

ile başetmede bireyin olduğu kadar yakın çevrenin de eğitime gereksinimi vardır.  

Şizofreni hastası olan ailelerde, baş etme yolu olarak, ruhsal hastalık hakkında 

bilgilenmenin önemli olduğu belirtilmektedir (Dixon 1999; Merinder 2000). Bunun 

sonucu olarak 1980‟lerde aileler için müdahale programlarının arttığı belirtilmektedir. 

Mueser ve arkadaşlarının (1992) yaptıkları çalışmada, hasta yakınları psikiyatrik 

hastalık ve buna bağlı sorunlarla baş etme stratejileri hakkında bilgi sahibi olma 

konusunda oldukça istekli olduklarını belirtmişlerdir. Hastalığın doğasını ve seyrini 

anlamak, hastalığın doğurduğu bireysel ve toplumsal sonuçları öğrenmek, yakınların 

hastalara karşı olan tavırlarında önemli değişikliklere neden olmaktadır (Yıldız, Yazıcı, 

Çetinkaya ve ark. 2010).  

Şizofreni tedavisinde farmakolojik girişimlerin yanı sıra psikososyal girişimlerin 

kombine şekilde yürütülmesi önemlidir (Soygür 1999; Yıldız ve ark. 2002; Öztürk 

2004; Uzun ve Battal 2005). Şizofreninin psikososyal tedavisinde  en çok kullanılan 

yöntemlerden birisi hasta ve ailelere yönelik psikoeğitimdir (Tel ve Terakye 2000; 

Doğan 2001; Pitschel-Walz ve ark. 2004). Psikoeğitimsel yaklaşım, eğitim teknik ve 

yöntemlerinin ruhsal hastalıkların tedavi ve rehabilitasyon ilkelerinin geliştirilmesinde 

kullanıldığı bir süreç olup, hasta ve aileye hastane dışında da yardımcı olmayı, hastanın 

yaşadıkları sorunlarla baş edebilmesini, toplumda üretken bir yaşam sürmesini 

desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu amaçlara ulaşmak için hastalık süreci, hastalık 

sürecinde yaşanılan güçlüklerin ele alınması, baş etme becerilerinin öğretilmesi ve 

uygulanması, ilaç kullanımının sürdürülmesi ile ilgili eğitimler verilmektedir. 

Psikoeğitimsel yaklaşım uygulanarak taburculuğa iyi hazırlanan hasta ve ailenin 

kendine güveninin arttığı, hastayı daha iyi kabullendiği, hastaya sosyal destek sağladığı, 

uyumunu desteklediği ve bunun sonucunda da hastanın hastaneye tekrarlı yatış sıklık ve 
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süresinin azaldığı belirtilmiştir (Söylemezoğlu ve Cansever 1999; Tel ve Terakye 2000; 

Merinder 2000; Sevinçok 2000; Doğan 2001; Kelly ve Newstead 2004; Kim ve Salyers 

2008). 

Ülkemizde bir çok tedavi merkezinde hasta ve ailelere ilişkin eğitimsel bilgi 

verilmekte; birkaç merkezde ise yapılandırılmış psikoeğitim ve psikososyal beceri 

eğitimleri verilmektedir. Ancak bu programlar daha çok, hasta ve ailelerin ne bilmek 

istedikleri veya gereksinimlerini tanılamaksızın, sağlık profesyonellerinin görüşlerine 

ve inançlarına dayalı olarak hazırlanmıştır ya da yabancı kültürlere özgü geliştirilen ve 

toplumumuza tam uyarlanmayan programlardır. Payson ve arkadaşları (1998) sıklıkla 

sağlık bakımı veren kişiler tarafından algılanan eğitim gereksinimleri ile hastaların 

algıladığı gereksinimler arasında farklılık olduğunu belirtmiştir. Hasta ve ailenin sağlık 

eğitimi gereksinimleri göz önüne alınmadan hazırlanan programların hasta ve ailesinin 

gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını tam olarak bilemeyiz. Eğitim programlarının 

hastalar, aileler ve ruh sağlığı profesyonellerinden gelen veriler göz önüne alınarak 

hazırlanması eğitim programının etkililiğini arttıracaktır. Hasta ve hasta yakınlarının 

eğitim gereksinimleri bireysel olarak belirlenip, bu doğrultuda eğitim verildiği takdirde 

hastalıkla baş etme ve sorun çözme yetenekleri artacak, toplumda daha üretken ve 

kaliteli bir yaşam sürdürmeleri sağlanacak, hastayla birlikte yaşayan hasta yakınları da 

desteklenmiş olacaktır (Payson 1998; Gümüş 2006a). 

Psikiyatrik hasta ve ailelerinin eğitim gerekinimlerini tanılamak için Mueser ve 

ark. tarafından 1992 yılında Eğitim Gereksinimleri Anketi -The Educational Needs 

Questionnaire (ENQ) geliştirilmiştir. Anket, revize edilerek veya uyarlanarak 

psikiyatrik hasta ve ailelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesinde bir çok 

çalışmada kullanılmıştır (Payson ve ark. 1998; Sung ve ark. 2004; Burlingame ve ark. 

2006; Chien ve ark. 2001; Chien ve Norman 2003). Ülkemizde ise şizofreni tanılı hasta 

ve yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimlerini belirlemek için standardize edilmiş bir 

ölçüm aracına rastlanmıştır (Gümüş 2006). 

Birçok ülkede eğitim gereksinimlerini belirlemede sık kullanılan ölçme 

araçlarından biri olması ve bu konuda ülkemizde çok fazla standart aracın olmaması 

nedeniyle Eğitim Gereksinimleri Anketi‟nin geçerlik ve güvenirlik çalışmasının 

yapılması ve şizofreni tanılı hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimlerinin ve bu 

gereksinimleri etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla bu çalışma planlandı. 
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2. GENEL BĠLGĠLER 

2.1. ġizofreni 

Şizofreni, düşünce içeriği ve organizasyonu, kişilerarası iletişim kurma yeteneği, 

algılama ve gerçeği değerlendirme, duygulanım ve sosyal anlamda kabul edilebilir 

davranış gösterme gibi bireyin işlevsel olduğu birçok alanı olumsuz olarak etkileyen; 

yetiyitimine neden olan, yinelemelerle giden kronik bir belirtiler kümesidir (Özcan  

2000; Isaac 2001;  Townsend 2004). 

Şizofreni her yüz kişiden birinin yaşamı boyunca yakalanma riski taşıdığı ciddi 

bir psikiyatrik bozukluktur. En çok yetiyitimine yol açan on hastalıktan biri olmakla 

beraber, bunların içinde en seyrek görülenidir. Ancak gerek tedavi maliyetinin yüksek 

olması, gerekse hastada ve hasta yakınlarında ciddi çaresizlik ve çöküntüye yol açması, 

bu kişilerde iş kaybına yol açması nedeniyle topluma maliyeti hastalar için harcanan 

maddi kaynakların toplamından daha fazladır. Bu bakımdan sadece hastaları, hasta 

yakınlarını ve ruh sağlığı çalışanlarını ilgilendiren bir hastalık olmanın ötesinde bir halk 

sağlığı sorunudur (Üçok 2009; www.schizophrenia.com/szfacts.htm).  

Genç yaşta başlaması, kronik ve sıklıkla yinelemelerle seyretmesi hem 

hastalarda hem ailelerinde son derece olumsuz etkilere sebep olması ve toplumun 

kabullenmedeki güçlüğü (damgalama) hastalığın sosyal yönünü daha da 

ağırlaştırmaktadır (Yavuz 2008). 

Şizofreni tanımı yapılmaksızın, modern şizofreni ölçütlerini karşılayacak birçok 

hastadan söz eden ilk tanımlama, 19. yüzyılda Pinel tarafından yapılmıştır. Avusturya‟lı 

Morel ise “Demence precoce-erken bunama” olarak adlandırdığı olgular bildirmiş, 

Almanya‟dan Kahlbaum katı postür ve mutizmle giden “katatoni” tanımlamasını 

yapmış, onun öğrencisi olan Hecker ise regresif davranışlarla giden olgular için 

“hebefreni” isimlendirmesini oluşturmuştur (Işık ve Işık 2008). 

Psikozlara tanımlayıcı yaklaşım Kraepelin tarafından yapılmıştır. 1898 yılında 

Kaepelin demence precoce, katatoni, hebefreni ve paranoid demans olarak adlandırılan 

tabloların aynı hastalık olabileceğini ileri sürmüş ve bu hastalık için “dementia praecox” 

terimini önermiştir. Sonrasında bu durumları manik-depresif psikozdan ayırmıştır 

(Öztürk 2004; Işık ve Işık 2008). 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
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Kraepelin‟den sonra Bleuler, psikozların tanımlanmasında demans belirtilerinin 

yalnızca çok ağır hastalarda görüldüğünü belirtmiş ve ruhsal yarılma kavramını 

(schisme) öne sürmüştür. Şizofreni olarak adlandırdığı hastalığın temel belirtilerini ise 

dört ana başlık altında toplayarak “4A belirtisi” olarak isimlendirmiştir. Bu dört ana 

belirti çağrışım (asosiasyon) bozukluğu, otizm (autizm), ambivalans ve duygulanım 

(affekt) bozukluğudur (Işık ve Işık 2008). 

Günümüze doğru ise, Schneider, şizofreni tanımlamasında fenomenolojik 

kavramların kullanılmasını önermiş ve birincil/ikincil sıra belirtilerden söz etmiştir (Işık 

ve Işık 2008). Yine ilk kez geçen yüzyılda bazı nörolojik sendromlardaki belirtiler için 

H. Jackson tarafından yapılan şizofrenide pozitif ve negatif belirtiler tanımı çok sık 

kullanılır olmuştur (Öztürk 2004). 

2.1.1. Epidemiyoloji ve Etiyoloji 

Şizofreninin toplumsal yaygınlığı, tanı ölçütleri zaman içinde değişmesine 

rağmen, dünya çapında belirgin farklılıklar göstermemektedir. Yaşam boyu yaygınlığı 

%0,5 ile %1,5 olarak belirtilse de (Işık ve Işık 2008; Köroğlu 2004; Rigby ve Alexander 

2008, Varcoralis 2009;Yıldız, Yazıcı ve Böke 2010), 1960-2000 yılları arasında 46 

ülkede yapılmış araştırmalara dayanan yakın zamanlı sistematik gözden geçirmede, 

yaşam boyu yaygınlık tahminlerinin geniş bir aralıkta (1000 kişide 4.6 ile 9.2 arası) 

heterojen bir dağılım gösterdiği bildirilmiştir (Saha ve ark. 2005; Binbay ve ark. 2010). 

DSÖ 2001 verilerine göre ise dünya çapında şizofreni prevalansı binde 1.4 ile 4.16 

arasındadır. DSÖ (2001)‟e göre dünyada 48 milyon insanın şizofrenik bozukluğa sahip 

olduğu; bunun 33 milyonunun gelişmekte olan ülkelerdeki insanların olduğu 

belirtilmektedir (Chan ve ark. 2007; Huang ve ark. 2009; Ataman 2009). 

Şizofreni kronikleşme eğilimi gösteren bir hastalık olduğu için sıklık hızları 

yaygınlık hızlarından çok daha düşüktür ve yaklaşık yılda 1000‟de 0,16-0,85 olarak 

bildirilmiştir (Öztürk 2004; Huang ve ark. 2009; 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm).  

Türkiye‟de psikotik bozukluklar epidemiyolojisi üzerine çok sınırlı veri 

bulunmasına rağmen hiçbir araştırma yapılmamış değildir. Ülkemizde yapılan 

sistematik bir gözden geçirmede şizofreninin yaşam boyu yaygınlığı 1000 kişide 8,9 

olarak bildirilmiştir (Binbay ve ark. 2010).  
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Ayrıca Sağlık Bakanlığı‟nın 2006 verilerine dayanarak düşük yaygınlığa sahip 

olan şizofreninin, Türkiye‟de yetiyitimi ile yaşanan yılların %2,3‟ünden sorumlu olduğu 

ve yetiyitimine neden olan hastalıklar arasında erkeklerde dokuzuncu, kadınlarda 

onbirinci sırada yer aldığı belirtilmiştir (Binbay ve ark. 2010). 

Kadın ve erkekte aynı oranda görülmekle birlikte hastalığın başlaması ve 

gidişinde farklılıklar gözlenmektedir (Özpoyraz 2008; Yıldız, Yazıcı ve Böke 2010; 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm). Erkeklerde başlama yaşı 15-25, kadınlarda 

25-35 dolayındadır. Erkeklerde negatif belirtilerin daha fazla olduğu, kadınlarda sosyal 

işlevlerin ve sonlanımlarının daha iyi olduğu düşünülmektedir (Özpoyraz 2008). Ayrıca 

dünya genelinde kadın ve erkekte şizofreni seyrini etkileyen etkenlerin farklı olabileceği 

belirtilmiştir (Saha ve ark. 2005).  

Şizofreni, tüm kültürler ve sosyoekonomik düzeylerde tanımlanmıştır. Gelişmiş 

toplumların düşük sosyoekonomik düzeylerinde daha sık olduğu görülmüş, bu durum 

hastalanan kişilerin sosyoekonomik düzeylerinin düştüğü şeklinde açıklanmıştır. Bir 

diğer açıklama ise, düşük sosyoekonomik düzeylerde stres etkenlerinin çok olduğu, ani 

kültürel değişiklikleri olan göç toplumlarında hastalığın daha sık görüldüğüdür. 

Sonlanım açısından az gelişmiş ülkelerde beklenti düzeylerinin düşük olması nedeniyle 

hastalar topluma daha kolay kaynaşırlar (Kültür ve ark. 2007; Özpoyraz 2008). 

Şizofrenisi olan kişilerin genel topluma göre intihar girişimi riski 50 kat daha 

fazladır, %40 oranında intihar girişimi vardır ve erken ölümlerin %10-13‟ünü intihara 

bağlı ölümler oluşturmaktadır (http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm) 

Şizofreninin nedeni bilinmemektedir. Şizofreninin etyolojisinden söz edilecek 

olduğunda artık daha çok bir “stres-diatez modeli” üzerinde durulmaktadır. Bu modele 

göre kişinin özel bir yatkınlığı (diatez) olabilir, kişinin stresli bir çevresel etki ile 

karşılaşması üzerine de şizofreni semptomları gelişir. Diatez ya da stres biyolojik ve 

çevresel olabilir ya da her ikisi birarada bulunabilir. Çevresel öğe biyolojik (bir 

enfeksiyon gibi) ya da psikolojik (stresli bir aile ortamı, bir yakının ölümü gibi) olabilir. 

Biyolojik etkenler içinde, beyin biyokimyasındaki değişiklikler, beyin yapısındaki 

değişiklikler, genetik ve diğer etkenlerden bahsedilebilir (Köroğlu 2004). 

Beyin biyokimyası şizofrenideki beyin fonksiyon bozukluğunda önemli bir rol 

oynamaktadır. En önemli biyokimyasal nörotransmitterler arasında dopamin, 

noradrenalin, serotonin, asetilkolin, glutamat ve gama aminobütirik asit-GABA 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
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sayılabilir (Yavuz 2008, Varcoralis ve Halter 2009). Şizofrenide en çok üzerinde 

durulan dopamin hipotezi‟ne göre şizofrenide dopaminerjik sistemlerde hiperaktivite 

olduğudur (Köroğlu 2004; Varcoralis 2009). Bu varsayımın en büyük dayanağı hemen 

bütün antipsikotik ilaçların birer dopamin reseptörü antagonisti olmasıdır. Amfetamin 

ve Levodopa gibi dopaminerjik agonistlerin şizofrenik hastalarda uygulanmasının 

hastaların çoğunda semptomları alevlendiriyor olması bu varsayımı destekleyen diğer 

bir gözlemdir. Yine başlıca dopamin metaboliti olan homovalinik asidin (HVA) plazma 

konsantrasyonlarının ölçümü, dopaminin şizofreninin patofizyolojisindeki rolü ile ilgili 

görüşleri desteklemektedir (Köroğlu 2004; Varcoralis 2009). Son yıllardaki 

çalışmalarda ise, yalnızca dopaminin etken olamayacağı bunun yanında diğer 

nörotransmitter ve aminoasitlerin rolü üzerinde durulmaktadır. Serotonin varsayımına 

göre bakıldığında; kimi hastalarda serotonin düzeylerinde azalma görülürken, 

kimilerinde artma saptanmıştır. Özgül olarak, serotonin tip2 reseptörlerinin bloke 

edilmesi, psikotik belirtilerin azalmasında ve D2 baskılanmasına bağlı hareket 

bozukluklarının azaltılmasında önemli rol oynadıkları ileri sürülmüştür. Özellikle 

negatif belirtilerin sağaltımında serotonin reseptörlerini baskılayan ilaçların yararlı 

oldukları görülmektedir. Serotonerjik-dopaminerjik etkinlikler arasındaki ilişkinin 

önemi üzerinde durulmakta, bu alandaki çalışmalar yoğunlaşmaktadır (Özpoyraz 2008). 

Norepinefrin varsayımında ise, norepinefrin etkinliğinin uyaran girişinde artmış 

duyarlılığa neden olduğu üzerinde durulmaktadır. Antipsikotikler noradrenerjik 

nöronların etkinliğini azaltmaktadır. GABA varsayımına göre ise, azalmış GABA 

etkinliği dopamin etkinliğinin artmasına yol açmaktadır (Özpoyraz 2008).  

Beyin görüntüleme çalışmaları kapsamında, bilgisayarlı beyin tomografisi 

(BBT) ile görüntüleme çalışmalarının çoğunda, hastaların %10-50‟sinde lateral ve 

üçüncü ventriküllerde büyüme olduğu, yine hastaların % 10-35‟inde kortikal atrofi 

olduğu gösterilmiştir (Köroğlu 2004; Varcoralis ve Halter 2009). Magnetik rezonans 

görüntüleme çalışmaları şizofrenik hastalarda hippokampal-amigdala kompleksinin ve 

parahippokampal girusun hacminin azaldığını göstermiştir. Pozitron emisyon 

tomografisi (PET) çalışmalarında şizofrenik hastalarda frontal loblarda hipoaktivite ve 

serebral kortekse göre bazal ganglionlarda hiperaktivite olduğu bulunmuştur (Köroğlu 

2004, Varcoralis ve Halter 2009). Şizofrenik hastalarda yapılan elektroensefalografik 

görüntüleme (EEG) çalışmaları çok sayıda hastada, limbik sistem yapılarıyla ilgili 

bozukluklar olduğunu göstermiştir (Köroğlu 2004; Özpoyraz 2008). 
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Şizofrenide genetik bir yatkınlık olduğundan söz edilmektedir. Kalıtımla ilgili 

yapılan çalışmaların sonucuna göre birçok gene bağlı, çok etmenli bir geçişin söz 

konusu olduğu düşünülmektedir (Özpoyraz 2008; 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm).  Şizofrenik hastaya genetik yakınlık ne 

denli fazla ise, şizofreni olma olasılığı da o denli yüksek olmaktadır. Bu da şizofreninin 

genetik bir hastalık olabileceği varsayımını desteklemektedir. Şizofreninin prevalansı 

toplumda %1 iken, bu oran anne babasından biri şizofren olan çocukta %10-16, hem 

annesi hem de babası şizofren olan çocukta %40, şizofren bir hastanın ikizi olmayan 

kardeşinde %8, şizofrenik hastanın dizigot ikizinde %17, şizofrenik hastanın monozigot 

ikizinde %48‟dir. Yine şizofrenisi olan bireylerin birinci derecede biyolojik 

akrabalarında şizofreni gelişme olasılığı topluma oranla yaklaşık 10 kat daha fazladır 

(Arıhan 1998; Öztürk 2004; Köroğlu 2004; http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm).  

Göç ve daha çok ikinci kuşak göçmen olmak, viral enfeksiyonlar, doğum 

mevsimi, kentsel bir yerleşim biriminde doğmak ve büyümek, doğumda baba yaşının 

ileri olması ve esrar kullanımı, stres verici yaşam olayları da risk etkenleri arasında 

sayılmaktadır ( Yurt 2006; Binbay ve ark. 2010). 

Çevresel ya da psikososyal etkenlere bakıldığında ise bu konuda ortaya konan 

öneriler iki ana başlık altında toplanabilir. Bunlardan ilki olan psikodinamik görüşe 

göre, şizofrenide ruhsal ya da biyolojik nedenlerle libido gelişmesi narsistik bir düzeyde 

saplanır kalır. Yaşamın sonraki dönemlerinde, değişik stresler ile benlik bu ilkel düzeye 

geriler (regresyon) ve libido nesnelerden çekilerek benliğin kendisine yatırılır (ikincil 

narsizm). Bu durum kişinin dış dünyayla ilişkilerini azaltır. Nesne libidosunun, bir 

başka deyimle, dışarıdaki nesnelere yatırılmış ilgilerin ve yatırımın geri bedene 

yöneltilmesi durumu şizofrenik hastaların kendi bedenleri ile aşırı uğraşmalarında ve 

otizm gibi belirtilerde görünür. Bu gerileme durumu, çocukluktan başlayarak temel 

güven duygusunun sağlanamaması, sürekli düş kırıklıkları ve kişilerarası ilişkilerin 

bozukluğu yüzünden olabilir. Bu nedenle şizofrenide genellikle doğuştan yapısal bir 

yatkınlığın, bir benlik zayıflığının ve birincil narsistik duruma kolayca gerileyebilme 

eğiliminin olduğu kabul edilir. Böyle bir zeminde çevre ilişkilerinde küçük büyük 

incinmeler bu gerileme eğilimini kamçılarlar. Buna göre içe kapanım ve şizofreninin 

diğer belirtileri bir çeşit savunma ve uyum biçimidir (Özpoyraz 2008). Çevresel 

etkenlerde ikinci üzerinde durulan görüş ise ailesel nedenlerdir. Ancak iyi planlanmış 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
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kontrollü çalışma sonuçlarında özel bir aile örüntüsünün şizofreninin gelişiminde etkili 

olduğunu gösteren kanıtlar bulunamamıştır (Uzun ve Battal 2005). Günümüzde özgül 

bir psikojenetik etken, özgül bir patojenik anne ya da patojenik aile kuramlarının yalnız 

başlarına geçerli olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bütün bu kuramların şizofrenik bireyin 

ve ailesinin yapısını, iç dinamiklerini, uyum biçimlerini anlamamızda büyük katkıları 

olmuştur. Ayrıca aile ortamının bozuk olmasının, kronik stresin hastalığın 

iyileşmesinde, uzun sürmesinde, hastalığın alevlenmesinde büyük rolü olduğu ve artık 

şizofreni tedavisinde ailenin de ele alınması zorunluluğu kabul edilmektedir (Öztürk 

2004). 

2.1.2. Klinik Belirti ve Bulgular 

Şizofrenide psikolojik işlevlerin her alanında önemli belirtiler olmakla birlikte 

şizofreni için tanı koydurucu bir belirti ve bulgu yoktur. Şizofrenide her zaman hastalık 

öncesi işlevselliğe göre az veya çok yıkım olmakta ve yeti kaybolmaktadır. Hasta 

günlük yaşamda, iş ve sosyal ilişkilerde ya da işlevlerde bozulma gösterir (Tanrıverdi 

2008). Hastalarda genel olarak görülen belirtiler ise şöyledir: 

Görünüm ve davranış; Şizofreni çok değişik belirtiler gösteren bir bozukluk 

olduğundan tipik bir genel görünüm tanımlanamaz (Öztürk 2004). Akut şizofren 

hastaların bir çoğu normal görünürler, ancak ilk bakışta sosyal davranışlarında kafaları 

meşgul, vurdumduymaz, ilgisiz, toplumdan çekilmiş ya da başka türlü tuhaflıklar gibi 

kaba tutumlar görülmektedir. Çok süreğen hastalarda bakımsız, dağınık genel görünüm 

olabilir (Öztürk  2004; Yavuz  2008). 

Konuşma ve düşünce şekli; Konuşmayı izlemek güç olabilir. Soyut düşünce 

kaybolabilir, somut düşünce yerleşir, konuşmalar arasında ilişkiler bozulmuştur. 

Düşünceler arasındaki bağlantılar ilgisiz, dikişsiz, regresiftir ve yeni kelime uydurma, 

tekrarlamalar, teğetsel konuşmalar, hiç konuşmama, bloklaşma, klang çağrışımı, 

düşüncede yoğunlaşma olabilir (Yavuz  2008). 

Düşünce içeriği; Delüzyonlar (hezeyan-sanrı), sistemsiz, dağınık, düzensiz ve 

acayiptirler (bizar). Perseküsyon (kötülük görme) hezeyanları, referans (alınma) 

düşünceleri, cinsel hezeyanlar, somatik hezeyanlar, etkilenme hezeyanları, düşüncelerin 

okunması, depersonalizasyon hezeyanları, grandiyöz (büyüklük) ve mistik hezeyanlar 

görülebilir. Hezeyanlar duygudurum ile uyumlu değildir (Yavuz 2008). 
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Algılama; Algılamaya ait bozukluklar şizofrenide sıklıkla görülmektedir. Dikkat 

çabuk dağılır. Çevredekilere ilgi azalır ve bu nedenle algılama azalmış gibidir. Bazen de 

paranoid özellik gösterenlerde algı artması, keskin algılama olabilir. Ortada bir uyaran 

yokken bir algının olması (varsanı-halüsinasyon) veya uyaranın yanlış algılanması 

(yanılsama-illüzyon) olabilir (Öztürk 2004). Basit olarak birtakım gürültüler, karmaşık 

ses ya da müzik sesleri duyulabilir. Bazen emir verir şekildedir, bazen tek kelime ya da 

bütünüyle konuşma tarzında olabilir. Bazen iki ya da daha fazla ses, üçüncü kişi olarak 

hasta ile tartışabilir, diğer sesler onun hareketini yönetebilirler. Şizofrenide işitme 

halüsinasyonları diğerlerinden daha fazla görülmektedir. Görme, taktil (dokunma), 

koku, tat ve somatik halüsinasyonlara daha az rastlanılmaktadır (Yavuz 2008). Ayrıca  

bireyin kendi zihninde olup bitenlerle dış dünyadaki olup bitenleri ayırt edebilme yetisi 

(gerçeği değerlendirme yetisi) de bozulmaktadır (Öztürk  2004). 

Duygulanım (affekt); Affekt değişiklikleri, depresyonda görüldüğü gibi, 

anksiyete, irritabilite ya da öfori tarzında görülebilir. Akut dönemde, affektin 

değişiminde bir azalma, düzleşme ortaya çıkar, zamanla duygularda küntleşme, sığlık, 

yüzeyelleşme belirginleşir. Kimi olgularda da yersiz, anlamsız ağlamalar, gülmeler, 

taşkınlıklar ve duygulanımda uygunsuzluk görülür (Öztürk  2004; Yavuz  2008). 

Bilişsel (kognitif) yetiler; Akut şizofrenide oryantasyon genelde bozulmamıştır. 

Dikkat ve konsantrasyon bozulabilir, şizofren hastaların birçoğunda dikkati 

toparlayabilme, akıl yürütme, sorun çözme, öğrenme ve karmaşık düşünsel işlemleri 

anlamlandırabilme gibi  bilişsel işlevlerde yetersizlikler sık görülür. 

Günlük hayat becerileri; Sosyal davranışları sıklıkla bozulmuştur. Hastalar 

kendi hijyenik bakımlarını ihmal ederler. Sosyal karşılaşmalardan çekinirler, bazıları 

sosyal kuralları değiştirecek şekilde davranırlar, bazıları gereksiz eşya biriktirirler. 

Hareket bozuklukları; Çoğunlukla katatoni şeklinde görülmektedir. Stupor ve 

uyarılma bulgusu dikkate değer bir bulgudur. Hastanın şuuru yerindedir ama, 

hareketsiz, sessiz ve uyaranlara cevap vermez fakat, birdenbire hızlı ve kontrolsüz bir 

motor aktiviteye ve eksitasyona kadar değişik davranışlarda bulunabilir. Kronik 

şizofrenler, bazen acayip, tuhaf ve uygun olmayan hareketleri sürekli tekrarlayabilirler.  

Fizyolojik belirtiler; şizofrenide genellikle metabolizma bozulmaktadır, aşırı ve 

düzensiz beslenme, uyku düzensizlikleri, aşırı zayıflama, libido artma ya da azalması ve 

ağrı eşik seviyesinin yükselmesi görülmektedir. 
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Bunların dışında içgörü genellikle bozulmuştur, hasta olduklarını kabul 

etmezler. İradede değişiklik olabilir. Uygunsuz dürtü ve motivasyon ve ambivalans 

olabilir. Hastalar kendini bırakmış va amaçsız gibi görünebilirler. 

2.1.3. Tanı 

DSM-IV-TR‟ye göre her olguda olması gereken temel özellikler şunlardır (Uzun 

ve Battal 2005: 

A.Karakteristik semptomlar: Bir aylık bir dönem boyunca (başarı ile tedavi edilmişse 

daha kısa bir süre), bu sürenin önemli bir kesiminde aşağıdakilerden en az ikisinin ya da 

daha fazlasının bulunması: 

 1.Hezeyanlar 

 2.Halüsinasyonlar 

 3.Dezorganize konuşma 

 4.İleri derecede dezorganize ya da katatonik davranış 

 5.Negatif semptomlar, afektif donukluk, aloji ya da avolisyon 

B.Toplumsal/mesleki işlev bozukluğu: İş, kişilerarası ilişkiler ya da kendine bakım gibi 

önemli işlevsellik alanlarından bir ya da birden fazlası, bu bozukluğun başlangıcından 

beri geçen sürenin önemli bir kesiminde, bu bozukluğun başlangıcından önce erişilen 

düzeyin belirgin olarak altında kalmıştır. 

C.Süre: Bu bozukluğun süregiden belirtileri en az altı ay süreyle kalıcı olur. Bu altı 

aylık süre ile (başarı ile tedavi edilmişse daha kısa bir süre) “A tanı ölçütü”nü 

karşılayan semptomları kapsamalıdır; prodromal ya da rezidüel semptomların 

bulunduğu dönemleri kapsayabilir. 

D.Şizoaffektif bozukluğun ve duygudurum bozukluğunun dışlanması: 

E.Madde kullanımının/genel tıbbi durumun dışlanması: 

F.Bir yaygın gelişimsel bozuklukla olan ilişkisi: Bir yaygın gelişimsel bozukluk öyküsü 

varsa, en az bir ay süreyle A tanı ölçütleri karşılanıyorsa şizofreni ek tanısı koyulur. 
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DSM-IV‟e göre şizofreninin alt tipleri şöyle sıralanmıştır (Köroğlu 2004): 

 Paranoid Tip 

 Dezorganize Tip 

 Katatonik Tip 

 Farklılaşmamış Tip 

 Rezidüel Tip 

2.1.4. Seyir ve Prognoz 

Hastalık her bireyde farklı olmakla birlikte genel olarak, psikotik alevlenmeler 

ve arada iyileşmelerle seyretmektedir. Aradaki iyilik halleri çok değişken olabilir 

(Öksüz 2010). Bildirilen iyileşme oranları yüzde 10 ile 60 arasındadır ve kabul edilebilir 

tahmin, şizofreni hastalarının yüzde 20 ile 30‟unun normale yakın yaşam 

sürdürebildiğidir. Yaklaşık yüzde 20-30‟u hafif belirtileri yaşamaya devam eder ve 

yüzde 40-60‟ının tüm yaşamlarında hastalığın neden olduğu önemli bozulmalar vardır 

(Uzun ve Battal 2005; http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm).   

Hastalığın başlangıcındaki kötüleşme ve bozulmalar ortalama beş yıl sürer, daha 

sonra hasta belirli bir işlevsellik düzeyinde kalır. Şizofreninin başlamasından sonra 

geçen ilk beş yılın ardından hastalığın oluşan genel yapısı, söz konusu hastalığın nasıl 

bir gidişinin olacağını gösterir. Zamanla pozitif semptomlar giderek azalır, negatif 

semptomlar giderek artar (Köroğlu 2004; Üçok 2008). 

2.1.5. Tedavi 

Şizofreni tedavi edilebilir bir hastalıktır. Burada “tedavi” belirtilerin kontrolü 

anlamına gelmektedir. Şizofreni tedavisinde amaç, faal evrenin giderilmesi ve kişinin 

işlevselliğinin mümkün olduğunca arttırılmasıdır (Yıldırım 2007). Bir başka deyişle  

belirtilerin kontrolünün yanında sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin ve kişisel esenliğin 

arttırılması tedavinin hedefi haline gelmelidir (Chan ve ark. 2007).  

Geçtiğimiz yüzyıl içinde şizofreni hastalarının bakımı ve tedavisiyle ilgili birçok 

“devrim” gerçekleşmiştir. Bu gelişmelerden en önemlisi 1950 ile 1960 yılları arasında 

özgül antipsikotik tedavilerin kullanımına başlanılmasıdır. Günümüzde şizofreni 

tedavisi çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmaktadır. Bu çok yönlü yaklaşımı, 

psikofarmakolojik tedavi ve psikososyal tedavi yöntemlerinin birlikte kullanılması 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
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oluşturmaktadır (Soygür 1999). Psikososyal girişimler ilaç tedavisiyle dikkatlice 

bütünleştirilmelidir ve desteklenmelidir. Şizofreni hastalarının çoğu tek başına 

uygulanan bir tedaviye göre antipsikotik ilaçlarla psikososyal tedavilerin kombine 

edildiği tedavilerden daha fazla yarar görmektedir (Uzun ve Battal 2005).  

Tedavide hasta ile birlikte hastanın ailesi ve yaşadığı toplumsal ortamın da göz 

önünde bulundurulması bütüncül yaklaşımı oluşturur. Şizofrenide standart bir tedavi 

planı yoktur. Her yeni olgu biyolojik, ruhsal ve toplumsal boyutlarıyla 

değerlendirilerek, özgül bir yaklaşım oluşturulur. Tedavide, hasta ve hasta yakınlarının 

işbirliği ile ekip çalışması önemlidir. Bu ekipte hekim, hemşire, sosyal çalışmacı, 

psikolog gibi profesyoneller yer almaktadır (Öztürk 2004; Kültür ve ark. 2007). 

Şizofreni tanısını koyduktan sonra sağaltıma mümkün olan en kısa sürede 

başlamak gerekir. Sağaltıma başlamadaki gecikme, alınacak sonucu etkilemektedir. 

Araştırmalar, tedavi edilmeden geçen psikoz süresi uzadıkça, hem negatif ve pozitif 

belirtilerde, hem de genel işlevsellikte bozulmanın arttığını ve hastalık gidişinin daha 

kötüleştiğini göstermektedir (Kültür ve ark. 2007; Üçok 2008;  

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm).  

Akut vakaların hastaneye yatırılarak incelenmesi ve tedavi görmesi doğru 

olabilir (Öztürk 2004). Özellikle hastanın, şiddet içeren homisidal ya da suisidal 

davranışları varsa ya da dezorganize davranışlara bağlı olarak ortaya çıkan beslenme ve 

kendine bakım sorunları ortaya çıkmışsa yatış önerilir. Bunun yanında, ağır regresyon, 

panik, eksitasyon, katatonik belirtiler ve aile ortamının çok bozuk olması hastaneye 

yatırma gerekçeleri olabilir. Ortalama 4-6 haftalık hospitalizasyon süresi yeterli 

olmaktadır. Ancak ayaktan izlenerek iyi sonuçlar alınabilen akut vakaların olabileceğini 

de gözönünde tutmak gerekir (Kültür ve ark. 2007). 

Şizofreni sağaltımının uzun sürecek ve özveri gerektiren bir süreç olduğu 

akıldan çıkarılmamalı ve aşırı iyimserliğe yol açmayacak bir umudun canlı tutulmasına 

özen gösterilmelidir (Kültür ve ark. 2007).  

2.1.5.1. Psikofarmakolojik Tedavi 

Psikotik bozuklukların tedavisinde temel olarak kullanılan ilaçlar 

antipsikotiklerdir. Antipsikotik ilaçlar, klorpromazinin Fransa‟da ilk kez sentez edildiği 

1950‟li  yıllardan beri klinikte kullanılmaktadır. Takip eden elli-altmış yıl içinde çok 

http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm
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sayıda antipsikotik ilaç geliştirilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Aralarında kimyasal 

yapı farklarına karşın bu ilaçların tümü şizofreni ve diğer psikotik bozuklukların 

tedavisinde kullanılmaktadır Bu ilaçlar, uzun süre oluşturdukları ekstrapiramidal 

semptomlar nedeniyle “nöroleptikler” olarak adlandırılmıştır (Varcoralis ve Halter 

2009).  

Günümüzde antipsikotik ilaçlar, dopamin reseptör antagonisti olan “klasik” veya 

“tipik antipsikotikler” (haloperidol, klorpromazin gibi) ve serotonin-dopamin reseptör 

antagonistleri olan “atipik” veya “ikinci kuşak  yeni nesil” antipsikotikler olarak iki 

grupta ele alınabilir (Kültür ve ark. 2007; Varcoralis ve Halter 2009). Tipik 

antipsikotikler negatif belirtilerden çok pozitif belirtiler üzerinde etkilidirler. Bu 

ilaçların kullanımları açısından iki temel kısıtlılığı bulunmaktadır. Birincisi, hastaların 

sadece küçük bir bölümünde kabul edilebilir normal ruhsal işlevsellik sağlaması, 

ikincisi rahatsız edici ve önemli yan etkilerle ilişkilidir. En sık görülen yan etkileri 

parkinsonizm, akut distoni, akatizi ve tardiv diskinezi gibi ekstrapiramidal yan etkilerdir 

(Uzun ve Battal 2005).   

Klasik antipsikotik tedavinin, olguların bir bölümünde yetersiz kalması ve bu 

ilaçların hastaların yaşamlarını kısıtlayabilen önemli yan etkilerinin olması, terapötik 

etkinliği daha fazla, yan etkisi daha az olan yeni antipsikotiklerin aranmasına yönelik 

çabaları hızlandırmıştır. Bu nedenle serotonin-dopamin antagonistleri olan atipik 

antipsikotikler tedavi alanına girmiştir (Uzun ve Battal 2005). Atipik antipsikotik 

ilaçların prototipi, klozapindir. Klozapinle klasik antipsikotiklere dirençli olgularda 

sağlanan başarı, bu yeni ilaç grubuna duyulan ilgiyi arttırmış ve son yirmi yılda benzeri 

özellikler taşıyan çok sayıda yeni madde (olanzapin, risperidon, ketiapin gibi)  sentez 

edilmiştir (Kültür ve ark. 2007). Bazı durumlarda lityum, antidepresan, benzodiazepin 

ya da antikonvülsanların sağaltıma eklenmesi de yararlı olabilir (Kültür ve ark. 2007). 

Bu hastalarda sürdürüm tedavisi önemlidir. Şizofrenisi bulunan hastaların 

ortalama %20‟sinde (%12-25), ilk epizod sağaltımı kesildikten sonra nüks 

görülmemektedir. Ancak günümüzde bunu önceden kestirebilmek için kesin yöntemler 

yoktur. Genelikle birçok hastada sağaltım kesildikten sonraki bir ay içinde %10 

oranında nüks görülebilir, oysa ilaç alan hastalarda bu oran 2-10 kez daha düşük 

bulunmuştur. Bu olasılık temelinde sürdürüm tedavisi hemen hemen şizofrenisi olan 

tüm hastalarda önerilir (Kültür ve ark. 2007; Rigby ve Alexander 2008).   
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İlaç tedavisine sınırlı yanıt veren olgularda ek olarak Elektro konvülsif tedavi 

(EKT) uygulanması yararlı olabilir. Eksite katatonide ve ağır ajitasyon gösteren 

hastaların denetiminde, kombine ilaç tedavisi yetersiz kalırsa EKT akla gelmelidir. EKT 

sürdürümünün şizofrenideki nüksleri önlediği konusunda yeterli kanıt yoktur (Kültür ve 

ark. 2007). 

2.1.5.2. Psikososyal Tedavi  

Antipsikotik ilaçlar ile tedavi şizofreninin psikotik semptomlarını hafifletmede 

oldukça önemlidir. Ancak, farmakolojik sağaltımın, şizofrenisi bulunan hastaların 

toplumsal işlevsellik kazanmalarını sağlamada etkisi sınırlıdır. Şizofrenisi olan birçok 

hasta ilaç tedavisinden yararlansa bile sosyal işlevsellikteki bozulma ve kısıtlayıcı 

rezidüel semptomlar devam edebilir; hatta ilaç tedavisine uyum göstermesine rağmen 

yineleme yaşayabilir (Sungur ve Yalnız 1999; Bustillo ve ark. 2001). Bunun yanında 

hastalık, kişinin hayatında ve davranışlarında başka etkilere de yol açabilir. Şizofreni 

hastalarının pek çoğu nispeten psikotik semptomlar göstermezken bile, etrafındaki 

kişilerle iletişim kurmak, karar vermek, motivasyon, öz bakım, ilişki kurmak ve 

sürdürmek gibi günlük hayat becerilerinde büyük zorluklar yaşamaktadırlar. 

Psikososyal terapiler, ilaç tedavisinin yerine geçmemekle beraber, psikolojik ve sosyal 

açıdan kişinin hastalığını idare edebilmesine yardımcı olabilir.  

Bu hastaların birçok sorununu çözmede bazı ruhsal ve toplumsal yaklaşımlar 

gerekir ve bunların tamamlayıcı bir rolü vardır. Bu yüzden bu hasta popülasyonuna 

yönelik bakım standartları içine ampirik olarak geçerli bulunan psikososyal tedavilerin 

katılması gereklidir (Söylemezoğlu ve Cansever 1999; Bustillo ve ark. 2001). 

Psikososyal tedavilerin şizofreninin tedavi, gelişim ve sonucunu etkiledikleri 

düşünülmektedir. Son yıllarda psikososyal müdahalelerin şizofreni tedavisinde önemli 

olduğu yönünde artan ölçüde araştırma kanıtları elde edilmiştir. Psikososyal tedavilerin 

uygulanması daha çok stres-incinebilirlik modeline dayanır. Bu model, günlük 

yaşamlarında stres etkenleri ile sık karşılaşan şizofrenisi olan kişilerin hastalığının 

yineleme olasılığının artacağını kabul eder.  Bu nedenle psikososyal girişimler belirtileri 

azaltmayı, tedaviyi desteklemeyi, hastanın tedavi sürecine bağlanmasını, yeniden 

hastalanma riskini önlemeyi, toplumsal ve iletişimsel becerileri geliştirmeyi, her bir aile 

üyesinin gereksiniminin tanılanmasını, ailenin hastalık hakkında eğitilmesini, stres 

yönetimini, sağlık eğitimini, aile içinde bu kişilerin kişisel ve sosyal işlevselliklerini 
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arttırmayı içeren bir çok yöntem ile hastanın stres düzeyini azaltmayı hedefler (Coffey 

1998; Şizofreni Kapıları Açın Hasta ve Yakınları İçin El Kitabı). Psikososyal müdahale 

ilaç tedavisinin tamamlayıcısıdır. İlaç gerekli olmakla birlikte tek başına yeterli tedavi 

sağlamamaktadır;  rehabilitasyon ise özenli ilaç kullanımına gerek duymaktadır 

(Şizofreni Kapıları Açın Hasta ve Yakınları İçin El Kitabı). 

Psikososyal terapilerin pek çok değişik şekli (olgu yönetimi, uğraşı terapisi, 

Toplum İçinde Tedavi-Assertive Community Treatment, grup tedavileri, psikoeğitim, 

aile terapileri vb.) mevcuttur (Dülgerler ve Çam 2006; Işık ve Işık 2008; Varcoralis ve 

Halter 2009). Şizofrenide destekleyici psikoterapi ve Bilişsel-Davranışçı Terapi ve 

Psikososyal Beceri Eğitimi en sık kullanılan yöntemlerdir. Çoğunun yaklaşımı 

bilişsel/davranışsal yöndedir (Dülgerler ve Çam 2006; Varcoralis ve Halter 2009). 

2.2. ġizofreni ve Aile 

Uzun süreli bakım gerektiren şizofreni hastalarının bakım vericileri genellikle 

aile üyelerinden birisidir. ABD‟de hastaların %25 ile %40‟ının, Çin‟de ise yarısından 

fazlasının ailelerinin yanına döndüğü; anne-babasıyla birlikte yaşamayanların bile 

onlarla yakın ilişkilerini sürdürdüğü belirtilmektedir  (Dixon 1999; Marshall ve 

Solomon 2004; Chien ve Wong 2007; Kim ve Salyers 2008;  Bovenkamp ve 

Trappenburg 2010). Bu oranın ülkemizde daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Doğan ve 

ark. 2002; Eryıldız 2008; Saylan ve ark. 2009; Gülseren ve ark. 2010; Yıldız, Yazıcı ve 

Böke 2010).  

Geleneksel yaklaşımda anne ve babaların hatalı tutumlarının şizofreniye neden 

olduğu düşünülmüştür. Psikolojik kuramı savunan araştırmacıların çoğu aileyi 

hastalığın önemli bir nedeni olarak kabul etmiştir. Frieda Fromm-Reichmann şizofrenisi 

olan hastaların annelerinin soğuk, uzak, reddedici, aşırı kollayıcı olduklarını ileri 

sürüp”şizofrenojenik anne” tanımını kullanmıştır. Daha sonraları ilgi, ana-babalar arası 

çatışmalar ve evlilik uyuşmazlığına yönelmiş; Bateson, Bowen, Lidz, Wynne ve Laing 

gibi araştırmacılar şizofreniye neden olduğunu ileri sürdükleri çeşitli aile yapıları, 

iletişim ve etkileşim biçimleri tanımlamışlardır. Bu kuramların bilimsel araştırmalardan 

çok, az sayıda klinik gözleme dayanmasına rağmen geniş ölçüde kabul görmesi, ruh 

sağlığı çalışanlarıyla ailelerin ilişkisine günümüzde bile etkisini sürdürecek ölçüde zarar 

vermiş, ayrıca ailelerin yükünü de arttırmıştır (Gülseren 2002; Ferriter ve Huband 2003; 

Dülgerler 2004;  Gümüş 2006b; Balcıoğlu ve Başer 2008).  
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Sağlık personelinin, aileyi sorunun kaynağı olarak görmesi ya da tedaviye 

direnen kişiler olarak görmesi, aile ile sağlık ekibi arasında iletişim eksikliğine neden 

olur (Nicholls ve Pernice 2009). Oysa aile, sorunun tanımlanması, tedavinin sağlanması 

ve sürdürülmesinde işbirliği yapılması gereken son derece önemli bir kaynaktır (Chien 

ve Norman 2003; Yıldırım 2007; Tel ve ark. 2009). Ayrıca ailenin, hastalarının 

bakımını bilme ve katılma hakları olduğunun farkında olunarak aileyle birlikte olunması 

önemlidir (Sevinçok 2000; Yurt 2000). Bu durum gelişmiş ülkelerde aktif aile 

hareketlerinin ortaya çıkmasıyla son 10-20 yıl içinde düzeltilmiştir (Steber 1997; 

Sevinçok 2000; Yurt 2000). Günümüzde ruh sağlığı uzmanları aileye bir bilgi kaynağı, 

hastaya bakım veren, hastanın destek kaynağı olan, aile eğitimine ve aile tedavisine 

ihtiyaç duyan aile olarak yaklaşmaktadır  (Sevinçok 2000).  

Şizofreni hastalarının bakımının hastaneden çok toplumda yürütülmesiyle 

ailelerin önemi daha da artmış; bu konudaki bilgiler arttıkça, bu hastaların ele 

alınmalarında bütüncül yaklaşımın önemi daha iyi anlaşılmıştır (Sevinçok 2000; Doğan 

2001; Doornbos 2002; Reid ve ark. 2005; Heru ve Drury 2007). Hastaların hastaneden 

taburcu olduktan sonra da tedavi, bakım ve rehabilitasyon yönünden desteklenmeleri 

gerekmektedir. Oysa günümüzde hastanede ruhsal bozuklukların tedavisi çoğunlukla 

akut dönem belirtilerini yatıştırmak ve ilaç tedavisini düzenlemekle sınırlı kalmaktadır. 

Bu durum ailelerin şizofreni tanılı hastalar için hastanın bakımında birinci derecede 

sorumlu konuma gelmesine, yük ve sorumluluklarının artmasına neden olmuştur (Ming-

Yuan ve ark. 1998; Sever ve Kutlu 2001; Gümüş 2006b; Pickett-Schenk ve ark. 2008).   

Şizofreni hasta bireyi olduğu kadar, yakın çevresini hatta içinde yaşadığı 

toplumun bütününü etkileyen bir hastalıktır (Sevinçok 2000;  Gümüş 2006b)  ve 

erişkinleri etkileyen hastalıklar arasında en çok aile sorunları oluşturanlardan biridir 

(Soygür 1999; Saunders 2003; Mauritz ve Meijel 2009). Şizofreni ile yaşamak duygusal 

ve bilişsel işlev kaybı, sosyal ilişki, eğitim, çalışma ve günlük aktiviteler gibi yaşamın 

çeşitli alanlarındaki kayıp anlamına gelir (Mauritz ve Meijel 2009).  

 Şizofreninin aile üzerindeki etkileri son zamanlarda büyük dikkat toplamaktadır 

(Barnable ve ark. 2006). Bir ailenin çocuklarının şizofreni hastası olduğunu öğrendiği 

andaki duyguları, bir kaza veya ciddi bir hastalık olduğu zamandakinden farklı değildir. 

Anne-babalar hasta olan çocuklarıyla ilgili umutlarını ve beklentilerini yitirerek bunun 

yasını tutmaya başlayabilirler. Bu adeta „bitmeyen bir yas‟ sürecidir (Özlü ve ark. 
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2010). Bir ruhsal hastalığın başlangıcı, aile üzerinde duygusal rahatsızlık, gündelik 

yaşamda kesintiler, maddi yük ve ilişkilerin gerginleşmesi bakımından önemli etkiler 

yaratmaktadır. Yakınının geleceğine ilişkin endişeler, özellikle alt gelir grubundan 

olanlar da ekonomik tükenme ile ilgili endişeler, stres, anksiyete, küskünlük, kayıp, 

depresyon, ailenin sosyal yaşamında aksaklıklar, damgalanma, yakınlarının davranış 

sorunlarıyla ilgili sıkıntı, kendini ve başkalarını suçlama, şizofrenisi olan bireye sahip 

ailelerin yaşadığı tepki ve güçlüklerden bazılarıdır (Brooker 1990; Doğan ve ark. 2002; 

Doornbos 2002; Magliano ve ark. 2002; Ferriter ve Huband 2003; Saunders 2003; 

Barnable ve ark. 2006; Kim ve Salyers 2008). Ayrıca hastalığın epizotlarla seyreden bir 

doğasının olması bakım vermeyi daha belirsiz ve karmaşık hale getirir (Nyström ve 

Svensson 2004). Magliano ve arkadaşlarının İtalya‟da 709 şizofreni tanılı hasta ve 

ailesiyle yaptığı çalışmada ailelerin çoğu, aile yaşamlarının hasta olan yakınlarının 

durumundan önemli şekilde etkilendiğini bildirmiştir. Çalışmaya katılan ailelerin 

%97‟si kayıp duygusu, %83‟ü ağlama ve depresyon yaşadığını, %73‟ü hobi ve 

eğlenceye dönük aktivitelerini ihmal ettiğini, %68‟i de hastalarının durumu nedeniyle 

tatil yapmalarının güçleştiğini belirtmiştir (Magliano ve ark. 2002).  

Şizofreni hastalarının aileleri yalnızca hastalıkla değil, aynı zamanda sosyal 

kabulle de mücadele etmektedir Ailelerin üzerindeki damganın daha da büyük ve ağır 

olduğu açıktır. Aileler bir yandan çocuklarının, kardeşlerinin hastalığından kendilerini 

sorumlu tutmakta ve suçluluk duymakta diğer yandan sanki yakınları yüz kızartıcı bir 

suç işlemiş gibi, çevrenin gözünde “bir şizofren çocuğu, annesi ya da babası” olmanın 

getirdiklerine göğüs germektedir (Eliüşük 2008). 

Kronik hastalığı olan bireylerle yaşayan aileler sürekli olarak hastalığa ve aile 

ortamındaki değişikliklere alışmak ve uyum sağlamak durumundadır. Bu uyum süreci 

sırasında ailede bazen duygusal ve fiziksel rahatsızlıklar oluşabilir. Ülkemizde yapılan 

bir çalışmada şizofreni hastasına bakım verenlerin %65‟inde, ruhsal sorunların gelişimi 

açısından yüksek risk bulunmuştur (Şengün 2007).  

Ailede ruhsal hastalığın varlığı hastalığa yanıt olarak bazı etkileşim biçimlerinin 

ortaya çıkmasına yol açar. Bu durum ailenin diğer üyelerinin hastalıkla başa çıkarken 

yük (burden) duygusu yaşamalarıyla sonuçlanır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2001 

yılında yayınlanan raporda dünya nüfusunun %25‟inde bir ruhsal sağlık sorunu 

bulunduğunu ve bu kişilere bakım veren ailelerin ruhsal hastalıktan dolayı anlamlı 
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düzeyde yük ve stres yaşadıkları açıklanmaktadır. Raporda şizofreni, ruhsal hastalıklar 

arasında ailede yük ve stres oluşturan beş hastalıktan biri olarak değerlendirilmektedir 

(Şengün 2007). Ruhsal bozukluğun ailelere getirdiği yükün nesnel ve öznel boyutları 

arasında ayrım yapan ilk araştırmacılar Hoenig ve Hamilton‟dır. Nesnel yük  ruhsal 

bozukluğun sonucu olarak ailede oluşan somut maliyet olarak tanımlanmaktadır. 

Örneğin; günlük ev yaşamının kesintiye uğraması, mali kayıp, rol fonksiyonu, günlük 

rutinler, komşular ile ilişkilerde değişiklikler ve hastanın denetim ihtiyacı gibi. Öznel 

yük ise; aile üyelerinin hastanın varlığını, davranışlarını veya bağımlılığını kaygı ve 

gerilim kaynağı olarak algılayış derecesidir (Kutlu ve ark. 1999; Cuijpers ve Stam 2000; 

Sever ve Kutlu 2001; Gülseren 2002). Sosyal destek ağı ve başetme kaynakları az olan 

ailelerin daha fazla yük hissettikleri belirtilmiştir (Saunders 2003) ve sosyal desteğin 

hissedilen yükün prediktörü olduğu belirtilmiştir (Lai ve Thompson 2011). Hastanın 

yetiyitiminin, manik ve psikotik belirtilerin, hastayla geçirilen zaman ve ailedeki yüksek 

duygu ifadesinin de hissedilen yük üzerinde etkisi olduğu belirtilmektedir (Gülseren 

2002). Bu yüzden aileler bilgi, destek, eğitim, tükenmeyi azaltma ve başetmeye yönelik 

beceri eğitimlerine gereksinim duyar (Reid ve ark. 2005).  Sağlık çalışanlarının temel 

görevlerinden birisi hastanın ve ailenin üzerindeki bu yükü anlamak ve hafifletmeye 

çalışmak olmalıdır (Soygür 1999).  

Çalışmalarda genellikle şizofreninin aile / bakım veren üzerine olumsuz etkileri 

üzerinde durulsa da bakım vermenin kişisel gelişim, olgunlaşma ve hayatta yeni 

anlamlar bulma gibi adaptif-olumlu etkilerini bildiren yayınlara da rastlanmaktadır 

(Tennakon ve ark. 2000; Gülseren 2002; Saunders 2003; Geanellos 2005; Heru ve 

Drury 2007; Özlü ve ark. 2010). 

Şizofreniyle başetmede, onun en yakınında duran ve hastalığın yıkıcı etkilerine 

sürekli maruz kalan kişilerin desteklenmesi, hasta yakınları için olduğu kadar, tedavinin 

başarısı açısından da büyük önem taşımaktadır (Gasque-Carter ve Curlee 1999; Gümüş 

2006b; Yıldırım 2007; Kim ve Salyers 2008; Bovenkamp ve Trappenburg 2010).  Oysa 

ki aile veya bakım verenlerin deneyimlerinin araştırıldığı birçok çalışmada ailelerin bu 

eğitim ve desteği yeteri kadar alamadıkları belirtilmektedir (Brooker 1990; McCann ve 

ark. 1996; Doornbos 2002; Pickett-Schenk ve ark. 2008; Mavundla ve ark. 2009; 

Nicholls ve Pernice 2009).  
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Marshall ve Solomon‟un (2004) yaptığı çalışmada, aileler tedavi sürecine dahil 

olamadıklarını, bu konuda kendilerini memnuniyetsiz, güçsüz ve engellenmiş 

hissettiklerini belirtmektedirler. Ayrıca aileler yakınlarının hastalığının tanısı, etyolojisi, 

tedavisi ve süreci hakkında bilgileri olmadan tedaviyi yeteri kadar 

destekleyemeyeceklerini ve yakınlarının iyileşmesine yardımcı olamayacaklarını 

belirtmektedirler (Marshall ve Solomon 2004; Nicholls ve Pernice 2009). Çalışmalar 

ailenin stresini azaltmak ve rehabilitasyonda ailenin oynadığı yaşamsal rolleri 

güçlendirmek için destek ve eğitime gereksinim duyduğunu göstermektedir. Hastalık, 

baş etme yöntemleri, yardım grupları gibi konularda eğitim almış ciddi ruhsal 

bozukluğu olan kişilerin ailelerinin başetmelerinin daha iyi olduğu bildirilmiştir 

(Saunders 2003). 

Aileler sevdiklerinin hastalığı hakkında deneyimsel bilgiye sahip olmalarına 

rağmen, profesyoneller onlara hastalık hakkında gerçek yaşamda kullanılacak pratik 

bilgileri çok az verir. Aileler, profesyonellerin verdiği bilgiyi çoğunlukla belirsiz, 

anlaşılmaz bulduklarını ve hasta olan yakınlarına yardım etmede yeterli olmadığını 

belirtmektedirler (Gasque-Carter ve Curlee 1999; Balcıoğlu ve Başer 2008). Aynı 

zamanda aile üyelerinin çoğu hastalığın doğurduğu yükle baş etmede kendilerini 

çoğunlukla yalnız hissetmekte ve sağlık profesyonellerinden ve sistemden yeteri kadar 

bilgi ve destek alamadıklarını; bu hizmetleri aldıklarında kendilerini bakım verme 

rolünde daha rahat hissedeceklerini belirtmektedirler (Doornbos 2002; Ferriter ve 

Huband 2003; Gall ve ark. 2003; Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve ark. 2010). Hazırlıksız 

olarak bakım verme rolüne giren aile üyeleri, suçluluk, korku, güçsüzlük, öfke gibi 

duygular içinde, çoğu kez de ne yapacaklarını bilemeyen bir şaşkınlık içinde olabilirler 

(Gümüş 2006b).  

Tanı, tedavi ve hastalığın seyri hakkında bilgilendirilen aileler, hastalık 

belirtilerini izlemede ve tedavilerinin yönetiminde hasta olan yakınlarını daha etkili 

şekilde destekleyebilir (Marshall ve Solomon 2000). Nitekim hastalık belirtilerinin 

alevlendiğini gözlemleyecek ve krizin önlenmesinde ruh sağlığı çalışanlarıyla 

bağlantıya geçecek ilk kişiler aile üyelerinden biri olacaktır. Bu konuda ailelerin 

eğitilmesi, bilgilendirilmesi önem taşımaktadır çünkü bilgisi olmayan aileler 

hastalarındaki değişikliği fark edebilir ancak bunun haberci belirti olup olmadığı ve 
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nereye başvurması gerektiği konusunda karar veremeyebilir (Marshall ve Solomon 

2000; O‟Connell 2006; Nicholls ve Pernice 2009).  

Ailenin tedaviye katılması ve bilgilendirilmesi hastanın iyileşme sürecini 

kısaltmakta, yineleme oranlarını,  hastane yatışlarını azaltmakta ve tedavi uyumunu 

arttırmaktadır (Söylemezoğlu ve Cansever 1999; Sevinçok 2000; Doğan 2001; Kim ve 

Salyers 2008). Şizofrenide aileye yönelik girişimsel uygulamaların yineleme ve tekrarlı 

hastane yatışı üzerine etkisinin incelendiği bir meta-analiz çalışmasında tedaviye katılan 

ailelerin yakınlarında yineleme oranının %20 azaldığı belirtilmiştir. Özellikle aile 

girişimleri-tedavisi üç aydan fazla sürüyorsa bu etkinin daha belirgin olduğu 

belirtilmiştir. Farklı kapsamlı psikososyal yaklaşımların etkisinin benzer olduğu ve 

psikoeğitimin şizofreni tedavisinde esas olduğu bildirilmiştir (Pitschel-Walz ve ark. 

2004).  

Son yıllarda şizofreninin aile tedavisinde önemli ilerlemeler sağlanmıştır. Ancak 

ülkemizde psikiyatri servislerinin bu yenilikleri klinik uygulamada bütünleştirmede 

yetersiz kaldığı görülmektedir (Sevinçok 2000). Ülkemizde henüz toplum içi hizmet 

sistemleri tam gelişmemiş ve yerleşmemiştir. Ruhsal bozukluğu olan kişilerin tedavileri 

çoğunlukla kliniklerde yatarak, ilaç, bireysel görüşme, uğraş terapileri, grup terapileri, 

aile terapileri ile sürdürülmeye çalışılmaktadır. Bir çok il ve hastanelerde ise hasta ve 

ailesine eğitim yapacak ya da rehabilitasyon konusunda eğitilmiş psikiyatri ekibi 

bulunmamaktadır. Hastane birey için geçici bir ortamdır, birey taburcu olduğunda 

yeniden kendi ortamına dönecektir. Birey kendi yaşadığı ortam içinde ailesiyle birlikte 

ele alınıp izlenmedikçe yeniden hastaneye yatma olasılığı artacaktır (Dülgerler 2004).   

2.3. Hasta ve Ailelerin Eğitim Gereksinimleri  

Hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi hastayı 

taburculuğa hazırlamada ilk adımlardan biridir ve ruhsal hastalığı olan kişilere yönelik 

iyi sonuçlara ulaşabilmek için gereksinimlerin multidisipliner yaklaşımla belirlenmesi 

önemlidir (Yurt 2000; Marshall ve Solomon 2000). Bakım verenlerin eğitim ve destek 

gereksinimlerinin açıklığa kavuşturulması bakım verenlerin memnuniyetini arttırdığı 

gibi aynı zamanda aile tedavilerine katılımlarını ve ruh sağlığı profesyonellerine yönelik 

algılarını da iyileştirir (Reid ve ark. 2005; Kim ve Salyers 2008). 

Psikiyatrik hastalığı olanlar ve onların yakınları ruhsal hastalık ve onunla nasıl 

başedileceğini öğrenmekten birçok fayda sağlarlar. Yapılan çalışmalarda hastalar ve 
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yakınları psikiyatrik hastalık ve buna bağlı sorunlarla baş etme stratejileri hakkında bilgi 

sahibi olma konusunda oldukça istekli olduklarını belirtmişlerdir (Mueser ve ark. 1992).  

McCann ve arkadaşları (1996), hasta yakınlarının çevresel streslerin hastalık 

üzerine olan etkileri, ilaç kullanmamanın doğurduğu sonuçlar, şizofreninin epizodik bir 

hastalık olması ve yinelemelerin gelecekte de olabileceği hakkında çok fazla bilgiye 

sahip olmadıklarını bildirmiştir. Aynı zamanda hasta yakınlarının hastalık hakkında 

bilgi eksikliğine bağlı, özellikle taburculuk sonrasıyla ilgili anksiyete yaşamalarına 

neden olabileceği bildirilmiştir. Drapalski ve arkadaşlarının (2008) ruhsal hastalığı olan 

yetişkin bireylerin ailelerinin bilgi ve eğitim gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

yaptıkları çalışmada da, ailelerin eğitim gereksinimlerinin önemli bir kısmının 

karşılanmadığı bildirilmiştir. 

Yapılan araştırmalarda ailelerin en büyük güçlüklüklerinin taburculuk sonrası 

ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili olduğu, özellikle hastanın davranışlarını nasıl kontrol 

altında tutabileceklerini ve hastayı günlük yaşamda ya da acil  durumlarda nasıl 

yönlendirebileceklerini bilmemeleri olduğu belirtilmektedir (Mueser ve ark. 1992; 

Sevinçok 2000; Gümüş 2006a; Perreault ve ark. 2006). Yine hastalığın şiddetleneceğini 

gösteren erken haberci belirtilerin, hem hasta hem de hasta yakınları tarafından eğitime 

en fazla gereksinim duyulan konulardan biri olduğu çeşitli çalışmalarla ortaya 

konmuştur (Mueser 1992; Chien ve ark. 2001; Gümüş 2006a). Hasta ve ailenin diğer 

gereksinimlerinden biri de psikotik belirtilerin alevlenmesini azaltmaya yönelik 

psikolojik stratejileri öğrenmeye yöneliktir (Sevinçok 2000). 

Hastalar ve yakınları şizofreniye bağlı ortaya çıkan ve  sorun yaratan inatçı 

belirtiler ve bunlarla baş etmede zorluk yaşamaktadır. Yapılan çalışmalarda hasta ve 

hasta yakınlarının, ilgi ve dikkat azalması, yalnızlık ve içe kapanma, endişe ve 

gerginlik, düşünce kopukluğu, konudan konuya atlama, inatçı halüsinasyonlar, öfke ve 

şiddet gibi belirtiler ile başetmede sağlık eğitimine gereksinim duydukları bildirilmiştir 

(Chien ve ark. 2001; Chien ve Norman 2003; Gümüş 2006a; Burlingame ve ark. 2006; 

Li ve ark. 2006). Tennakoon ve arkadaşlarının (2000) ilk epizod psikoz yaşayan 

kişilerin ailelerinin deneyimleriyle ilgili yaptıkları çalışmada; aileler zorlayıcı belirtileri 

davranışın önceden tahmin edilememesi, şüphecilik, huysuzluk, inatçılık, düşüncesizlik, 

toplum içinde sıkıntı yaratan tuhaf hal ve hareketler olarak ifade etmişlerdir. 
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Yapılan çalışmalarda hasta ve ailesinin en çok psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileri  

hakkında bilgi ve eğitime gereksinim duyduğu belirtilmiştir (Mueser ve ark. 1992; 

Ascher-Svanum ve ark. 1997; Payson ve ark. 1998; Gasque-Carter ve Curlee 1999; 

Perreault ve ark. 2006; Chien ve ark. 2001; Chien ve Norman 2003; Gümüş 2006a, 

Gümüş 2006b).  İlaç kullanmasına karşın tedaviye yanıt vermeyen ya da ilaç almayı 

reddeden hastaların yakınları çaresizlik yaşamaktadır (Eliüşük 2008). Hasta ve aile 

fertlerinin hastalık hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması tedaviyi olumsuz 

etkileyebilmektedir. Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç ve yan etkilerini bilemeyen 

hasta yakınları, yan etkiler ortaya çıktığında ilacı keserek tedavinin tekrar başa 

dönmesine neden olabilirler. Bazı hastane ve kliniklerde hasta ve ailelelere yönelik ilaç 

eğitim grupları uygulanmaktadır. İlaç eğitim grupları hastanın zorlayıcı yan etkilerle 

daha etkili baş etmesine, olası yan etki veya toksik reksiyonlara karşı uyanık olmasına 

ve ilaç tedavisine uyumunu arttırmaya yardımcı olur (Nabeel ve ark. 2008; Varcoralis 

ve Halter 2009). Nabeel ve ark. (2008) yaptığı çalışmada depresyonu olan hastaların 

%50‟sinin klinisyenlerin kendilerine tedavileriyle ilgili yeterli bilgi vermediklerini ve 

%90‟ının daha fazla bilgi almayı tercih ettikleri bildirilmiştir. De Las Cuevas ve ark. 

(2011) ise psikiyatrik ilaç kullanan hastaların %24,6‟sının ilaçları hakkında yeterli 

bilgiye sahip olmadığını ve %21,9‟unun ilaçları hakkında daha fazla bilgi almak 

istediğini bildirmişlerdir. 

Hasta ve yakınlarının en çok merak ettikleri diğer bir konu da, tedavinin sonucu 

ve hastanın sonudur (Ascher-Svanum ve ark. 1997; Sevinçok 2000; Gümüş 2006a; 

Perreault ve ark. 2006; Drapalski ve ark. 2008). Bütün aileler hastanın nasıl ve ne 

zaman normal yaşantısına döneceklerini ya da yetersiz kaldıkları takdirde rehabilitasyon 

gerekip gerekmeyeceğini bilmek isterler. Yapılan çalışmalarda hasta yakınları, 

hastanedeki tedaviler, rehabilitasyon ile toplum ruh sağlığı programları hakkında ve 

psikososyal tedavi yöntemleri hakkında bilgi almak istediklerini belirtmişlerdir 

(Gasque-Carter ve Curlee 1999; Gümüş 2006a; Umuroğlu ve ark. 2010). Hasta 

yakınlarına verilecek eğitimde, iyileşmenin haftalar ya da aylar içinde olacağı, kronik 

hastalıklardaki bu iyileşmenin her yeni epizoddan sonra benzer şekilde olduğu 

anlatılmalıdır (Sevinçok 2000). Genel bilgi birikimi ve deneyimlerin sonucunda yüzde 

yüz kesinlik belirtmeyen, ama doğru olan bilgiler paylaşılmalıdır. Özellikle sürekli olan 

hastalıklarda hasta özelinde beklenmedik durumların da olabileceği, gelecekte farklı 
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tedavi seçeneklerinin de olabileceği bildirilmeli ve umutsuzluğa neden olunmamalıdır 

(Yıldız 2008).  

Hasta ve hasta yakınlarına ruh sağlığı sistemi ve yararlanabilecekleri hizmetler 

hakkında da bilgi verilmelidir. Nitekim yapılan çalışmalarda ruh sağlığı sisteminden ve 

sağlık hizmeti veren kurumlardan yararlanma-gereksinimlerini karşılama, hasta ve 

yakınlarının önemli gördüğü eğitim konularından biri olduğu belirlenmiştir (Mueser ve 

ark. 1992; Payson ve ark. 1998; Chien ve ark. 2001; Chien ve Norman 2003; Gümüş 

2006a).  

Şizofreni hastaları için aile ortamı, aile dinamikleri, ailenin tutum ve davranışları 

önemlidir (Harrison ve ark. 1998; Doğan 2001). Bu hastalar genellikle kısmen 

iyileşerek taburcu edildiklerinden, bu dönemde temel sorun iyileşmedir.  Aile üyeleri 

sıklıkla hastanın eski olağan etkinliklerine dönmesi için onu cesaretlendirir. Bu iyimser 

yaklaşımın nedenleri arasında şizofrenik bozuklukların doğasını bilmemek, ciddiyetini 

yadsımak, hastadan dolayı utanmak, hastalıktan dolayı kendilerini suçlamak sayılabilir. 

Bunlar hastaya karşı tutumlarını ve davranışlarını olumsuz yönde etkileyebilir. Zamanla 

beklentileri gerçekleşmeyince eleştirel, girici, düşmanca tutumda olabilirler. Ailedeki bu 

yüksek duygu ifadesi tedaviyi olumsuz yönde etkiler (Doğan 2001).   

Duygu ifadesi, ev ortamının duygusal atmosferini yansıtan bir kavramdır. “Evde 

birisi hakkında eleştirilerde bulunulması, hastaya karşı düşmanlığın varlığı ya da 

yokluğu ve bunun derecesi, doyumsuzluk, hastaya karşı yakınlığın-sıcaklığın 

değerlendirilmesi, akrabaların hastayla ilişkilerinde aşırı fedakarlık, müdahalecilik 

göstermeleri ve kendilerinin iç dünyalarını hastanınkinden ayıramama” şeklinde 

tanımlanmaktadır (Deniz ve İlnem 1998; Ebrinç ve ark. 2001; Arslantaş ve ark. 2009).  

Yüksek duygu ifadesi olan aile ortamında yaşayan hastalarda düşük duygu 

ifadesi ortamında yaşayanlara göre üç kat daha fazla yineleme olduğu belirtilmiştir 

(Harrison ve ark. 1998; Heru ve Drury 2007). Bu gözlem sonucu yineleme riskini 

azaltmak için psikososyal aile terapileri geliştirilmeye yönelinmiştir. Aile girişimleri 

daha çok aile ortamındaki stresi ve duygu ifadesini azaltmaya ve eğitime odaklanır 

(Ming-Yuan ve ark.1998; Nyström ve Svensson 2004; Asen ve Schuff 2006). Aile 

davranışçı terapileri ya da psikoeğitiminin kullanıldığı vakalarda yineleme oranı %25 

iken, sadece ilaç tedavisi kullananlarda bu oranın %65 olduğu saptanmıştır (Balcıoğlu 

ve Başer 2008). Eğitimde, hastanın ve aile üyelerinin cesaretlerini kırmadan şizofrenik 
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bozuklukları anlamalarına yardım edilmelidir. Eleştirel tutumların bazıları bu 

bilgisizlikten kaynaklanabilir. İnsanlar hastalığı ve hastalığın belirtilerini anlamadığı 

zaman, hastanın apatik durumunu ve iş yapmamasını-girişimde bulunmamasını 

(motivasyon eksikliği) “tembellik” biçiminde yorumlayabilir. Bu yanlış yorumlama aile 

üyeleri, bakım vericiler veya toplumdaki diğer kişiler tarafından düşmanca tutumları 

arttırır. Bu yüzden şizofreninin negatif ve pozitif semptomları hakkında ayrıntılı olarak 

bilgilendirme bu gerilimi ve yüksek duygu ifadesini azaltabilir (Doğan 2001; Nyström 

ve Svensson 2004; Varcoralis ve Halter 2009).  

Harrison ve arkadaşlarının (1998) şizofreni tanısı almış 84 kişinin  bakımvericisi 

ile yaptıkları çalışmada bakım vericinin hastalık hakkındaki bilgisi arttıkça 

eleştirelliğinin azaldığı ve hastanın negatif semptomlarının nedenini hastanın kişiliğiyle 

ilişkilendirme oranının azaldığı bildirilmiştir. Aile üyelerinin, hastalığın genetik ve 

biyolojik temelleri hakkında eğitimi genellikle suçluluk duygularını azaltır. Aile üyeleri 

şizofrenik belirtilerin hastanın kontrolü dışında olduğunu da anlamalıdır. Böylece 

gerginlik azalır ve gerçek dışı beklentiler de bırakılır. Aile içindeki potansiyel streslerin 

ele alınması, iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve problem çözme yetersizliğinin 

giderilmesi hem hasta hem de aile üyeleri için yararlı ve rahatlatıcı olmaktadır (Doğan 

2001). Ayrıca bu gibi aile girişimleri ailenin bilgi ve memnuniyetini arttırdığı gibi ruh 

sağlığı profesyonelleri ve aile arasındaki ilişkiyi de geliştirir (Nyström ve Svensson 

2004). 

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği‟nin (RUSİHAK) 2009 yılında 

yürüttükleri bir proje kapsamında psiyatrik tanı almış katılımcılara aileleri ile en çok 

hangi alanlarda sorun yaşadıkları sorulduğunda iletişim sorunlarının ilk sırada yer aldığı 

bulunmuştur. Sonrasında ailenin kişiye değer vermemesi, kişiyi aşağılaması, hastalığını 

kabul etmemesi sorunları yer almaktadır. Üçüncü sırada ise, ailelerin kişinin hayatına 

fazla müdahale etmesi gelmektedir. Bu sonuçlar teşhis sonrasında ailelere mutlaka 

bilgilendirme yapılması gerektiğini ortaya koymaktadır (Umuroğlu ve ark. 2010).  

Şizofreni tedavisinde önemli bir yeri olan aile girişimlerinin içeriğinin 

hazırlanması ve düzenlenmesinde aile bireylerinin eğitim gereksinimlerini, hastalık 

hakkındaki düşünce, görüş ve inanışlarını bilmek önemli bir yol gösterici olabilir. 

Yanlış bilgiler hasta yakınlarını yanlış arayışlara yönlendirebilir, sonuçta da hastalığın 

gidişi olumsuz etkilenir (McCann ve ark. 1996; Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve ark. 2010). 
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Hasta yakınlarına yönelik eğitim çalışmalarının bilgi ve inançları değiştirerek bakımla 

ilgili tutum değişikliklerine neden olabildiği gösterilmiştir. Şizofreni hastalarının 

yakınlarının hastalık ve sonuçlarıyla ilgili bilgi düzeylerinin ne durumda olduğunu 

araştıran çalışmaların bu konuda önemli katkıları olmaktadır (Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya 

ve ark. 2010). Bu konuda Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve ark. 2010, şizofreni hastalarının 

yakınlarının şizofreni ile ilgili bilgi ve görüşleri belirlemek amacıyla 332 kişi ile 

yaptıkları çalışmada, hasta yakınlarının yarısının hastalığın ismini şizofreni olarak 

bilmesine karşın altıda birinin hastalığın adını bilmedikleri, %90 oranında hastalığın 

hem biyolojik hem de ruhsal bir hastalık olduğu ve  tamamının ilaç tedavisinin mutlaka 

gerekli olduğunu bildirdikleri bulunmuştur. Ayrıca hasta yakınlarının %62‟si hastalığın 

düzelebilen, iyileşebilen bir hastalık olduğu görüşünü doğru bulurken, %84‟ü hastalığın 

sürekli olduğu, iyileşme ve kötüleşmelerle gittiği görüşünü doğru bulduğunu bildirmiş 

ve %97‟si tedaviye ruhsal toplumsal yaklaşımların da eklenmesinin doğru olduğunu 

bildirmiştir. 

Hasta ve ailelerinin yaşadıkları güçlükler ve gereksinimlerini belirlemeye 

yönelik çalışma sonuçları gözönüne alındığında eğitim gereksinimleri şöyle 

gruplandırılabilir (Mueser ve ark 1992; Yurt 2000; Marshall ve Solomon 2000; Gümüş 

2006a; Eliüşük 2008; Umuroğlu ve ark. 2010): 

 Hastalık ve tedavisine ilişkin bilgi, 

 Stresörlerle başetmeyi ve sorun çözmeyi öğrenme, 

 Hastalık belirtilerini tanıma ve bunlarla başetmeyi bilme,  

 Hastanın günlük yaşamında zamanını nasıl kullanabileceğini öğrenme, beceri 

eğitimleri, 

 Ailelerin yakını olan hastaya ne tür beklentiler koyabileceği konusunda bilgi, 

 Hastaneden taburcu olduktan sonraki bakımı ve kontrollerinin nasıl yapılacağını 

bilme, 

 Kriz dönemlerinde acil yardım,  

 Ruh sağlığı hizmetleri ve bundan yararlanma, 

 Hasta ve ailenin savunuculuğunu yapan, haklarını koruyan ve destekleyen 

hizmetler, 

 Toplumda kullanabileceği kaynakları tanıma ve yönlendirilme gereksinimidir. 
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2.3.1. Hasta ve Ailelerin Eğitim Gereksinimlerine Yönelik ÇalıĢmalar 

Psikiyatri hastaları ve yakınlarının gereksinimlerinin tanılanması, hem klinik 

bakım uygulamalarının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi hem de ruh sağlığı hizmetlerinin 

değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bazı ülkelerde devlet politikası olarak bunun 

üzerinde önemle durulmaktadır. Bu amaçla bir çok gereksinim tanılama araçları 

geliştirilmiştir. Psikiyatri hastaları ve yakınlarının farklı alanlardaki gereksinimlerini 

kapsamlı olarak tanılamaya yönelik ölçekler olduğu gibi yalnızca eğitim 

gereksinimlerini tanılamaya yönelik ölçekler de geliştirilmiştir. Phelan ve ark. 

tarafından 1995 yılında geçerlik-güvenirlik çalışması yapılan ve dokuz ayrı dile çevrilen 

Camberwell Assessment of Need (CAN) kronik ve ciddi ruhsal  rahatsızlığı olan 

kişilerin 22 işlevsel alanda (sosyal ve sağlık alanında) gereksinimlerini değerlendirmede 

en yaygın kullanılan araçlardan biridir. (Cansız 1997; Kır ve ark. 1997; 

http://www.rcpsych.ac.uk/default.aspx?page=835). Psikiyatri hastalarının ve 

yakınlarının eğitim gereksinimlerini tanılamada niteliksel ve niceliksel bir çok çalışma 

bulunmaktadır. Eğitim gereksinimleriyle ilgili niceliksel çalışmalarda kullanılan 

ölçeklerden birisi Mueser ve ark. tarafından (1992) geliştirilen Eğitim Gereksinimleri 

Anketi (Educational Needs Questionnaire-ENQ)‟dir. Aşağıda eğitim gereksinimlerine 

yönelik yapılan ve ulaşılabilen çalışmalar ve sonuçları yer almaktadır. 

Mueser ve arkadaşları (1992), şizofreni ve şizoaffektif bozukluğu olan hasta ve 

yakınlarının eğitim gereksinimlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada hastaların 

bilgi elde etmede en çok ilgilendiği konuları sırasıyla, ruh sağlığı hizmetlerinden 

yararlanma, erken haberci belirtileri ve yineleme, psikiyatrik ilaçlar, anne baba 

öldüğünde ne yapılacak, sorun çözme becerileri, hastalıkta kalıtım ve kişisel yatkınlık 

özellikleri, hastalığın belirtileri, ilaç yan etkileri, stres ve hastalık arasındaki ilişki ve  

ruhsal hastalığa ilişkin son bilimsel gelişmeler olarak bildirmişlerdir. Mueser ve ark. 

(1992), hasta yakınlarının en çok ilgilendikleri konuları ise, ilaç tedavisinin yan etkileri, 

ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, hastanın istenmeyen davranışlarına sınır koyma, 

sosyal ilişkileri arttırma, anne baba öldüğünde ne yapılacak, stresle daha etkili baş etme 

yolları, hasta hastalığını nasıl yaşıyor, nasıl algılıyor, ruhsal hastalığa ilişkin son 

bilimsel gelişmeler, sorun çözme yöntemleri ve psikiyatrik ilaçlar olarak bildirmişlerdir. 

Winefield ve Harvey‟in (1994), kronik şizofrenide bakım veren ailelerin 

gereksinimlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada hasta yakınları tarafından çok 

http://www.rcpsych.ac.uk/default.aspx?page=835
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yararlı bulunan hizmetler sırasıyla, hasta yineleme yaşadığında erken profesyonel 

girişimlerde bulunulması (%90), daha fazla hizmetlerin olması için lobi çalışmalarının 

yapılması (%67,2), şizofreninin nedenleri ve tedavisi hakkında daha fazla bilgi 

verilmesi (%65,1), hastanın zorlu davranışlarıyla nasıl baş edilebileceğine yönelik 

ailelere daha fazla bilgi verilmesi (%63,5), ruhsal hastalığı olan kişilerin nasıl tedavi 

edildiğine ilişkin polislere eğitim verilmesi (%61,8), kendi bölgelerinde daha çok 

gündüz programlarının olması (%59,3), hastanın doktoruyla daha fazla görüşmek 

(%49,1) olarak bildirilmiştir. Bakım verenlerin %25‟i sosyal çalışmacıyı, %23‟ü 

hemşireyi, %23‟ü psikiyatristi veya psikoloğu yardım alabileceği kaynak kişi olarak 

belirtmiştir. Hastanın zorlu davranışlarıyla baş etmede kimlerin yardımcı olduğu 

sorulduğunda %7,1‟i  “hiçkimsenin” yardımcı olmadığını, geri kalan bakım verenlerin 

%66,7‟si ruh sağlığı sistemine ait birimlerden, %12,6‟sı ruh sağlığı sisteminin dışındaki 

ofislerden (polis, aile doktoru, hemşire vb.), %10,9‟u aile bireylerinden, %9,8‟i ise 

arkadaş ve kendine yardım grupları gibi diğer kaynaklardan yardım aldıklarını 

belirtmişlerdir. Bakım verenlerin en çok gereksinim duyduğu konular sorulduğunda 

%26,8‟i hastanın tedavi hizmetlerine ulaşabilmesi, %24,7‟si hastanın sosyal uyumuna 

yardımcı hizmetler ve rehabilitasyon, %17,5 ise bakım verenler için pratik yardımlar 

(ulaşım-taşıma, ev işlerine yardım, hastaneye yakın yerlerde toplum evleri vb.) ve 

%15,5‟i bakım verenler için profesyonel yardıma (danışmanlık gibi) gereksinimleri 

olduğunu belirtmişlerdir. Çok yararlı olarak değerlendirilen hizmetler, “hastalığın erken 

epizodunda/döneminde alınan profesyonel yardım”, “şizofreniye yönelik daha fazla 

hizmetlerin olması için lobi çalışması nasıl yapabiliriz” olarak belirlenmiştir.  

Winefield ve Harvey (1994), kronik şizofrenide bakım veren ailelerin hissettiği 

toplam stresin %51‟ini hastaya ilişkin yaşanılan stresin oluşturduğunu; hastaların 

ebeveynleri ve eşlerinin diğer bakım verenlere göre hastaya ilişkin daha çok stres 

yaşadıklarını bildirmişlerdir. Bakım veren aileler, yaşamlarının farklı alanlarında 

hissettikleri engellenmeleri sırasıyla %24,8 oranında tatillerde, %20,7 ev dışındaki 

sosyal ilişkilerinde ve aile içindeki ilişkilerde (%19,2) olduğunu belirtmişlerdir. 

Hastaların  eş ve yetişkin çocukları daha fazla yük bildirdikleri ve hastayla kurulan 

temas ve geçirilen vakit arttıkça algılanan yükün de arttığı bulunmuştur.  

Ascher-Svanum ve arkadaşlarının (1997) yetişkin ruhsal hastaların ailelerinin 

eğitim gereksinimlerini belirlemek amacıyla Hindistan‟daki altı farklı bölgenin her 
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birinden 50‟şer hasta yakını ile yürüttükleri çalışmada, hasta aileleri hangi bölgede 

yaşarsa yaşasın ya da yakınları  ister  yatarak tedavi görsün isterse ayaktan benzer 

eğitim gereksinimlerini belirttikleri bildirilmiştir. En çok tercih edilen eğitim içeriğinin 

hastalığın gelecekteki seyri (%78), ilaçların yararları ve yan etkileri (%74) ve hastayla 

oluşan kriz durumlarını nasıl yönetebilecekleri (%74); en az tercih edilen içeriğin ise 

hastanın alkol-madde kullanımına bağlı sorunlarla başetme olduğu belirtilmiştir.  

Eğitimi veren kişinin sırasıyla psikiyatrist (%72), psikolog (%64) ve sosyal hizmet 

uzmanı (%61) olmasını tercih ettikleri belirlenmiştir. Hasta yakınlarının çoğu (%78), 

hastalarının kendi hastalıklarını anlaması ve hastalıklarıyla başetmeyi öğrenmesi 

gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca hasta yakınlarının aile psikoeğitim programının 

değişik yönleriyle ilgili tercihleri belirlenmiş; en çok tercih edilen eğitim şeklinin 

hastanın sorunlarını çözmede (yönetmede) bir profesyonelden telefonla konsültasyon 

alma (%70) ve profesyonellerin yürüttüğü destek grupları (%67); en az tercih edilen 

biçimin ise ruh sağlığı profesyonellerinin olmadığı aile destek grupları (%34) ve kendi 

kendine yardım grupları (%39) olduğu bulunmuştur.  

Payson ve arkadaşları (1998), ciddi ve kronik ruhsal hastalığı olan ve ayaktan 

tedavi edilen hastalar ile bakım veren profesyonellerin algıladıkları eğitim 

gereksinimlerini belirlemek amacıyla  bir toplum ruh sağlığı merkezine devam eden ve 

randomize olarak seçilen 93 hasta ile yaptıkları çalışmada,  ölçüm aracı olarak Mueser 

ve arkadaşlarının (1992) Eğitim Gereksinimleri Anketi temel alınarak oluşturulan 63 

maddelik Gereksinim Tanılama Anketi (Needs Assessment Questionnaire) 

kullanılmıştır. Hastaların ve ruh sağlığı profesyonellerinin önemli olarak algıladığı 10 

gereksinim maddesi sıralanmış; buna göre “psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileri, ruh sağlığı 

hizmetlerinden yararlanma, ruhsal hastalığın nedenleri, sorun çözme yolları, yaşamdan 

zevk almak için ne yapılabilir, kendini daha iyi hissetmek için ne yapılabilir, 

depresyonla baş etme, yalnızlıkla baş etme yolları, yakınlarla iletişimi geliştirme, 

psikiyatrik teşhis nasıl koyulur” hastalar tarafından gereksinim belirtilen eğitim konuları 

olarak bulunmuştur. 

Gasque-Carter ve Curlee (1999), Güney Carolina‟daki yetişkin ruhsal hastaların 

ailelerine yönelik program geliştirmek için randomize olarak seçilen 80 aileye telefonla 

ulaşmışlar; eğitim ve destek gereksinimleri, aile programı hakkındaki tercihleri ve 

ailelerin bu hizmetlere katılımını etkileyen engelleri araştırmışlardır. Ailelerin %39‟u 
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hastalarıyla olan ilişkilerini geliştirmek için hekim veya sosyal çalışmacıdan yardım 

almak  istediğini, %66‟sı daha çok bireysel aile hizmeti almak istediğini, %35‟i Ruhsal 

Hastalıklar Ulusal Birliği (National Alliance on Mental Illness-NAMI) gibi örgün 

olmayan destek gruplarını, %29‟u ise ruh sağlığı profesyonelleri tarafından geliştirilen 

örgün destek gruplarını tercih ettiklerini, eğitimin nerede yapılacağı ile ilgili özel bir 

tercihleri olmadığı (%48‟i hastanede, %46‟sı toplum ruh sağlığı merkezlerinde, %48‟i 

evde) bulunmuş ve bu hizmetlere ulaşmada en büyük engelin ulaşım olanakları ve 

mesafe olduğunu (%68) belirtmişlerdir. Eğitim ve destek gereksinimleri hakkında 

aileler, en çok profesyoneller ve ilgili kişilerle iletişimde aile ve hastadan yana 

(savunuculuk) olmalarını (%78) bunun yanında hastane tedavisi ve rehabilitasyon ile 

ilaç uyumu (%76), ilaçların yan etkileri (%75), toplum ruh sağlığı programları (%71), 

hastalığın ekonomik yönü (%70) gibi 13 farklı alanda gereksinimlerinin olduğunu 

belirtmişlerdir. 

Marshall ve Solomon (2000), NAMI üyesi ailelerin bilgilendirilmesiyle ilgili 

yaptıkları çalışmada ailelerin %59‟u, ruh sağlığı profesyonellerinden, yakınlarının 

hastalığı hakkında genel bilgi aldıklarını, %72‟si ise ruhsal hastalıkla ilgili tanı ve 

ilaçlar gibi daha özgül bilgiler aldığını bildirmişlerdir. 

Chien ve arkadaşları (2001), Çin‟de şizofreni tanılı bireylerin eğitim 

gereksinimlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, hastaların bilgi elde etmede 

en çok ilgilendiği konuları, şizofreninin haberci belirtileri, sorun çözme yöntemleri, 

sosyal ilişkileri geliştirme, şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri,  

şizofreninin belirtileri, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, inatçı halüsinasyonlar, 

yakınlarla iletişimi geliştirme, bağımsız yaşam becerilerini geliştirme ve destek 

gruplarına üye olma olarak bildirmişlerdir. 

Chien ve Norman (2003), Çin‟de şizofreni tanılı bireylerin yakınlarının eğitim 

gereksinimlerini belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada, hasta yakınlarının bilgi elde 

etmede en çok ilgilendiği konuları, şizofreninin haberci belirtileri, ilaç tedavisinin yan 

etkileri, sorun çözme yöntemleri, hasta hastalığını nasıl yaşıyor, nasıl algılıyor,  öfke ve 

şiddetle başetme yolları, stresle daha etkili başetme yolları, inatçı halüsinasyonları 

yönetme, yakınlarla iletişimi geliştirme, stres ve şizofreni arasındaki ilişki ve ruh sağlığı 

hizmetlerinden yararlanma olarak belirlemişlerdir. 
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Sung ve arkadaşlarının (2004) Taiwan‟da hasta, hasta yakınları ve 

profesyonellerin penceresinden taburculuk eğitimine ilişkin eğitim gereksinimlerinin 

belirlenmesi için yaptıkları çalışmada  hastaların genel olarak eğitim gereksinimi puan 

ortalamalarının hasta yakınları ve profesyonellerden daha düşük olduğu bulunmuştur. 

Hastaların en çok ilgilendiği eğitim konusu psikiyatrik ilaçlar; en az ilgilendiği konu ise 

inatçı halüsinasyonlar olarak, hasta yakınlarının en çok ilgilendiği konu stresle etkili baş 

etme yolları, en az ilgilendiği konu ise giyim kuşam ve hijyen ve profesyonellerin en 

çok ilgilendiği konu depresyon ve suisid düşünceleriyle baş etme; en az ilgilendiği konu 

ise ruhsal hastalıklara ilişkin son araştırmalar / bilimsel gelişmeler olarak bulunmuştur. 

Hasta ve profesyonellerin eğitim gereksinimleri toplam puan ortalamaları 

kıyaslandığında istatistiksel olarak aralarında fark olduğu (p=.027), hasta yakınları ile 

hastaların ve profesyonellerin puan ortalamalarının arasında ise fark olmadığı 

bulunmuştur.  

Reid ve ark. (2005) ruhsal hastalığa sahip çocuğu olan ebeveynlerin psikoeğitim 

gereksinimlerini belirlemeye yönelik yaptıkları kalitatif çalışmada, görüşme sırasında 

eğitim gereksinimleri, destek ve bilgiye ulaşmadaki engeller ve karşılanmayan bakım 

gereksinimleri (Stres yönetimi, duygusal gereksinimler, tedavi ve karar verme sürecine 

aileyi katma, sağlık bakım sisteminde ailelerin bakım gereksinimlerinin de dikkat 

alınması gibi) ana temalar belirlenmiştir. Ebeveynler, psikoeğitim programlarının 

yararlı olup olmadığı konusunda karmaşık duyguları olduğunu ifade etmişler, bazı 

aileler bu programların onlara yeni bir iç görü kazandırmadığını ifade ederken bir kısmı 

da iletişim ve başetme becerilerileri konusundaki eğitimi çok yararlı bulduğunu ifade 

etmiştir. Aileler, ruhsal hastalığı olan çocuklarının eğitim programına katılmaları 

konusunda; iç görüleri olmadığı için programın önemini anlayamayacaklarını ancak 

tartışamadıkları bazı konuları tartışma fırsatı yaratacağı için de yararlı olabileceğini 

belirtmişlerdir. Katılımcılar kendileri için en uygun eğitim programının, daha esnek ve 

alternatif yaklaşımların kullanıldığı programlar olduğunu bir çok kez vurgulamışlardır. 

Ev-temelli programların zahmetli olabileceği ve evin diğer üyelerini olumsuz 

etkileyebileceği belirtilmiştir. Katılımcılar bakım verme rolleri konusunda ruh sağlığı 

profesyonelleri, kitaplar, broşürler, destek grupları, konferanslar, dersler ve internet gibi 

kaynak ve hizmetlerden bilgi ve destek aldıklarını ifade etmişlerdir. Bilgi almaya 

yönelik engelleri ise eğitim toplantılarının gece yapılması, yorgunluk, ulaşım sorunları 

ve çocuklarına bakma sorumluluğu nedeniyle kısıtlanma, doktor ve diğer sağlık 
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profesyonellerinin bakım vericilerin gereksinimlerini anlayamamaları, onlara empatik 

yaklaşamamaları, şüpheci ve suçlayıcı yaklaşımları olarak belirtmişlerdir. Ayrıca 

aileler, hastalarının hastaneye yatışı sırasında bilgilendirilmelerinin onlar için uygun 

zaman  olmadığını belirmektedirler. Katılımcıların birkaçı geriye dönüp baktıklarında 

eğer çocuklarının bakımı hakkında iyi bilgilendirilmiş olsalardı zor durumları daha 

kolay yönetebileceklerini farkettiklerini belirtmişler ve tümü hizmetlerle sürekli 

bağlantı-iletişim halinde olmanın ve bilgi edinmenin, bakım verici rollerini yönetmede 

çok önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Burlingame ve arkadaşlarının (2006), kronik ve ciddi ruhsal hastalığı olan yatan 

hastaların ve onlara bakım veren hemşirelerin bakış açısından eğitim gereksinimlerini 

karşılaştırmak amacıyla 48 hasta ve 12 hemşire ile yürüttüğü çalışmada, hastaların en 

önemli gördüğü eğitim konuları sırasıyla psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileri, yaşamdan 

zevk almak için ne yapılabilir, depresyonla başetme, yalnızlıkla baş etme yolları, 

anksiyete ve paniği kontrol etme, kendini daha iyi hissetmek için ne yapılabilir, ruhsal 

hastalığa ilişkin damgalama ile baş etme, sağlıklı yaşam ve ruhsal hastalığın nedenleri 

iken hemşirelerin önemli gördüğü eğitim konularının sadece dördü  hastaların 

ifadeleriyle uyumlu bulunmuş; hemşirelerin önemli konular listesinde ilk 10‟da 

belirttiği üç konunun ise hastaların %20‟si tarafından önemsiz olarak algılanan 

gereksinimler arasında yer aldığı bulunmuştur.  

Burlingame ve arkadaşları (2006) ayrıca yatan hastalarla yaptıkları çalışma 

sonuçlarını  Payson ve arkadaşlarının (1998) ayaktan hastaların eğitim gereksinimlerine 

ilişkin yaptıkları çalışma bulgularıyla karşılaştırmışlar ve hastalar tarafından önemli 

olarak algılanan yedi gereksinim maddesinin,  hemşireler içinse üç maddenin benzer 

olduğunu saptamışlardır. 

Gümüş (2006a), şizofreni tanılı hasta ve yakınlarının sağlık eğitimi 

gereksinimlerini belirlemeye yönelik yaptığı çalışmada, hastaların sağlık eğitimine en 

fazla gereksinim duyduğu konuların şizofreni hastalarının yasal hakları, şizofreninin 

tekrarlaması durumunda ortaya çıkan belirtiler, ilgi ve dikkat azalması ile baş etme, 

şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri,  şizofrenide kullanılan diğer 

(psikososyal) tedavi yöntemleri, şizofreninin zaman içinde gidişi ve sonlanması, endişe 

ve gerginlik ile baş etme, yalnızlık ve içe kapanma ile baş etme, düşünce kopukluğu, 

konudan konuya atlama ile baş etme ve şizofrenide uygulanan ilaç tedavisi olduğunu 
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bildirmiştir. Gümüş (2006a), hasta yakınlarının sağlık eğitimine en fazla gereksinim 

duyduğu konuları ise şizofreni hastalarının yasal hakları, şizofreninin tekrarlaması 

durumunda ortaya çıkan belirtiler, toplumda şizofreni hastası olmanın getirdiği sorunlar 

ile baş etme, şizofrenide uygulanan psikososyal tedavi yöntemleri, şizofreni ile ilgili 

özel grup veya dernekler, şizofreni hastaları ve yakınları için sosyal desteğin önemi, ilgi 

ve dikkat azalması ile baş etme, şizofreni tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri ve 

şizofreninin zaman içinde gidişi ve sonlanması olarak bildirmiştir. 

Li ve arkadaşlarının (2006) Çin‟de hemşire ve hasta yakınları ile yaptıkları 

çalışmada hasta yakınları, şizofreni hakkında bilgi, taburculuk sonrası evde bakım, 

ilaçlar ve yan etkileri, belirtilerin tedavisi ve yönetimi, yinelemenin önlenmesi ve 

rehabilitasyon, hasta ile iletişim, genel psikoloji hakkında bilgi ve diğer konular 

hakkında gereksinim belirtmişlerdir. Hemşirelerin hasta yakınlarının neler bilmesi 

gerektiği hakkında belirttikleri konular ile hasta yakınlarının benzer belirttiği dört 

gereksinim  konusu şizofreni hakkında temel bilgiler, taburculuk sonrası evde bakım, 

ilaçlar ve belirti yönetimi olarak belirlenmiştir. 

Perreault ve arkadaşları (2006) ayaktan izlenen psikiyatri hastalarının en önemli 

kabul ettikleri bilgi gereksinimlerini ve aldıkları bilgiye yönelik memnuniyetlerini 

belirlemek amacıyla yaptıkları ölçek geliştirme çalışmasında, hastaların özellikle hasta 

dosyalarının güvenliği ve ulaşabilme (hastalar hakkında bilginin gizliliği açısından) 

(%69,8) ve ilaçların yan etkileri (%67,4), kullanması gereken ilaç tipleri (%66,3), 

tedavide ilerleme olup olmadığını gösteren  veriler (%65,1), acil durumlarda ne 

yapmaları ve nereye başvurmaları gerektiği (%61,6) ve ilaçların niçin gerekli olduğu 

(%60,5) gibi konularda bilginin önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

Saygın‟ın (2007) psikiyatri servislerinde yatan hasta ve aileleriyle yaptığı 

çalışmada, doktordan hastalık ve tedavi hakkında bilgi verilmesi konusundaki 

beklentileri sorulduğunda hastaların % 4,2‟sinin, ailelerin ise % 6,2‟sinin evet yanıtını 

verdiği belirlenmiştir. Hasta ve aileler, doktordan en büyük beklentilerinin “iyileştirme-

tedavi etme” olduğunu ifade etmişlerdir. Hastaların çoğu hemşirelerin yeterince 

ilgilendiğini düşünmekle birlikte her iki grup ağırlıklı olarak hemşirelerin “ilgi, güler 

yüz, tatlı dil, anlayış, şefkat göstermelerini” beklediklerini ifade etmişlerdir. 

Drapalski ve arkadaşlarının (2008), ruhsal hastalığı olan kişilerin ailelerinin bilgi 

alma durumları, bilgi ve destek gereksinimleri, hasta ve aileye ilişkin özellikler ile 
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ailenin algıladığı farklı gereksinimler arasındaki ilişki ve ailelerin tecih ettiği eğitim ve 

destek  hizmetlerinin ne olduğunu belirlemeye ilişkin NAMI üyesi olan 308 aile üyesi 

ile yaptıkları çalışmada, ailelerin çoğunun (%89) bilgi aldığı ve %56‟sının NAMI 

tarafından düzenlenen Aileden Aileye Eğitim Programına (Family to Family Education 

Program) katıldığı bulunmuştur. Ancak ailelerin sadece %17‟sinin aile psikoeğitimini 

işittiği ve sadece %4‟ünün bu programa katıldığı belirtilmiştir. Aileler eğitim konusunda 

çok sayıda karşılanmayan gereksinim bildirmişlerdir. Ailelerin yarısından fazlası 

hastalarının tedavi süreci, Asertif Toplum Tedavisi (Assertive Community Treatment), 

hastalarının bakımına yönelik gelecek planları ve hastaları savunan, haklarını koruyan 

ve destekleyen hizmetler hakkında gereksinim bildirmişler. 

Hatönen ve arkadaşları (2008), ruhsal hastalığı olan yatan hastaların hasta 

eğitimine ilişkin deneyimleri konulu çalışmalarında, hastaların en önemli gördüğü 

eğitim konularının tedavi prosedürleri (%98) ve tedavi alternatifleri (%98) olduğu; en az 

önemli olarak kabul ettiği konuların ise ruh sağlığı organizasyonu (%67), yeniden 

eğitim fırsatı (opsiyonları) (%55) olduğu bulunmuştur. Hangi alanlarda eğitim aldıkları 

sorgulandığında hastalar tedavinin geleceği (%75) ve teşhis (%69) konularında yeterli 

bilgi aldıklarını bildirirken „yeniden eğitim fırsatı‟ (%12) ve „ruh sağlığı organizasyonu‟ 

(%29) konularında yeterli bilgi alamadıklarını bildirmişlerdir. Yeterli bilgi aldığını 

söyleyen erkek hastalar kadınlara göre daha fazla sayıda eğitim konusu bildirmiştir. 

Hasta eğitimine ilişkin belirtilen sorunlar; bilgi eksikliği (verilmemesi), hasta ve 

profesyoneller arasındaki etkileşim, hangi bilginin gerekip gerekmediği ya da öncelikli 

olduğunun dikkate alınmaması biçiminde üç tema halinde belirtilmiştir. Hastalar 

tarafından tercih edilen eğitim kaynakları incelendiğinde, %94‟ ü profesyonellerle 

tartışarak, %52‟si broşür, %36‟sı literatür, %32‟si video ve %20‟si internet gibi diğer 

yöntemler yoluyla eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. 

Kelleci ve arkadaşlarının (2009), bir psikiyatri kliniğinde hasta ve ailelerin 

psikotrop ilaçlarla ilgili eğitim gereksinimleri ve taburculuk sonrası ilaç kullanma 

durumlarına yönelik yaptıkları çalışmada hastaların %40,2‟sinin hastalığın adını, 

%17,4‟ünün ilaçların adını, %23,9‟unun dozunu, %49,1‟inin kullanılma amacını ve 

%64,1‟inin ilaçların ne kadar süre kullanılması gerektiğini bilmediğini bildirmişlerdir. 

Hasta ailelerinin ise %43,5‟inin hastalık konusunda kimseden bilgi almadığı, 

%37,0‟sinin hastasının tanısını bilmediği, yarıdan fazlasının ilaç yan etkilerini (%70,6) 
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ve %72,8‟si yan etki geliştiğinde ne yapacağını bilemediğini ve hastaların %39,1‟inin 

taburculuktan sonraki altı ay içinde ilaçlarını düzenli kullanmama nedeniyle hastaneye 

yatışı olduğunu bildirmişlerdir.  

Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi Derneği (RUSİHAK) tarafından 2009 

yılında zihinsel engeli olan veya psikiyatrik tanı almış kişiler ile onların bakım 

verenlerinin ve bu kişilere hizmet veren kurumların çalışanlarının gereksinimlerini ve 

sorunlarını analiz etmek amacıyla İstanbul ve Manisa‟da toplam 193 kişi ile yapılan yüz 

yüze görüşmelerde, psikiyatrik tanı almış kişilerin yaşadığı sorunlar, çalışamama 

(%83,3), teşhis konulduğunda açıklama yapılmaması (%72,7), tedavi için doktorun 

onaylarını almaması (%55,1), görülen tedavi biçimlerinin sınırlı oluşu (İlaç tedavisi 

alan: %100, fayda sağladı diyen: %63; bireysel psikoterapi alan: %48,4, fayda sağladı 

diyen: %15), tedavi masraflarını eşinin / ailesinin sosyal güvencesi ile karşılama (%37) 

ve eğitimin yarıda kesilmesi (%27,5) olarak sıralanmıştır. Katılımcılar yaşadıkları en 

önemli sorunlar olarak %68,5 ile toplum içine katılma, %51,9 ile insanların önyargıları, 

%33,3 ile de maddi güvence bulma yanıtlarını vermişlerdir. Teşhis almış kişilerin 

yakınlarıyla yapılan görüşmelerde katılımcılar, yakınlarına teşhis konulduğunda %63 

oranıyla açıklama yapıldığını, %53,8 oranıyla da yakınlarının tedavisiyle ilgili 

onaylarının alındığını belirtmişlerdir (Umuroğlu ve ark. 2010). 

RUSİHAK merkezlerine başvuranların büyük kısmı yaşadıkları sıkıntılar ortaya 

çıktığı andan itibaren bilgilendirilme ve desteklenme ihtiyacı içinde olduklarını 

belirtmişlerdir. Hastanelerde aldıkları kurumsal ve ilaç desteğinin yanında, düzenli 

psikolojik destek istediklerini belirtmişlerdir. Görüştükleri doktorun sürekli 

değişmesinin duygusal olarak onlara iyi gelmediğini, hizmet aldıkları uzmanı 

seçebilmeyi istediklerini belirtmişlerdir. Ruh sağlığı alanında sorun yaşayan kişilerin 

yakınlarının dile getirdiği en önemli sorunlardan biri de, gece-gündüz, zamanlarını 

sadece evlatlarına ayırmak durumunda kalmaları ve bir süre sonra çocukları gibi sosyal 

hayattan ve toplumdan uzaklaşmalarıdır. Yaşadıkları durumun günlük hayatlarına etkisi 

sorulduğunda %54,5‟i gelecekle ilgili kaygıları ve %36,4‟ü psikolojik sorunları 

olduğunu,  %34,5‟i ise kendine vakit ayıramadığı yanıtını vermiştir  (Umuroğlu ve ark. 

2010). 
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2.4. Sağlık Eğitimi ve HemĢirenin Rolü 

Sağlık bakım hizmetlerindeki değişim ve reformlar, hemşirelerin temel rolleri 

arasında eğitimci rolünün öne çıkmasına neden olmuştur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

ve tüm hemşirelik kuruluşlarının vurguladığı gibi hemşireler birer sağlık eğitimcisidir 

(Taşocak 2003).  

Hemşirenin eğitimci rolü şu şekilde tanımlanmıştır;  “Hemşire sağlık, tedavi ve 

yaşam biçimindeki değişimler hakkında hastaya ve hasta ailesine bilgi sağlar. Bir 

eğitimci olarak hemşire, hastanın verilen bilgiyi anlayıp anlamadığını belirler ve 

mümkün olduğu kadar öğrenmesini sağlar. Daha sonra, sağlık bakım amaçları ile ilişkili 

olarak hastanın durumundaki ilerlemeyi değerlendirir.” (Özbaş 2009). Hasta eğitimi 

hemşirelik uygulamasının en önemli yönlerinden biridir ve hemşireler hasta eğitiminde 

anahtar role sahiptir (Burlingame ve ark. 2006; Varcoralis 2009). Hemşireler, sağlık 

ekibinin diğer üyelerinden daha fazla hastayla zaman geçirirler; bu iletişim güven 

geliştirme ve bireyin eğitim gereksinimlerini tanımak için fırsat yaratır; aynı zamanda 

öğrenme sürecini baştan sona sürdürmeyi sağlar (Özkan 2003).  

Hastalık ve tedavisi  hakkında kapsamlı bilgilenme, yaşam kalitesinin artması, 

hastalık oranının azalması, anksiyetenin ve hastalık belirtilerinin azalması hasta 

eğitiminin bir sonucu olarak gelişir (Özkan 2003). Hasta ve ailesinin eğitimi sağlık 

bakım sisteminin vazgeçilmez bir unsuru olmalı ve eğitime yönelik mali destek, kaynak 

ve zaman ayrılması gerekmektedir (Gündoğdu 2004). 

Günümüzde kronik psikiyatrik hastalıkların tedavi yaklaşımındaki değişimle 

birlikte psikiyatri hemşirelerinin rol ve sorumlulukları da değişmiştir. Hastanın eğitimi, 

sosyalizasyonu ve psikoeğitsel aile müdahaleleri, gelişen bu roller çerçevesindeki 

hemşirelik aktiviteleri arasındadır. Nitekim 2007 yılında Amerikan Hemşireler Birliği, 

Amerikan Psikiyatri ve Ruh Sağlığı Hemşireler Birliği ve Uluslararası Psikiyatri ve Ruh 

Sağlığı Hemşireler Topluluğu tarafınfan yayınlanan mesleki uygulama standartları 

arasında “sağlık eğitimi ve sağlığı koruma” hemşirelik uygulamalarından biri olarak 

tanımlanmıştır (Özbaş 2009). 

Hasta eğitimi, hemşirelik bakım planının önemli bir parçasıdır. Özellikle 

psikiyatri hemşireleri tedavinin temel parçası olan konuşma ve iletişim becerilerini 

teknik becerilerden daha fazla kullandıkları için iyi birer hasta eğitimcisidir. Ayrıca 

tedavi edici amaçla yapılan hemşirelik uygulamaları; hastanın kendini tanıma, 
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istenmeyen davranışını değiştirme ve sosyal yaşama uyum sağlamalarını da 

desteklemektedir. Psikiyatri kliniğinde yapılan bir çalışmada hastalar kendi 

hemşirelerinden hastalıklarıyla ilgili daha fazla bilgi almak istediklerini ve bununla 

birlikte hemşirelerinden kısa süreli bile olsa bilgi almanın ve onlar tarafından ilgi 

görmelerinin kendilerini memnun ettiğini dile getirmişlerdir (Kamışlı ve Daştan 2008).  

  Psikiyatri hemşireleri yatan hasta kliniklerinde, psikiyatri polikliniklerinde ve 

toplum sağlığı hizmetlerinde şizofreni hastalarının aileleriyle de çalışma imkanına 

sahiptir. Çalışma sonuçları şizofreni hastasına bakım veren ailelerin daha çok 

destekleyici tedaviden yararlandıklarını ve hemşireyi önemli bir destek sistemi olarak 

gördüklerini de göstermektedir (Şengün 2007). Bu desteği sağlamada psikiyatri 

hemşirelerinin aileye yönelik olarak birincil rolü, eğitim ve danışmanlıktır. Eğitim 

kavramı, psikiyatride genişlemiş ve psikoeğitim sözcüğü olarak „yapılandırılmış ve bazı 

özel içerik alanlarına yoğunlaştırılmış‟ programları anlatmak için kullanılır olmuştur 

(Yurtsever ve ark. 2001). Hemşireler; aileye, şizofreni ve tedavisini öğrenme, ruhsal 

hastalıkla baş etme, sorun çözme becerilerinin kazandırılması ve destek sistemlerinin 

harekete geçirilmesi gibi konularda bireysel ve grup psikoeğitimi ve destekleyici 

müdahaleleri planlayarak profesyonel destek sağlayabilir (Şengün 2007).  

Ülkemizde yapılan çalışmalarda, psikoeğitim programlarının hasta ve ailelerin 

yaşam kalitelerinin yükseltilmesinde, sorun çözme becerilerinin arttırılmasında, 

hastalığın yineleme riskinin azaltılmasında ve aile işlevlerinin düzelmesinde ve hastaya 

destek olmada olumlu sonuçlar verdiği belirtilmiştir (Tel ve Terakye 2000; Dülgerler 

2004; Yıldırım 2007). Tel ve Terakye (2000), şizofreni hastalarının yakınlarıyla 

yaptıkları çalışmada psikoeğitimin ailelerin hastalarına olan yaklaşımlarında ve sosyal 

ilişkilerini sürdürmelerinde olumlu katkılar sağladığını bildirmiştir.. Dülgerler‟in (2004) 

şizofreni hastalarının aileleriyle yaptığı çalışmada da psikoeğitimin aile işlevlerinde 

olumlu değişiklikler yarattığı bildirilmiştir. Ming-Yuan ve arkadaşlarının (1998) 

şizofreni hastalarının yakınlarıyla yaptıkları çalışmada, psikoeğitim uygulaması sonrası 

üç yıllık bir izlem sonucunda eğitim grubundaki hastaların daha düşük yineleme oranı, 

daha yüksek oranda düzenli işe gitme, daha iyi sosyal işlevsellik olduğu bildirilmiştir.  

Hemşirelerin hasta ve ailelere destek sağlayabilmesi, uygun girişimleri 

planlayabilmesi ve girişimlerin sonuçlarını değerlendirebilmesi için öncelikle onların 

yaşadıkları güçlüklerin ve eğitim gereksinimlerinin saptanması gerekmektedir (Şengün 
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2007). Ruh sağlığı ekibinin ayrılmaz bir parçası olan psikiyatri hemşireleri hasta ve 

yakınlarının eğitim gereksinimlerini değerlendirmede ve bu gereksinimlere yönelik 

girişimlerde bulunmada diğer ekip üyelerine oranla daha uygun bir konuma sahiptir 

(Gall ve ark. 2003). Psikiyatri hemşiresi, hasta hastaneye yattığından itibaren hasta ve 

ailenin sağlık eğitimi gereksinimlerini saptamalı, daha sonra farklı aşamalardaki 

gereksinimleri düzenli olarak değerlendirmeli ve gidermelidir. Hastaneden taburcu 

olacak bireylerin dönecekleri ortam, evleri olduğundan bu ortamı birlikte paylaşacakları 

aileleri de eğitilmeli ve bakıma katılmaları önemlidir (Yıldırım 2007). Psikiyatri 

hemşireleri ailelerin hastalık ile ilgili endişelerini, hangi durumlarda yardım ve desteğe 

gereksinim duyduklarını tespit edebilir ve elde ettikleri veriler sonucunda sistematik 

olarak psikoeğitim grupları oluşturabilirler (Dülgerler 2004). Psikiyatrik hastası olan 

ailelerin gereksinimlerinin tam olarak belirlenip desteklenmesi ruhsal hastalıklardaki 

yinelemelerin ve yeniden yatış oranlarının azalması, bu bireylerin topluma yeniden 

katılması ve ailenin de ruh sağlığının korunmasında önemlidir (Eliüşük 2008).  

Hasta ve hasta yakınları şizofreniyle ilgili olarak bilgilendirilirken anlaşılır bir 

dil kullanılmalı, kafalarını karıştıracak yoğunlukta bilgi yüklemekten kaçınılmalı ve 

anlatılanları herkesin aynı hızda kavrayamacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Hasta 

ve ailenin eğitilmesinde kitapçıklar, broşürler ya da video kasetler, bilgisayar 

aracılığıyla sunumlardan da yararlanılabilir. Hasta aileleriyle çalışırken esnek bir tutum 

benimsenmelidir (Dixon 1999; Gülseren 2002). Yapılan çalışmalarda aileler 

anlaşılabilir bilginin verilmesi, eğitimde önceliklerin belirlenmesi, eğitim programının 

esnek olması, eğitimlerin zaman içinde tekrarlanarak öğrenilen bilginin pekiştirilmesi 

ve yeni ortaya çıkan eğitim gereksinimlerinin belirlenerek karşılanmasını istediklerini 

belirtmişlerdir (Reid ve ark. 2005; Nordby ve ark. 2010). 

Klinikte bu sorumluluğu olan eğiticinin uygulama ile ilgili yeterli bilgi ve 

beceriye sahip olması, öğretim sanatını ve klinik öğretimin anlamını bilmesi, klinikle 

bütünleşmesi, hastaları tanıması, ortamdaki tüm bireylerle olumlu ilişkiler içinde olması 

ve ekibin diğer üyeleriyle işbirliği yapması da önemlidir (Kayış 2003). 

 Hasta ve ailesinin eğitimi; bilgilendirme, danışmanlık ve davranış değişikliğine 

yönelik tekniklerin kullanılarak hastanın sağlığa yönelik bilgi ve davranışlarında 

değişiklik meydana getirmek amacıyla yapılan eğitimdir ve istendik davranış 

değişikliklerini gerçekleştirecek bilimsel yapıdaki planlı etkinlikler bütünüdür (Aydın 
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2009). Bu nedenle rastgele yapılmaz, planlanması, ulaşılması gereken hedeflerin 

belirlenmesi ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin değerlendirmenin yapılması 

gerekir (Gündoğdu, 2004).  

Hasta eğitimi etkinliklerinin bir felsefe ya da yaklaşıma temellendirilmesi 

gerekmektedir. Hasta eğitiminde yaygın olarak çağdaş yaklaşım kullanılmaktadır. 

Çağdaş yaklaşımda hemşire, hasta ve ailesi ile işbirliği içindedir, hasta ve ailesi eğitim 

sürecine aktif bir biçimde katılarak hastalıkla optimum yaşamasını öğrenmektedir (Kaya 

2009). 

Hasta ve ailelerin eğitim süreci, bilimsel yaklaşımdır doğal olarak eleştirel/derin 

düşünme yoluyla sorun çözümlemeyi hedefleyen bu sürecin aşamaları hemşirelik 

süreciyle bütünleşmiştir. Bu süreç; verilerin toplanması, tanılama, planlama, uygulama, 

değerlendirme, kaydetme aşamalarından oluşmaktadır. (Kayış 2003; Enginkaya 2009; 

Kaya 2009).  

Veri toplama; eğitim sürecinin ilk aşaması olan veri toplamada veriler hastadan, 

ailesinden, tıbbi kayıtlardan, hemşirelik kayıtlarından, literatürden toplanır. Bu aşamada 

öncelikle öğrenenin kim olacağının belirlenmesi gerekir (Kaya 2009). Başarılı bir veri 

toplama, hemşirenin öğretme-öğrenme sürecini etkileyen her faktör hakkında gerekli 

verileri sistematik ve sürekli olarak toplaması ve değerlendirmesi ile sağlanır (Akçin 

2000). Veri toplama aşamasında özellikle kişilerin, öğrenme gereksinimleri, öğrenmeye 

isteklilik durumu ve güdülenme, öğrenme kapasiteleri ve öğretim ortamına ve öğrenme 

kaynaklarına yönelik verilerin dikkate alınması önemlidir (Akçin 2000). Sağlık eğitimi 

içinde, hasta ve ailesinin eğitim gereksinimlerinin belirlenip karşılanması, sağlık bakım 

uygulamalarının önemli bir bölümünü oluşturur. Zira günümüzde sağlık bakım 

hizmetlerinin yapısı değişmekte, hastalar hastanelerden daha çabuk taburcu edilmekte, 

hasta ve ailesinin özbakımla ilgili sorumlulukları artmakta, bu durum ise onların 

gereken eğitimi almasını zorunlu kılmaktadır (Kostak 2001; Enginkaya 2009; Kaya 

2009). Eğitim gereksinimleri, aile ve hasta ile birlikte belirlenir; karşılanması için yine 

birlikte plan yapılır. Gereksinimler belirlenirken bireyin biricikliği ve kendi 

gereksinimini belirleyebilme kapasitesine sahip oluşu esas alınmalıdır. Öğrenme 

gereksinimleri, hastanın içinde bulunduğu hastalığa uyum sağlama sürecinin 

aşamalarına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle, ilgili verilerin toplanması 

süreklilik taşımalıdır. Hemşire hastanın eğitim gereksinimlerini belirleme ve hasta 
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taburcu olmadan en önemli eğitim gereksinimlerini karşılamada yetkin olmalıdır   

(Aydın 2009). 

Tanılama; veriler toplandıktan sonra hemşire bunları değerlendirir, hasta veya 

ailenin öğrenme gereksinimlerinin neler olduğuna karar verir ve üç öğrenme alanı 

(bilişsel, duygusal, davranışsal) ile ilgili hemşirelik tanısını koyar. Bilgi eksikliğinin 

hangi alanda olduğu mutlaka belirtilmelidir (ilaçların yan etkisi hakkında vb.) (Taşocak 

2003; Kaya 2009).  

Planlama; sağlık eğitiminin başarıyla sonuçlanması yapılacak planlamaya 

bağlıdır. Bu nedenle hemşire, öğrenim gereksinimlerini belirleyip, hemşirelik tanısını 

koyduktan sonra eğitim planını hazırlar (Akçin 2000; Taşocak 2003). Eğitim 

programında planlama, eğitimde nelerin, hangi sıra ile, nasıl, ne zaman yapılacağına 

karar verme aşamasıdır. Planlama sırasıyla hedeflerin belirlenmesi, önceliklerin 

saptanması, uygun yer-zaman-süre belirlenmesi, eğitim stratejisi, yöntemi ve 

tekniklerinin belirlenmesi, değerlendirme yöntemlerinin saptanması ve kullanılacak 

materyalin belirlenmesini içerir (Akçin 2000; Taşocak 2003; Gümüş 2006b; Kaya 

2009). 

Uygulama; hemşire tutum ve davranış değişikliği oluşturmak için süreç 

doğrultusunda hazırladığı eğitim planı / programını uygular. Uygulamada kültürel yapı 

dikkate alınmalı, anlaşılır bir dil kullanılmalı, gerekli tekrarlar yapılmalı, verilen eğitim 

düzeyi gerçek ortam dikkate alınarak verilmeli ki uygulanabilir olsun ayrıca model 

olma, davranış provaları yapma, destekleme, pratik yapma ve ev ödevleri verme gibi 

öğrenme teknikleri kullanılabilir (Gümüş 2006b). Ayrıca eğitime katılanların erişkin 

bireyler olduğu göz önüne alındığında; erişkinin eğitim sürecine aktif olarak katılması, 

geçmiş deneyimlerinden yararlanılması, öğrendiklerini hemen uygulayabilmesi, 

eğitimde sorumluluk alması, geribildirim vermesi, saygı gösterilmesi ve güven 

duyulması önemlidir (Kaya 2009). 

Değerlendirme; hasta ve ailesinin hedeflenen davranış değişikliğine ulaşıp 

ulaşmadığının ne ölçüde gerçekleştiği değerlendirme yöntemiyle belirlenir. 

Değerlendirmede kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri gibi değerlendirme araçları, soru 

sorma ve gözlem gibi yöntemlerden yararlanılır (Kaya 2009). Değerlendirmede; 

hastanın kendi sağlık durumuyla ilgili bilgisinin artıp artmadığı, sağlığıyla ilgili bilinçli  

ve etkili karar verme  becerisi artıp artmadığı, verilen sağlık bakım sisteminin etkili 
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kullanımının sağlanıp sağlanmadığı, hastanın bakımının sürekliliğinin sağlanması ve 

sağlık çalışanları ile hasta ve yakınları arasında bilgi alışverişi yapıldı mı, hemşire kendi 

eğitimini değerlendirdi  ve gerekli yerlerde eğitim planı, yöntemi ve eğitimin içeriğinde 

değişiklik yaptı mı, hasta taburcu olurken hastalığı ile ilgili eğitim materyalleri, 

bilgilendirici broşürler, evde gereksinimi olduğunda arayabileceği telefon numaraları 

verildi mi gibi ölçme soruları sorulabilir (Aydın 2009). Değerlendirme sonunda eğer 

istenen sonuca ulaşılmadıysa tekrar başa dönülerek planlama yapılır. Hasta eğitimine 

yönelik sürecin tüm aşamaları ile ilgili nitel ve nicel kayıtlar düzenli tutulmalıdır 

(Gümüş 2006b; Kaya 2009). 

 

 



 42 

3. GEREÇ VE YÖNTEM 

3.1. AraĢtırmanın Amacı  

Bu araştırma, şizofreni tanılı hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimlerini ve 

bu gereksinimleri etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla planlandı. 

3.2. AraĢtırmanın Tipi 

Araştırma, iki aşamada gerçekleştirildi. Birinci aşama, Psikiyatrik Hastalıklara 

Yönelik Eğitim Gereksinimleri Anketi‟nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğini 

değerlendirmek üzere metadolojik; ikinci aşama, şizofreni tanılı hasta ve hasta 

ailelerinin eğitim gereksinimlerini ve bu gereksinimleri etkileyen faktörlerin 

belirlenmesi için tanımlayıcı-kesitsel araştırma yöntemine göre yürütüldü. 

3.3. AraĢtırma Soruları 

1. Eğitim Gereksinimleri Anketi geçerli ve güvenilir bir araç mıdır? 

2. Hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri nelerdir? 

3. Hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri arasında fark var mıdır? 

4. Hasta ve hasta ailelerinin bireysel ve hastalık özelliklerine göre eğitim 

gereksinimleri yönünden fark var mıdır? 

5. Hasta ve hasta ailelerinin  sosyal destek kaynağına göre eğitim gereksinimleri 

yönünden fark var mıdır? 

6. Hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısı ve eğitim gereksinimleri arasında 

ilişki var mıdır? 

3.4. AraĢtırmanın Yapıldığı Yer ve Tarih 

Araştırma verileri Eylül 2008-Temmuz 2010 tarihleri arasında toplandı. Araştırma 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Polikliniği‟nde 

(Eylül 2008-Ağustos 2009) ve Şizofreni Dostları Derneği ve Şizofreni Gönüllüleri ve 

Dayanışma Derneği‟nde (Ekim 2009-Temmuz 2010) yürütüldü.  

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı /Poliklinik: 

Temel olarak yataklı servis ve ayaktan hasta bakımı olarak iki alan mevcuttur. Yataklı 

psikiyatri kapalı kadın ve erkek bölümlerinden oluşmaktadır. Ayaktan tedavi hizmetleri 
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için poliklinik günleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olarak yürütülmektedir. Salı ve 

Perşembe günleri öğleden sonra kontrol hastaları için ayrılmıştır.  

Bu hastanenin araştırma kapsamına alınma nedenleri;  

 Türkiyenin değişik bölgelerinden farklı sosyoekonomik ve kültürel grupta 

insanların tedavi amacıyla başvurduğu bir merkez olması, 

 Psikotik hastaların izlendiği Psikotik Araştırmalar Biriminin olmasıdır. 

Şizofreni Dostları Derneği: 

Şizofreni Dostları Derneği 1996 yılında İstanbul‟da kuruldu. Derneğin kurucuları 

arasında psikiyatri profesyonelleri (psikiyatri hekimleri, psikiyatri hemşireleri, 

psikologlar) ve hasta yakınları ile birlikte şizofreni tanısıyla tedavi görmekte olan kişiler 

bulunmaktadır. Dernek, Türkiye‟de psikiyatrik rahatsızlıklarla ilgili olarak kurulan ilk 

sivil toplum örgütüdür. 

Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği: 

Şizofreni ve psikoz hastalarına destek olmak amacıyla 30 Eylül 2002 tarihinde hasta 

yakınları, şizofreni tanısıyla tedavi görmekte olan kişiler, psikiyatri profesyonelleri 

tarafından kurulmuştur.  

Derneklerin temel amaçları, şizofreniden etkilenen kişileri ve onların yakınlarını 

bir araya getirerek deneyimlerini paylaşmalarını ve dayanışmalarını sağlamak, 

zorluklara karşı mücadele gücü aşılamak, tedavideki gelişmeleri izlemelerini sağlamak, 

şizofrenisi olan kişilerin sosyal hayata uyumunu sağlamak, kamuoyundaki  ve görsel / 

yazılı basındaki yanlış inanışları giderebilmek için doğru bilgileri sunmak ve şizofreni 

ve benzeri psikiyatrik rahatsızlıklara ilişkin yasaların düzenlenmesi ve bu kişilerin 

haklarını korumaya yönelik kamuoyu oluşturmaktır. Bu kapsamda dernekler, hasta, aile 

ve topluma eğitim, danışmanlık, uğraşı tedavileri ve rehabilitasyon etkinlikleri 

sağlamaktadır.  

3.5. AraĢtırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri 

Anabilim Dalı Kliniği‟ne ve Şizofreni Dostları Derneği ve Şizofreni Gönüllüleri ve 

Dayanışma Derneği‟ne devam eden ve ayaktan izlenen hastalar ve hasta aileleri 

oluşturdu.  
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Araştırmanın örneklemini ise, olasılıksız örnekleme yöntemlerinden “amaçlı 

örnekleme” ile evrende açıklanan grup içinden seçilen ve araştırmaya dahil edilme 

kriterlerine uyan hasta ve hasta aileleri oluşturdu. Örneklem hacminin belirlenmesinde 

metadolojik ve tanımlayıcı-kesitsel bir çalışma olması ve veri toplama aracının likert 

tipi bir ölçek olması nedeniyle ölçek madde sayısı temel alınarak   her bir madde için en 

az 5 kişi olacak şekilde toplam 225 kişinin alınması planlandı. Çalışmada toplam 247 

kişiye ulaşıldı ancak 20 kişinin katılmak istememesi, 10 kişinin veri toplama araçlarını 

eksik doldurması ve çalışmayı yarım bırakması nedeniyle çalışma 215 kişi (140 hasta ve 

75 hasta ailesi) ile tamamlandı. 

 Araştırmaya Alınma Kriterleri: 

Hastalar İçin: 

1.Hastaya psikiyatristi tarafından DSM-IV kriterlerine göre şizofreni ve diğer 

psikotik bozukluklara yönelik tanı konmuş olan, 

2.Akut dönemde olmayan (stabil olan), 

3.Anketi anlayabilecek ve doldurulabilecek düzeyde olan, 

4.Okuma-yazma bilen,  

5.Çalışmaya katılmayı kabul eden kişiler. 

Hasta Aileleri İçin: 

1.Okuma-yazma bilen, 

2.Hasta ile haftada en az dört saat vakit geçiren aile üyesi, 

3.18 yaş ve üzerinde olan, 

4.Çalışmaya katılmayı kabul eden, 

5.Herhangi bir psikiyatrik hastalık tanısı almamış olan kişiler. 

3.6. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri, “Hasta//Hasta Aileleri Bilgi Formu” ve “Psikiyatrik 

Hastalıklara Yönelik Eğitim Gereksinimleri Anketi” kullanılarak toplandı. 
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3.6.1. Bilgi Formu  

Bilgi Formu, araştırmacı tarafından literatür bilgisinden yararlanarak geliştirildi 

(Mueser ve 1992; Payson ve ark. 1998; Tel ve Terakye 2000; Chien ve ark. 2001; 

Doğan 2001; Chien ve Norman 2003; Duman 2007). Hasta ve Hasta Aileleri Bilgi 

Formu, “Bireysel özellikler”, “Hastalık ve bilgi alma durumuna ilişkin özellikler” ile 

“Hastalığa bakış açısı” olmak üzere üç bölümden oluştu (Ek-1): 

 Bireysel özellikler; 

 Yaş, çalışma durumu, eğitim süresi ve hastaya yakınlık derecesi doğrudan 

sorularak öğrenildi ve daha sonra gruplandırıldı.  

 Cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir durumu, sosyal güvencesi, yaşam 

koşulları/yaşam ortamı, sosyal destek kaynakları gruplandırılarak soruldu. 

Hastalık ve bilgi alma durumuna ilişkin özellikler; 

 Psikiyatrik yatışların toplam sayısı, hastaneden çıkışından bu yana geçen süre, 

hastalık tanısı, hastalık hakkında bilginin nereden ve kimlerden alındığı, 

hastanın bakımına ayrılan/ hastayla geçirilen süre, hastalığa bağlı aylık harcama-

maliyet doğrudan sorularak öğrenildi ve daha sonra gruplandırıldı.  

 Hastalık /tedavi hakkında bilgi durumu gruplandırılarak soruldu. 

Hastalığa bakış açısı; 

  Katılımcılardan hastalığın tedaviyle iyileşebileceğine inanma düzeylerini 1 

(inanmıyorum) ile 10 (inanıyorum) arasında puanlanan bir çizelge üzerinde 

işaretlemeleri istendi.  Daha sonra, çizelgede 1-4 arasında değerleri 

işaretleyenlerin hastalığa bakış açısı olumsuz, 5-7 arasında değerleri 

işaretleyenlerin olumlu, 8-10 arasında değerleri işaretleyenlerin hastalığa bakış 

açısı çok olumlu olarak değerlendirildi.  

3.6.2. Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Eğitim Gereksinimleri Anketi-PHEGA 

(Educational Needs Questionnaire-ENQ)  

Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Eğitim Gereksinimleri Anketi, 1992 yılında 

Mueser, Bellack, Wade, Sayers, Rosenthal tarafından psikiyatrik hastaların eğitim 

gereksinimlerini belirlemek amacıyla geliştirilmiş bir kendini bildirim anketidir. Farklı 

alanlardaki eğitim konularını kapsayan 45 soruluk anket profesyoneller, aile üyeleri, 
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hastalar ve konuyla ilgili önceki çalışmalardan yararlanılarak hazırlanmıştır. Anket altı 

temel alandan oluşmaktadır: Ruhsal hastalık konusunda temel bilgileri içeren 13 madde, 

hastanın semptomlarıyla başaçıkma 11 madde, sosyal işlevselliği arttırma 6 madde, 

toplumsal kaynaklar 6  madde, stres ve ailevi sorunlarla başaçıkma 6 madde ve diğer 

konularla ilgili 3 maddeden oluşmaktadır. Her bir konu hakkında eğitim 

gereksinimlerini önem derecesine göre sıralaması istenilen beşli likert tipi (1: hiç önemli 

değil, 5: çok önemli) ölçek, ortalama 30 dakika içinde doldurulmaktadır. Ölçeğin 

değerlendirilmesinde, tüm maddelerin puanları toplanır. Elde edilen toplam puan madde 

sayısına bölünerek 1-5 arasında ölçek toplam puanı elde edilmiş olur. Ölçekten 

alınabilecek en düşük ve en yüksek olası puan 1-5 arasındadır. Bireylerin ölçekten 

aldıkları puanların yüksek olması eğitim gereksinimlerinin olduğunu gösterir (Ek-2). 

3.7. Psikiyatrik Hastalıklara Yönelik Eğitim Gereksinimleri Anketinin Geçerlik-

Güvenirlik ÇalıĢması 

3.7.1. Geçerlik ÇalıĢmaları 

3.7.1.1. Dil Geçerliği 

Ölçeğin Türkçe‟ye çevirisinde, aşağıdaki aşamalar izlendi: 

 Ölçme aracını geliştiren araştırmacı Kim T. Mueser ile iletişim kurularak, özgün 

aracın kullanılma izni alındı. 

 Anket formu birbirinden bağımsız olarak araştırmacı ve iki dil uzmanı 

tarafından  Türkçe‟ye çevrildi ve üç çeviri formu değerlendirilerek tek bir form 

oluşturuldu. 

 Daha sonra yabancı dili ve ilgili kültürü, aynı zamanda Türkçe‟yi ve mesleki 

anlamda konuyu bilen Amerika‟lı bir hemşire tarafından geri çeviri tekniği ile 

özgün dile çevirisi sağlandı. 

 Ölçme aracının özgün dile çevrilmiş hali, yazara gönderilerek orjinal dil 

açısından uygunluk değerlendirmesi yapıldı. Mueser, ölçeğin geri çevirisinin 

orjinaline uygun olduğunu bildirdiği için değişiklik yapılmadı. 

3.7.1.2. Ġçerik (Kapsam) Geçerliği 

 Ölçeğin maddelerinin kavramsal olarak değerlendirilmesini sağlayan içerik 

geçerliği ile ilgili çalışmalar kapsamında, Türkçe form hemşirelikte farklı 
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anabilim dallarında görev yapan 10 öğretim üyesine sunuldu. Uzmanlar her bir 

maddeyi kavramsal açıdan değerlendirerek 1-4 arası puan verdiler. Bir öğretim 

üyesi maddeleri eksik doldurduğu için Kapsam Geçerliği İndeksi (KGİ) dokuz 

kişi üzerinden değerlendirildi. 

 Uzman görüşlerinin değerlendirilmesinde Burns ve Grove tarafından geliştirilen 

Kapsam Geçerliği İndeksi-KGİ (Content Validity Index-CVI) kullanıldı 

(Aksayan ve Gözüm 2002). Her maddenin anlaşılabilirliğine yönelik yapılması 

istenen değerlendirmede 1 puan; Uygun Değil, 2 puan; Biraz uygun, 3 puan; 

Uygun, 4 puan; Tamamen uygun olarak tanımlandı. Yapılan değerlendirmede 

ölçek maddelerinin %80‟inin 3 ve 4 puan alması beklendi. 3 ve 4 puandan daha 

düşük puan alan maddeler tekrar gözden geçirildi. Özellikle puanı düşük çıkan 

iki maddede tez danışmanıyla birlikte uzman önerileri doğrultusunda anlamı 

bozmayacak, fakat hasta / aileleri tarafından anlaşılır olacak şekilde  değişiklik 

yapıldı. Ayrıca “Eğitim Gereksinimleri Anketi”nin ismi “Psikiyatrik 

Hastalıklara Yönelik Eğitim Gereksinimleri” olarak değiştirildi. Tablo 3.1‟de 

ölçeğin KGİ yüzdelik değerlendirme sonuçları görülmektedir. Ölçeğin KGİ 

değeri 0,85 olarak bulundu. 

 Anket, okunabilirlik ve anlaşılırlık yönünden şizofreni tanılı 20 hastanın 

görüşlerine sunuldu ve  görüşler doğrultusunda son hali oluşturuldu.  

3.7.1.3. Yapı  Geçerliği 

Ölçüm aracının yapı geçerliğini sınamak için faktör analizi temel bileşen 

yöntemi kullanıldı.  

PHEGA‟nin Türkçe formunun faktör analizi Tablo 3-1‟de görülmektedir. Veri 

setinin faktör analizine uygunluğunun test edilmesi için, Kaiser Meyer Olkin (KMO) 

örneklem yeterliliği testi ve Bartlett testi uygulandı, KMO değeri 0,50‟nin üzerinde 

olduğu ve Barlett testi 0,05 önem derecesinde anlamlı olduğundan veri seti faktör 

analizine uygun bulundu  (KMO= 0,94;  X
2Barletttest 

6677,411; p=0,000).  

Temel bileşenler yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak sorular 

analiz edildi. Faktörlerin analizinde öz değerlerinden (Eigenvalue) yararlanılmıştır. 

Faktör analizinde öz değeri bir ve üzerinde yedi faktör elde edildi. Faktörlerin öz 

değerleri sırasıyla  ‟19,50; 2,71; 1,87; 1,44; 1,15; 1,10; 1,06‟ bulundu. Bu şekliyle 
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toplam açıklanan varyans % 64,0‟tür. Sadece birinci faktör açıklanan varyans oranının 

%43,33‟ünü kapsamaktadır. Literatürde açıklanan varyans oranı analize dahil 

değişkenler ile ilgili toplam varyansın 2/3‟ü kadar miktarının ilk olarak kapsadığı faktör 

sayısı, önemli faktör sayısı olarak değerlendirilmektedir (Büyüköztürk 2002).  

PHEGA‟de yapılan faktör analizi sonucunda bütün maddelerin faktör yüklerinin 0,52-

0,74 aralığında değişen yükler aldığı görüldü. Literatürde 0,60 ve üstü yük değeri 

yüksek; 0,30-0,59 arası yük değeri orta düzeyde büyüklükler olarak tanımlanmaktadır 

(Büyüköztürk 2002).  Anket ilk geliştirildiğinde (Mueser ve ark. 1992) faktör analizinde 

öz değeri 16,82 ve varyansı %37,4 olan bir faktör ve öz değeri birin üzerinde olan 

dokuz ek faktör daha elde edilmiş, ancak belirlenen dokuz ek faktör geri kalan 

varyansın %6‟dan fazlasını kapsamadığından yapı tek faktörlü olarak kabul edilmiştir. 

Anketin Türkçe formunun, orijinal ölçeğin yapısına benzerlik göstermesi, değerlerde bir 

uygunsuzluk olmaması sebebiyle PHEGA tek faktörlü bir yapı olarak kabul edildi. 
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Tablo 3-1: PHEGA Faktör analizi sonuçlarına göre faktör yapısı (n=215) 

PHEGA  ile ilgili  maddeler Faktör 

1 

1.Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi hastalandığında ne olur? 0,59 

2.Psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur? 0,63 

3.Hastalığın belirtileri nelerdir? 0,64 

4. Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, ne hissediyor, hastalığını nasıl 
algılıyor? 

0,63 

5.Hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler 0,62 

6.Kalıtsal-genetik özellikler ve hastalığa yatkınlık özellikleri nelerdir? 0,70 

7.Hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar 0,61 

8.İlaçların yan etkileri nelerdir? 0,63 

9.Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci belirtiler 0,72 

10.Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 0,72 

11.Stresle etkili biçimde başetme yolları nelerdir? 0,73 

12.Yakınlarla iletişimi geliştirme 0,70 

13.Sorun çözme yöntemleri 0,73 

14.Hastanın istenmeyen davranışlarına sınırlama getirme 0,67 

15.Boş zaman ve eğlence/hobi aktivitelerini arttırma 0,67 

16.Sosyal ilişkileri geliştirme 0,70 

17.Gündüz tedavisi / gün içi tedavi seçenekleri (Gündüz hastanesi faaliyetleri 
vb.) 

0,69 

18.İş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon 0,71 

19.Alternatif yaşam durumları (Bakım evleri, korumalı evler, yalnız yaşama, 
aileyle yaşama, arkadaşlarla yaşama vb.) 

0,57 

20.Kendi kendine yaşayabilme becerilerini geliştirme 0,61 

21. Kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği geliştirme 0,57 

22.Depresyon ve intihar düşünceleriyle baş etme 0,67 

23.Alkol / madde kullanımı 0,52 

24.Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 0,70 

25.Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 0,68 

26. Geçmeyen halüsinasyonlar 0,63 

27.Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve düşünceler 0,61 

28. Uyku sorunları 0,62 
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Tablo 3-2: (Devam) PHEGA Faktör analizi sonuçlarına göre faktör yapısı (n=215) 

PHEGA  ile ilgili  maddeler Faktör 

 1 

29.Sosyal izolasyon, sosyal yaşamdan kaçınma, geri çekilme 0,62 

30. Zevk alamama 0,71 

31.İlgi ve motivasyon eksikliği 0,74 

32.Dikkatini bir şeye yoğunlaştırma (konsantrasyon) ile ilgili sorunlar 0,70 

33.Alternatif/ değişik tedavi yöntemleri 0,63 

34.Hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma 0,57 

35.Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 0,65 

36. Hastalara yasal olarak tanınan mali / parasal haklar için başvuru 0,62 

37.Hasta yakınlarını destekleyen, savunan dernekler ve kuruluşlar 0,69 

38.Hastalar için kendi kendine yardım grupları 0,69 

39.Psikiyatri kliniğine yatırılma 0,64 

40.Tükenmeyle / yorulmayla baş etme 0,64 

41.Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 0,60 

42.Ana-baba öldüğünde ne yapılacak? 0,65 

43.Kilo alımıyla baş etmek 0,60 

44.Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla baş etme 0,66 

45. Ruhsal hastalığa yönelik toplumun damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 0,67 

Özdeğer 19,50 

Açıklanan Varyans (%) 43,33 

Toplam Varyans (%) 64,00 
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3.7.2. Güvenirlik ÇalıĢmaları 

Ölçüm aracının güvenirliğini sınamak için Cronbach Alpha katsayısı ve anket 

madde - toplam puan korelasyonları  kullanıldı.  

PHEGA Cronbach Alpha iç tutarlık katsayıları pilot çalışmada (n=36) α= 0,96, 

total çalışmada  hasta grubu için (n=140) α=0,97, hasta aileleri grubu için (n=75) 

α=0,97 her iki grup için de (n=215) 0,97 olarak bulundu. 

PHEGA‟nın güvenirlik çalışmasında 45 maddenin madde-toplam puan 

korelasyonlarına bakıldığında, maddelerin korelasyon güvenirlik katsayılarının (Pearson 

Momentler Çarpımı Korelasyonu) hasta grubu için r: ,47 ile ,75 arasında, hasta yakınları 

için r: ,44 ile ,84 arasında olduğu, ilişkinin pozitif yönde ve istatistiksel olarak ileri 

düzeyde anlamlı olduğu saptandı (p<.001, Tablo 3-2). 

 

Tablo 3-2: Madde-toplam puan korelasyonları  

 

PHEGA ile Ġlgili Maddeler 

Hasta  

Madde-Toplam 

Puan 

Korelasyonu 

Hasta Aileleri 

Madde-Toplam  

Puan 

Korelasyonu 

r p r p 

1 
Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi hastalandığında 

ne olur? 
,63 ,000 ,44 ,000 

2 Psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur? ,66 ,000 ,55 ,000 

3 Hastalığın belirtileri nelerdir? ,59 ,000 ,71 ,000 

4 
Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, ne hissediyor, 

hastalığını nasıl algılıyor? 
,59 ,000 ,65 ,000 

5 Hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler ,57 ,000 ,65 ,000 

6 
Kalıtsal –genetik özellikler ve hastalığa yatkınlık 

özellikleri nelerdir? 
,67 ,000 ,70 ,000 

7 Hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar ,58 ,000 ,63 ,000 

8 İlaçların yan etkileri nelerdir? ,62 ,000 ,59 ,000 

9 
Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci 

belirtiler 
,71 ,000 ,71 ,000 
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Tablo 3-2: (Devam): Madde-toplam puan korelasyonları 

PHEGA ile ilgili maddeler 

Hasta Grubu 

Madde-Toplam 

Puan Korelasyonu 

Hasta Aileleri 

Madde-Toplam 

Puan Korelasyonu 

r p r p 

10 Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? ,69 ,000 ,76 ,000 

11 Stresle etkili biçimde başetme yolları nelerdir? ,75 ,000 ,64 ,000 

12 Yakınlarla iletişimi geliştirme ,69 ,000 ,72 ,000 

13 Sorun çözme yöntemleri ,74 ,000 ,68 ,000 

14 
Hastanın istenmeyen davranışlarına sınırlama 

getirme 
,65 ,000 ,70 ,000 

15 Boş zaman ve eğlence/hobi aktivitelerini arttırma ,64 ,000 ,71 ,000 

16 Sosyal ilişkileri geliştirme ,70 ,000 ,72 ,000 

17 
Gündüz tedavisi / gün içi tedavi seçenekleri 

(Gündüz hastanesi faaliyetleri vb.) 
,65 ,000 ,75 ,000 

18 İş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon ,71 ,000 ,70 ,000 

19 
Alternatif yaşam durumları (Bakım evleri, korumalı 

evler, yalnız yaşama, aileyle yaşama vb.) 
,50 ,000 ,68 ,000 

20 Kendi kendine yaşayabilme becerilerini geliştirme ,57 ,000 ,72 ,000 

21 
 Kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği 

geliştirme 
,54 ,000 ,66 ,000 

22 Depresyon ve intihar düşünceleriyle baş etme ,65 ,000 ,69 ,000 

23 Alkol / madde kullanımı ,47 ,000 ,62 ,000 

24 Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar ,72 ,000 ,65 ,000 

25 Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar ,66 ,000 ,70 ,000 

26  Geçmeyen halüsinasyonlar ,57 ,000 ,72 ,000 

27 Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve düşünceler ,56 ,000 ,69 ,000 

28 Uyku sorunları ,60 ,000 ,70 ,000 

29 Sosyal yaşamdan kaçma, içe kapanma ,62 ,000 ,65 ,000 

30  Zevk alamama ,68 ,000 ,79 ,000 

31 İlgi ve motivasyon eksikliği ,70 ,000 ,83 ,000 
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Tablo 3-2: (Devam): Madde-toplam puan korelasyonları 

PHEGA ile ilgili maddeler 

Hasta Grubu 

Madde-Toplam 

Puan Korelasyonu 

Hasta Aileleri 

Madde-Toplam 

Puan Korelasyonu 

r p r p 

32 
Dikkatini bir şeye yoğunlaştıramama / 

konsantrasyon ile ilgili sorunlar 
,64 ,000 ,84 ,000 

33 Alternatif/ değişik tedavi yöntemleri  ,60 ,000 ,67 ,000 

34 Hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma ,59 ,000 ,61 ,000 

35 Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma ,63 ,000 ,69 ,000 

36 
Hastalara yasal olarak tanınan mali / parasal haklar 

için başvuru 
,57 ,000 ,74 ,000 

37 
Hasta yakınlarını destekleyen, savunan dernekler ve 

kuruluşlar 
,66 ,000 ,75 ,000 

38 Hastalar için kendi kendine yardım grupları ,70 ,000 ,68 ,000 

39 Psikiyatri kliniğine yatırılma ,59 ,000 ,73 ,000 

40 Tükenmeyle / yorulmayla baş etme ,68 ,000 ,59 ,000 

41 Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler ,61 ,000 ,55 ,000 

42 Ana-baba öldüğünde ne yapılacak? ,65 ,000 ,63 ,000 

43 Kilo alımıyla baş etmek ,61 ,000 ,65 ,000 

44 
Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla baş 

etme 
,66 ,000 ,70 ,000 

45 
Ruhsal hastalığa yönelik toplumun 

damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 
,69 ,000 ,64 ,000 
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3.8. Verilerin Toplanması 

Eylül 2008-Ağustos 2009 tarihleri arasında Cuma günleri İstanbul Üniversitesi 

İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı kliniğine; Ekim 2009- Temmuz 2010 

tarihleri arasında Salı-Cuma günleri Şizofreni Dostları ve Şizofreni Gönüllüleri ve 

Dayanışma Derneği‟ne gidilerek örnekleme alınma kriterlerine uygun olan kişilerle yüz 

yüze görüşüldü, çalışmaya katılmayı kabul eden kişiler araştırmaya alındı.  

 Hasta ve hasta ailelerine araştırmanın amacı, bilgi toplama yöntemi, olası yarar 

/ zararı konusunda açıklama yapıldı ve bilgilendirilmiş onam formu alındı ve formları 

nasıl dolduracakları konusunda bilgi verildi.  Kendi kendine dolduramayacak durumda 

olan hasta ve hasta ailelerine araştırmacı tarafından sorular okunarak yardım edildi. 

3.9. AraĢtırmanın Etik Yönleri 

Eğitim Gereksinimleri Anketi‟nin Türkçe geçerlik-güvenirliğini yapmak ve 

çalışmada kullanabilmek için Kim T. Mueser ile iletişime geçilerek izin alındı (Ek-3). 

Araştırmanın yürütüleceği İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı Başkanı, Başhemşireliği, Psikotik Araştırmalar Birimi, poliklinik 

hemşiresi araştırma hakkında bilgilendirildi ve kurum izni alındı (Ek-4).  

Araştırmanın yürütülebilmesi için etik kurul izinleri alındı (Ek-5). 

Araştırmanın yürütüldüğü İstanbul Şizofreni Dostları Derneği ve Şizofreni 

Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği yönetici ve üyeleri araştırma hakkında 

bilgilendirilerek, dernekte yürütülmesi hakkında  izin alındı (Ek-6, Ek-7). 

Hasta ve hasta ailelerine araştırmanın amacı, bilgi toplama yöntemi, olası yarar/ 

zararı konusunda açıklama yapıldı ve bilgilendirilmiş onam alındı (Ek-8).  

3.10. AraĢtırmanın Güçlükleri 

Hasta ve hasta ailelerinin çeşitli nedenlerle (hasta ailesinin hasta ile birlikte 

hastaneye gelmemesi, muayene için çok beklemeleri, hastalarıyla ilgili bilgilerin farklı 

şekilde kullanılabileceği endişeleri, hastalığa ilişkin damgalanma endişesi, hastalığı 

inkar “benim yakınımın şizofreni gibi önemli bir hastalığı yok” gibi ) çalışmaya 

katılmak istememeleri ve derneklere devam eden hasta ve hasta ailelerinin sayısının 

oldukça az olması araştırma verilerinin toplanmasını geciktirmiş ve güçleştirmiştir. 
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3.11. AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

 Araştırma İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul Şizofreni 

Dostları ve Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği‟ne devam eden 

şizofreni tanılı hasta ve hasta aileleri ile gerçekleştirildiğinden tüm şizofreni 

tanılı hastalar ve hasta ailelerine genellenemez. 

 Araştırmanın başında, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri 

Anabilim Dalı kliniklerinde ayaktan izlenen şizofreni tanılı hasta ve hasta 

ailelerinin tamamının araştırma kapsamına alınması planlandı. Ancak gönüllülük 

esasına dayalı olarak çalışmaya katılmak istemeyen kişiler olması nedeniyle 

evrenin tamamına ulaşılamadı. Bu nedenle İstanbul Şizofreni Dostları ve 

Şizofreni Gönüllüleri ve Dayanışma Derneği‟ne devam eden hasta ve hasta 

aileleri de çalışmaya dahil edildi. 

 Araştırma bulguları ve geçerlik güvenirlik analizleri, ulaşılabilen katılımcı 

sayısının darlığı nedeniyle aynı gruptan elde edilen verilerin analizi ile 

gerçekleştirildi. 

3.12. Verilerin Değerlendirilmesi 

Elde edilen tüm veriler bilgisayarda SPSS 11,5 (Statistical Package for Social 

Science) kullanılarak değerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık düzeyi p<0,05 olarak kabul 

edildi. Verilerin istatistiksel analizinde, normal dağılım gösteren ve gruplardaki 

katılımcı sayısının 30‟un üzerinde olan analizler için parametrik testler, normal dağılım 

göstermeyen ve katılımcı sayısının 30‟un altına düştüğü durumlarda nonparametrik 

testler kullanıldı. İstatistiksel analizde kullanılan yöntemler Tablo 3-3‟de belirtildi. 
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Tablo 3-3: Verilerin değerlendirilmesinde kullanılan istatistiksel yöntemler 

Değerlendirilen değiĢkenler Kullanılan istatistiksel yöntem 

Hasta ve hasta ailelerinin bireysel ve 

hastalıkla ilgili özellikleri ile PHEGA ile 

ilgili  sonuçlarda, 

 Yüzdelik dağılım, aritmetik ortalama, 

standart sapma, minimum, maksimum ve 

medyan değerleri    

Hasta ve hasta ailelerinin eğitim 

gereksinimlerinin karşılaştırılmasında, 
 Bağımsız gruplarda t testi ile 

Hasta ve hasta ailelerinin PHGEA 

puanları  ile bireysel ve hastalıkla ilgili 

özelliklerinin karşılaştırılmasında, 

 Tek yönlü varyans  analizi, Mann Whitney 

U testi, Kruskall Wallis testi, t testi 

Eğitim gereksinimleri açısından gruplar 

arasındaki farkın belirlenmesinde, 

 Bonferroni düzeltmeli Mann Whitney U 

testi, Tukey HSD 

PHEGA‟nın geçerlik güvenirlik 

çalışmasında, 

 Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı,  

    Pearson  Korelasyon Analizi 

    Kapsam Geçerlik İndeksi, 

    Temel Bileşen Analizi 
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4. BULGULAR 

Araştırmadan elde edilen bulgular altı bölüm halinde sunuldu: 

Birinci bölümde; hasta ve hasta ailelerinin bireysel özellikleri, hastalık, bilgi 

alma durumları, sosyal destek kaynakları, hastalığa bakış açısı ile ilgili bulgular, 

İkinci bölümde; hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri ile ilgili bulgular  

Üçüncü bölümde; hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimlerinin 

karşılaştırılması ile ilgili bulgular, 

Dördüncü bölümde; hasta ve hasta ailelerinin bireysel ve hastalığa ilişkin 

özellikler ile  eğitim gereksinimi puanlarının karşılaştırılması ile ilgili bulgular, 

Beşinci bölümde; hasta ve hasta ailelerinin sosyal destek kaynakları ile  eğitim 

gereksinimi puanlarının karşılaştırılması ile ilgili bulgular, 

Altıncı bölümde; hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısı ile eğitim 

gereksinimi puanlarının karşılaştırılması ile ilgili bulgular. 
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4.1. Hasta ve Hasta Ailelerinin Bireysel ve Hastalığa ĠliĢkin Özellikleri, Bilgi 

Durumları, Sosyal Destek Kaynakları, Hastalığa BakıĢ Açısı ile Ġlgili 

Bulgular 

 

Tablo 4-1: Hastaların bireysel özellikleri (n=140) 

Özellikler  n % 

YaĢ    18-29 41 29,2 

    30-41 67 47,9 

    42 ve üstü 32 22,9 

YaĢ ortalaması  34,75±8,50 (Aralık: 18-59) 

Cinsiyet    Kadın 32 22,9 

    Erkek 108 77,1 

Medeni durum                   Bekar/Dul 130 92,9 

    Evli 10 7,1 

Eğitim durumu    İlköğretim 36 25,7 

    Lise 62 44,3 

 
   Yükseköğretim ve 

üstü 
42 30,0 

Eğitim yılı ortalaması  11,51±3,88 (Aralık: 5-22) 

ÇalıĢma durumu    Çalışmıyor 86 61,4 

    Öğrenci 9 6,4 

    Emekli 14 10,0 

    Memur/işçi 11 7,9 

 

   Diğer (özürlü 

kontenjanı,    

tanıdık yanı vb.) 

20 14,3 
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 Tablo 4-1: (Devam) Hastaların bireysel özellikleri (n=140) 

Özellikler  n % 

Gelir durumu    Kötü 16 11,4 

    Orta 106 75,7 

    İyi 18 12,9 

Sosyal güvence    Var 117 83,6 

    Yok 23 16,4 

YaĢam koĢulları    Yalnız yaşıyor 10 7,1 

    Anne-baba ile beraber 103 73,6 

    Eş-çocuk ile beraber 10 7,1 

 
   Diğer yakını ile 

beraber 
17 12,2 

Dernek üyeliği    Var 78 55,7 

    Yok 62 44,3 

 

Tablo 4-1‟de hastaların bireysel özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, 

%47,9‟unun (n=67)  30-41 yaş aralığında olduğu, %77,1‟inin  (n=108) erkek olduğu ve 

büyük çoğunluğunun (%92,9; n=130) bekar olduğu belirlendi. Grubun %44,3‟ü (n=62) 

lise mezunu, eğitim yılı ortalaması 11,51±3,88 yıldır.  

Hastaların %61,4‟ünün (n=86) herhangi bir işte çalışmadığı, %75,7‟sinin 

(n=106) gelir durumunu “orta” olarak değerlendirdiği, %83,6‟sının (n=117) sosyal 

güvencesi olduğu, %73,6‟sının (n=103) anne-babasıyla yaşadığı ve  %55,7‟sinin (n=78) 

şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olduğu belirlendi (Tablo 4-1).  
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Tablo 4-2: Hasta ailelerinin bireysel özellikleri (n=75) 

Özellikler  n % 

Hastaya Yakınlığı    Eşi 7 9,3 

    Annesi 37 49,3 

    Babası 14 18,7 

    Kardeşi 14 18,7 

    Çocuğu 3 4,0 

YaĢ    20-30 7 9,3 

    31-40 9 12,0 

    41-50 14 18,7 

    51-60 34 45,3 

    61 ve üstü 11 14,7 

YaĢ ortalaması  50,81±12,38 Aralık: (20-83) 

Cinsiyet    Kadın 52 69,3 

    Erkek 23 30,7 

Medeni durum                   Bekar/Dul 22 29,3 

    Evli 53 70,7 

Eğitim durumu    Okur yazar 7 9,3 

    İlköğretim 37 49,3 

    Lise 16 21,4 

    Yükseköğretim ve üstü 15 20,0 

Eğitim süresi ortalaması                       8,39±4,22               (Aralık:1-17) 

ÇalıĢma durumu    Çalışıyor 22 29,3 

    Ev hanımı/çalışmıyor 32 42,7 

    Emekli 21 28,0 
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Tablo 4.2 (Devam) Hasta ailelerinin bireysel özellikleri (n=75) 

Özellikler  n % 

Gelir durumu    Kötü 11 14,6 

    Orta 59 78,7 

    İyi 5 6,7 

Sosyal güvencesi    Var 71 94,7 

    Yok 4 5,3 

Dernek üyeliği     Var 27 36,0 

     Yok 48 64,0 

 

Tablo 4-2‟de hasta ailelerinin bireysel özelliklerine göre dağılımları 

incelendiğinde, %49,3‟ünün (n=37) hastanın annesi olduğu ve %45,3‟ünün  (n=34) 51-

60 yaş aralığında yer aldığı; yaş ortalamalarının 50,81±12,38 yıl olduğu belirlendi. 

Araştırmaya katılan hasta ailelerinin %69,3‟ünün (n=52) kadın, %70,7‟sinin (n=53) 

evli, %49,3‟ünün (n=37) ilköğretim mezunu ve %37,3‟ünün (n=28) ev hanımı olduğu 

belirlendi. Araştırmaya katılan hasta ailelerinin %78,7‟sinin (n=59) gelir durumlarını 

“orta” olarak değerlendirdiği,  %94,7‟sinin (n=71) sosyal güvencesinin olduğu, 

%64‟ünün (n=48) şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olmadığı belirlendi. 
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Tablo 4-3: Hastaların hastalık ile ilgili özellikleri (n=140) 

Özellikler  n % 

Hastalık tanısı    Şizofreni 91 65,0 

    Psikotik bozukluk 19 13,6 

    Paranoid şizofreni 14 10,0 

    Şizoaffektif bozukluk 9 6,4 

    Şizofreni diğer alt tipleri 7 5,0 

Hastalık süresi    0-5 yıl 34 24,3 

    6-10 yıl 36 25,7 

 
   11 yıl ve üzeri

 
70 50,0 

Hastalık süresi ortalaması (yıl)                    12,19±8,07 (Aralık: 1-34) 

Psikiyatriye yatıĢ sayısı    Yok 30 21,4 

    1-5  80 57,2 

    6 ve daha fazla       30 21,4 

Psikiyatriye yatıĢ sayısı ort.                          3,1±3,6                 (Aralık:0-18) 

Hastaneden çıkıĢından bu 

yana geçen süre 
   1-6 ay 12 8,6 

    7-12 ay 14 10,0 

    13-24 ay 10 7,1 

    25 ay-5 yıl 29 20,7 

    6-10 yıl 33 23,6 

    11 yıl üstü 12 8,6 

    Yatış yok 30 21,4 

Hastaneden çıkıĢından bu yana geçen süre ort. (ay)  52,0±57,2     (Aralık: 0-360) 

Tedavi süresi    0-5 yıl 37 26,4 

    6-10 yıl 36 25,7 

    11 yıl ve üstü 67 47,9 

Tedavi süresi ortalaması (yıl)                            11,69±7,87                      (Aralık:1-34) 
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Hastalık ile ilgili özellikleri incelendiğinde;  hastaların %65‟inin (n=91) 

hastalığını “şizofreni” olarak ifade ettiği, %50‟sinin (n=70) 11 yıl ve daha uzun süredir 

hasta olduğu, %47,9‟unun (n=67) 11 yıl ve daha fazla zamandır tedavi aldığı, 

%57,2‟sinin (n=80) 1-5 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ve %23,6‟sının (n=33) 6-

10 yıldır  yeni bir hastane yatışı olmadığı belirlendi (Tablo 4-3). 

Tablo 4-4: Hasta ailelerinin hastalık ile ilgili özellikleri (n=75) 

Özellikler  n % 

Hastalık tanısı Şizofreni 50 66,7 

 Psikotik bozukluk 12 16,0 

 Psikotik   bozukluk +duygudurum 8 10,6 

 Şizofreni diğer alt tipleri 5 6,7 

Tedavi süresi 0-5 yıl 20 26,7 

 6-10 yıl 21 28,0 

 11 yıl ve üstü 34 45,3 

Tedavi süresi ortalaması                       11,43±7,92                    (Aralık:1-35yıl) 

Hastayla geçirilen 

süre 
 Haftada 2 gün ve daha az 6 8,0 

  Haftada 3 gün ve daha fazla 69 92,0 

Hastayla geçirilen süre ortalaması            6,55±1,51                 (Aralık:1-7gün//hafta) 

Hastalığa bağlı 

harcama 
Yok 29 38,6 

 <500 Lira 41 54,7 

 >500 Lira 5 6,7 

 

Tablo 4-4‟de hasta ailelerinin yakınlarının hastalığına ilişkin özellikler 

incelendiğinde; %66,7‟sinin (n=50) hastalığı “şizofreni” olarak ifade ettiği ve 

%45,3‟ünün (n=34) yakınının 11 yıl ve daha fazla zamandır tedavi aldığı,  %92‟sinin 

(n=69) haftada en az üç gün ve daha fazla hasta ile birlikte zaman geçirdiği ve 

%54,7‟sinin (n=41) hastalığa bağlı aylık 500 Lira ve daha az harcaması olduğu 

belirlendi. 
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Tablo 4-5: Hastaların hastalık / tedaviye iliĢkin bilgi düzeyleri (n=140) 

Özellikler  n % 

Bilgi durumu    Yok 23 16,4 

    Biraz var 60 42,9 

    Var 57 40,7 

Bilgi Kaynağı    Yok 23 16,4 

    1 kaynaktan 54 38,6 

 
   2 ve daha fazla 

kaynaktan 
63 45,0 

Bilgi kaynakları*    Sağlık çalışanları 60 42,9 

    İnternet 27 19,3 

    Kitap, dergi, broşür 51 36,4 

    Televizyon, gazete 10 7,1 

    Dernek, terapi 37 26,4 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Hastaların bilgi durumları incelendiğinde %42,9‟unun (n=60) hastalık hakkında 

biraz bilgisinin olduğu ve %45‟inin (n=63) iki veya daha fazla kaynaktan bilgi edindiği 

belirlendi. Hastaların %42,9‟unun (n=60) doktor, hemşire, psikolog gibi sağlık 

personelinden, %36,4‟ünün (n=51) kitap, dergi, broşürlerden, %26,4‟ünün (n=37) 

dernek ve dernekte verilen terapilerden, %19,3‟ünün (n=27) internetten ve %7,1‟inin 

(n=10) televizyon ve gazeteden bilgi edindikleri belirlendi (Tablo 4-5). 
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Tablo 4-6: Hasta ailelerinin hastalık /tedaviye iliĢkin bilgi düzeyleri  (n=75) 

Özellikler  n % 

Bilgi Düzeyi Yok 11 14,7 

 Biraz var 33 44,0 

 Var 31 41,3 

Bilgi Kaynağı Yok 11 14,7 

 1 kaynaktan 27 36,0 

 2 ve fazla kaynaktan 37 49,3 

Bilgi kaynakları* Sağlık çalışanları 37 49,3 

 İnternet 17 22,8 

 Kitap, dergi, broşür 24 32,0 

 Televizyon, gazete 18 24,0 

 Dernek ve terapiler 26 34,7 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Hasta ailelerinin bilgi durumları incelendiğinde; %44,0‟ünün (n=33) hastalık 

hakkında biraz bilgisinin olduğu,  %49,3‟ünün (n=37) iki veya daha fazla kaynaktan 

bilgi edindiği belirlendi. Ailelerin %49,3‟ünün (n=37) doktor, hemşire, psikolog gibi 

sağlık personelinden, %34,7‟sinin (n=26) dernek ve dernekte verilen terapilerden, 

%32‟sinin (n=24) kitap, dergi, broşürlerden, %24‟ünün (n=18) televizyon, gazeteden ve 

%22,8‟inin (n=17) internetten bilgi edindikleri belirlendi (Tablo 4-6). 
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Tablo 4-7: Hastaların sosyal destek kaynakları (n=140) 

Özellikler  n % 

Sosyal destek 

kaynağı 
Yok 8 5,7 

 1 destek kaynağı 58 41,4 

 2 ve daha fazla destek kaynağı 74 52,9 

Sosyal destek 

kaynağı* 
Aile üyeleri 112 80,0 

 Kurum, dernek, vakıf 65 46,4 

 Arkadaş, akraba 56 40,0 

 Yok 8 5,7 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Tablo 4-7‟de hastaların sosyal destek kaynakları incelendiğinde; grubun 

yarısından fazlasının (%52,9; n=74) iki veya daha fazla sosyal destek kaynağı belirttiği; 

%80‟inin (n=112) aileyi destek kaynağı olarak gördüğü belirlendi.  
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Tablo 4-8: Hasta ailelerinin sosyal destek kaynakları (n=75) 

Özellikler  n % 

Sosyal destek 

kaynağı 
Yok 8 10,7 

 1 destek kaynağı 37 49,3 

 2 ve daha fazla destek kaynağı 30 40,0 

Sosyal destek 

kaynağı* 
Aile üyeleri 69 92,0 

 Kurum, dernek, şirket 24 32,0 

 Arkadaş, akraba 19 25,3 

 Yok 8 10,7 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

 

Hasta ailelerinin sosyal destek kaynakları incelendiğinde (Tablo 4-8); 

%49,3‟ünün (n=37)  bir sosyal destek kaynağı belirttiği; %92,0‟sinin (n=69) aileyi  

destek kaynağı olarak gördüğü belirlendi. 
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Tablo 4-9: Hastaların hastalığa bakıĢ açısı  (n=140) 

Özellikler  n % 

Hastalığa bakıĢ açısı Bakış açısı olumsuz (1-4 puan) 19 13,6 

 Bakış açısı olumlu  (5-7 puan) 49 35,0 

 Bakış açısı çok olumlu (8-10 puan) 72 51,4 

Toplam ort. puan               SD Min-max 

                 7,19  2,62 1-10 

 

Hastaların hastalığa bakış açısı incelendiğinde;  %51,4‟ünün (n=72) hastalığa 

bakış açısının çok olumlu olduğu  belirlendi. Araştırmaya katılan hastalar, hastalığa bakış 

açısı çizelgesinden ortalama 7,19 ±2,62 puan aldı (Tablo 4-9). 

 

Tablo 4-10: Hasta ailelerinin hastalığa bakıĢ açısı (n=75) 

Özellikler  n % 

Hastalığa bakıĢ açısı Bakış açısı olumsuz (1-4 puan) 8 10,7 

 Bakış açısı olumlu  (5-7 puan) 26 34,6 

 Bakış açısı çok olumlu (8-10 puan) 41 54,7 

Toplam ort. puan               SD. Min-max 

               7,28    2,35 1-10 

 

Tablo 4-10‟da hasta ailelerinin hastalığa bakış açısı incelendiğinde; %54,7‟sinin 

(n=41)  hastalığa bakış açısının çok olumlu olduğu belirlendi. Araştırmaya katılan hasta 

aileleri hastalığa bakış açısı çizelgesinden ortalama 7,28 ±2,35 puan aldı. 
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4.2. Hasta ve Hasta Ailelerinin Eğitim Gereksinimleri ile Ġlgili Bulgular 

 

Tablo 4-11: Hastaların psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri anketi ile 

ilgili yanıtları (n=140) 

PHEGA ile ilgili  maddeler 

Ġlgim yok 
Biraz 

ilgiliyim 

Oldukça 

ilgiliyim 

Epeyce 

ilgiliyim 

Çok 

ilgiliyim 

n % n % n % n % n % 

1.Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi 

hastalandığında ne olur? 
23 16,4 20 14,3 29 20,7 22 15,7 46 32,9 

2.Psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur? 27 19,3 16 11,4 27 19,3 20 14,3 50 35,7 

3.Hastalığın belirtileri nelerdir? 26 18,6 13 9,3 31 22,1 24 17,1 46 32,9 

4.Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, ne 

hissediyor, hastalığını nasıl algılıyor? 
29 20,7 20 14,3 20 14,3 32 22,9 39 27,9 

5.Hastalığın oluşumundaki biyolojik 

etkenler 
25 17,9 26 18,6 27 19,3 16 11,4 46 32,9 

6.Kalıtsal-genetik özellikler ve hastalığa 

yatkınlık özellikleri nelerdir? 
30 21,4 23 16,4 24 17,1 24 17,1 39 27,9 

7.Hastalık için kullanılan psikiyatrik 

ilaçlar 
15 10,7 15 10,7 28 20,0 33 23,6 49 35,0 

8.İlaçların yan etkileri nelerdir? 20 14,3 18 12,9 30 21,4 19 13,6 53 37,9 

9.Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken 

haberci belirtiler 
21 15,0 20 14,3 23 16,4 29 20,7 47 33,6 

10.Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 21 15,0 22 15,7 32 22,9 20 14,3 45 32,1 

11.Stresle etkili biçimde başetme yolları 

nelerdir? 
20 14,3 17 12,1 25 17,9 23 16,4 55 39,9 

12.Yakınlarla iletişimi geliştirme 30 21,4 25 17,9 24 17,1 23 16,4 38 27,1 

13.Sorun çözme yöntemleri 24 17,1 27 19,3 25 17,9 17 12,1 47 33,6 

14.Hastanın istenmeyen davranışlarına 

sınırlama getirme 
33 23,6 28 20,0 18 12,9 21 15,0 40 28,6 

15.Boş zaman ve eğlence/hobi 

aktivitelerini arttırma 
28 20,0 22 15,7 24 17,1 24 17,1 42 30,0 
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Tablo 4-11: (Devam) Hastaların psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri 

anketi ile ilgili yanıtları (n=140) 

PHEGA ile ilgili maddeler 

Ġlgim yok 
Biraz 

ilgiliyim 

Oldukça 

ilgiliyim 

Epeyce 

ilgiliyim 

Çok 

ilgiliyim 

n % n % n % n % n % 

16.Sosyal ilişkileri geliştirme 23 16,4 27 19,3 21 15,0 20 14,3 49 35,0 

17.Gündüz tedavisi / gün içi tedavi 

seçenekleri (Gündüz hastanesi faaliyetleri 

vb.) 

50 35,7 18 12,9 20 14,3 19 13,6 33 23,6 

18.İş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon 40 28,6 24 17,1 17 12,1 19 13,6 40 28,6 

19.Alternatif yaşam durumları (Bakım 

evleri, korumalı evler, yalnız yaşama, 

aileyle yaşama vb.) 

48 34,3 16 11,4 26 18,6 14 10,0 36 25,7 

20.Kendi kendine yaşayabilme becerilerini 

geliştirme 
34 24,3 13 9,3 26 18,6 18 12,9 49 35,0 

21. Kendine bakım, giyim kuşam ve 

temizliği geliştirme 
39 27,9 13 9,3 25 17,9 20 14,3 43 30,7 

22.Depresyon ve intihar düşünceleriyle 

baş etme 
46 32,9 18 12,9 17 12,1 19 13,6 40 28,6 

23.Alkol / madde kullanımı 89 63,6 17 12,1 5 3,6 11 7,9 18 12,9 

24.Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 44 31,4 21 15,0 25 17,9 16 11,4 34 24,3 

25.Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 66 47,1 20 14,3 16 11,4 9 6,4 29 20,7 

26. Geçmeyen halüsinasyonlar 60 42,9 19 13,6 17 12,1 8 5,7 36 25,7 

27.Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve 

düşünceler 
51 36,4 20 14,3 20 14,3 12 8,6 37 26,4 

28.Uyku sorunları 40 28,6 23 16,4 19 13,6 18 12,9 40 28,6 

29.Sosyal yaşamdan kaçma, içe kapanma 39 27,9 19 13,6 23 16,4 17 12,1 42 30,0 

30. Zevk alamama 44 31,4 19 13,6 21 15,0 17 12,1 39 27,9 

31.İlgi ve motivasyon eksikliği 40 28,6 19 13,6 22 15,7 18 12,9 41 29,3 

32.Dikkatini bir şeye yoğunlaştırmayla 

ilgili (konsantrasyon) sorunlar 
33 23,6 16 11,4 21 15,0 19 13,6 51 36,4 

33.Alternatif / değişik tedavi yöntemleri 42 30,0 20 14,3 18 12,9 15 10,7 45 32,1 
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Tablo 4-11: (Devam) Hastaların psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri 

anketi ile ilgili yanıtları (n=140) 

PHEGA ile  

ilgili maddeler 

Ġlgim yok 
Biraz 

ilgiliyim 

Oldukça 

ilgiliyim 

Epeyce 

ilgiliyim 

Çok 

ilgiliyim 

n % n % n % n % n % 

34.Hastaneye hastanın rızası olmadan 

yatırılma 
67 47,9 13 9,3 13 9,3 7 5,0 40 28,6 

35.Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 21 15,0 11 7,9 20 14,3 22 15,7 66 47,1 

36.Hastalara yasal olarak tanınan mali / 

parasal haklar için başvuru 
49 35,0 10 7,1 10 7,1 14 10,0 57 40,7 

37.Hasta yakınlarını destekleyen, savunan 

dernekler ve kuruluşlar 
37 26,4 16 11,4 26 14,3 17 12,1 50 35,7 

38.Hastalar için kendi kendine yardım 

grupları 
34 24,3 24 17,1 24 17,1 11 7,9 47 33,6 

39.Psikiyatri kliniğine yatırılma 71 50,7 17 12,1 15 10,7 16 11,4 21 15,0 

40.Tükenmeyle / yorulmayla baş etme 33 23,6 14 10,0 33 23,6 19 13,6 41 29,3 

41.Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 20 14,3 10 7,1 26 18,6 13 9,3 71 50,7 

42.Ana-baba öldüğünde ne yapılacak? 37 26,4 10 7,1 18 12,9 13 9,3 62 44,3 

43.Kilo alımıyla baş etmek 41 29,3 14 10,0 19 13,6 20 14,3 46 32,9 

44.Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek 

durumlarla baş etme 
41 29,3 23 16,4 21 15,0 19 13,6 36 25,7 

45.Ruhsal hastalığa yönelik toplumun 

damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 
32 22,9 12 8,6 29 20,7 18 12,9 49 35,0 

Psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri anketine verdikleri yanıtlar 

incelendiğinde (Tablo 4-11), şizofreni tanısı alan bireylerin çoğunluğunun PHEGA‟daki 

maddeleri genel olarak “biraz ilgiliyim” ile “çok ilgiliyim” arasında yanıtladıkları saptandı.  

Hastaların %50,7‟sinin (n= 71 ) “hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler”, %47,1‟inin (n=66) 

“ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma”, %44,3‟ünün (n=62) “anne-baba öldüğünde ne 

yapılacak” konusunu öğrenmeyle çok ilgilendikleri; %63,6‟sının (n=89) “alkol /madde 

kullanma”, %50,7‟sinin (n=71) “psikiyatri kliniğine yatırılma” ve %47,9‟unun (n=67) 

“hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma” konusunu öğrenmeyle hiç ilgilenmedikleri 

belirlendi. 
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Tablo 4-12: Hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri anketi 

ile ilgili yanıtları (n=75) 

PHEGA ile  

ilgili maddeler 

Ġlgim yok 
Biraz 

ilgiliyim 

Oldukça 

ilgiliyim 

Epeyce 

ilgiliyim 

Çok 

ilgiliyim 

n % n % n % n % n % 

1.Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi 

hastalandığında ne olur? 
6 8,0 4 5,3 12,0 16,0 11 14,7 42 56,0 

2.Psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur? 8 10,7 7 9,3 13 17,3 11 14,7 36 48,0 

3.Hastalığın belirtileri nelerdir? 9 12,0 5 6,7 15 20,0 13 17,3 33 44,0 

4. Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, 

ne hissediyor, hastalığını nasıl algılıyor? 
5 6,7 5 6,7 17 22,7 11 14,7 37 49,3 

5.Hastalığın oluşumundaki biyolojik 

etkenler 
6 8,0 5 6,7 9 12,0 10 13,3 45 60,0 

6.Kalıtsal özellikler ve hastalığa yatkınlık 

özellikleri nelerdir? 
8 10,7 6 8,0 14 18,7 8 10,7 39 52,0 

7.Hastalık için kullanılan psikiyatrik 

ilaçlar 
6 8,0 4 5,3 12 16,0 17 22,7 36 48,0 

8.İlaçların yan etkileri nelerdir? 7 9,3 7 9,3 9 12,0 12 16,0 40 53,3 

9.Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken 

haberci belirtiler 
7 9,3 6 8,0 13 17,3 11 14,7 38 50,7 

10.Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 10 13,3 8 10,7 9 12,0 13 17,3 35 46,7 

11.Stresle etkili biçimde başetme yolları 

nelerdir? 
4 5,3 5 6,7 11 14,7 14 18,7 41 54,7 

12.Yakınlarla iletişimi geliştirme 12 16,0 9 12,0 13 17,3 11 14,7 30 40,0 

13.Sorun çözme yöntemleri 9 12,0 6 8,0 11 14,7 11 14,7 38 50,7 

14. Hastanın istenmeyen davranışlarına 

sınırlama getirme 
13 17,3 6 8,0 17 22,7 7 9,3 32 42,7 

15.Boş zaman ve eğlence/hobi 

aktivitelerini arttırma 
10 13,3 9 12,0 11 14,7 16 21,3 29 38,7 

16.Sosyal ilişkileri geliştirme 13 17,3 5 6,7 12 16,0 13 17,3 32 42,7 

17.Gündüz tedavisi / gün içi tedavi 

seçenekleri (Gündüz hastanesi faaliyetleri 

vb.) 

11 14,7 10 13,3 16 21,3 9 12,0 29 38,7 
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Tablo 4-12: (Devam) Hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketi ile ilgili yanıtları (n=75) 

PHEGA ile  

ilgili maddeler 

Ġlgim yok 
Biraz 

ilgiliyim 

Oldukça 

ilgiliyim 

Epeyce 

ilgiliyim 

Çok 

ilgiliyim 

n % n % n % n % n % 

18. İş ve uğraşıya yönelik 

rehabilitasyon 
15 20,0 10 13,3 11 14,7 8 10,7 31 41,3 

19.Alternatif yaşam durumları (Bakım 

evleri, korumalı evler, yalnız yaşama, 

aileyle yaşama vb.) 

16 21,3 5 6,7 15 20,0 6 8,0 33 44,0 

20. Kendi kendine yaşayabilme 

becerilerini geliştirme 
13 17,3 9 12,0 18 24,0 7 9,3 28 37,3 

21. Kendine bakım, giyim kuşam ve 

temizliği geliştirme 
16 21,3 10 13,3 7 9,3 11 14,7 31 41,3 

22.Depresyon ve intihar düşünceleriyle 

baş etme 
20 26,7 4 5,3 9 12,0 8 10,7 34 45,3 

23.Alkol / madde kullanımı 36 48,0 7 9,3 8 10,7 6 8,0 18 24,0 

24.Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 11 14,7 6 8,0 16 21,3 13 17,3 29 38,7 

25.Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 21 28,0 7 9,3 13 17,3 10 13,3 24 32,0 

26. Geçmeyen halüsinasyonlar 21 28,0 4 5,3 11 14,7 8 10,7 31 41,3 

27.Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve 

düşünceler 
19 25,3 5 6,7 9 12,0 9 12,0 33 44,0 

28.Uyku sorunları 22 29,3 7 9,3 11 14,7 9 12,0 26 34,7 

29. Sosyal yaşamdan kaçma, içe kapanma 19 25,3 5 6,7 15 20,0 9 12,0 27 36,0 

30. Zevk alamama 16 21,3 6 8,0 18 24,0 12 16,0 23 30,7 

31.İlgi ve motivasyon eksikliği 13 17,3 6 8,0 20 26,7 9 12,0 27 36,0 

32. Dikkatini bir şeye yoğunlaştırmayla 

ilgili (konsantrasyon) sorunlar 
14 18,7 4 5,3 18 24,0 14 18,7 25 33,3 

33. Alternatif / değişik tedavi yöntemleri 15 20,0 4 5,3 7 9,3 13 17,3 36 48,0 

34.Hastaneye hastanın rızası olmadan 

yatırılma 
34 45,3 8 10,7 9 12,0 5 6,7 19 25,3 
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Tablo 4-12: (Devam) Hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketi ile ilgili yanıtları (n=75) 

PHEGA ile  

ilgili maddeler 

Ġlgim yok 
Biraz 

ilgiliyim 

Oldukça 

ilgiliyim 

Epeyce 

ilgiliyim 

Çok 

ilgiliyim 

n % n % n % n % n % 

35.Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 5 6,7 7 9,3 14 18,7 7 9,3 42 56,0 

36. Hastalara yasal olarak tanınan mali / 

parasal haklar için başvuru 
20 26,7 5 6,7 11 14,7 3 4,0 36 48,0 

37.Hasta yakınlarını destekleyen, savunan 

dernekler ve kuruluşlar 
16 21,3 2 2,7 8 10,7 12 16,0 37 49,3 

38.Hastalar için kendi kendine yardım 

grupları 
16 21,3 7 9,3 10 13,3 10 13,3 32 42,7 

39.Psikiyatri kliniğine yatırılma 32 42,7 6 8,0 12 16,0 3 4,0 22 29,3 

40.Tükenmeyle / yorulmayla baş etme 11 14,7 11 14,7 14 18,7 7 9,3 32 42,7 

41.Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 6 8,0 3 4,0 6 8,0 8 10,7 52 69,3 

42.Ana-baba öldüğünde ne yapılacak? 6 8,0 6 8,0 10 13,3 8 10,7 45 60,0 

43.Kilo alımıyla baş etmek 23 30,7 9 12,0 6 8,0 5 6,7 32 42,7 

44.Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek 

durumlarla baş etme 
18 24,0 12 16,0 15 20,0 7 9,3 23 30,7 

45. Ruhsal hastalığa yönelik toplumun 

damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 
14 18,7 7 9,3 10 13,3 9 12,0 35 46,7 

 

Şizofreni tanısı alan bireylerin ailelerinin Psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketine verdikleri yanıtlar incelendiğinde (Tablo 4-12), PHEGA‟daki maddeleri 

genel olarak “biraz ilgiliyim” ile “çok ilgiliyim” arasında yanıtladıkları saptandı. Ailelerin 

%69,3‟nün (n= 52 ) “hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler”, %60‟ının (n=45) “anne-baba 

öldüğünde ne yapılacak” ve “hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler”, %56‟sının (n=42) 

“ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma” ve “hastalık ne kadar yaygındır, kişi hastalandığında ne 

olur” konusunu öğrenmeyle çok ilgilendikleri; %48‟inin (n=36) “alkol /madde kullanımı”, 

%45,3‟ünün (n=34) “hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma”  ve %42,7‟sinin (n=32) 

“psikiyatri kliniğine yatırılma” konusunu öğrenmeyle hiç ilgilenmedikleri belirlendi. 
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Tablo 4-13: Hastaların psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri  anketi 

maddeleri ortalama puanları (n=140) 

 Ort Medyan SD Min Max 

1.Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi 

hastalandığında ne olur? 
3,34 3,00 1,47 1 5 

2.Psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur? 3,36 3,50 1,53 1 5 

3.Hastalığın belirtileri nelerdir? 3,36 3,50 1,48 1 5 

4. Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, ne 

hissediyor, hastalığını nasıl algılıyor? 
3,23 4,00 1,51 1 5 

5.Hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler 3,23 3,00 1,51 1 5 

6.Kalıtsal özellikler ve hastalığa yatkınlık özellikleri 

nelerdir? 
3,14 3,00 1,52 1 5 

7.Hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar 3,61 4,00 1,34 1 5 

8.İlaçların yan etkileri nelerdir? 3,48 4,00 1,46 1 5 

9.Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci 

belirtiler 
3,44 4,00 1,46 1 5 

10.Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 3,33 3,00 1,45 1 5 

11.Stresle etkili biçimde başetme yolları nelerdir? 3,54 4,00 1,47 1 5 

12.Yakınlarla iletişimi geliştirme 3,10 3,00 1,51 1 5 

13.Sorun çözme yöntemleri 3,26 3,00 1,51 1 5 

14. Hastanın istenmeyen davranışlarına sınırlama 

getirme 
3,05 3,00 1,57 1 5 

15.Boş zaman ve eğlence/hobi aktivitelerini arttırma 3,21 3,00 1,52 1 5 

16.Sosyal ilişkileri geliştirme 3,32 3,00 1,52 1 5 

17.Gündüz tedavisi / gün içi tedavi seçenekleri 

(Gündüz hastanesi faaliyetleri vb.) 
2,76 3,00 1,61 1 5 

18. İş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon 2,96 3,00 1,62 1 5 

19.Alternatif yaşam durumları (Bakım evleri, 

korumalı evler, yalnız yaşama, aileyle yaşama vb.) 
2,81 3,00 1,61 1 5 

 



 76 

 

Tablo 4-13: (Devam) Hastaların psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri 

anketi maddeleri  ortalama puanları (n=140) 

 Ort Medyan SD Min Max 

20. Kendi kendine yaşayabilme becerilerini 

geliştirme 
3,25 3,00 1,60 1 5 

21. Kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği 

geliştirme 
3,11 3,00 1,61 1 5 

22.Depresyon ve intihar düşünceleriyle baş etme 2,92 3,00 1,65 1 5 

23.Alkol / madde kullanımı 1,94 1,00 1,47 1 5 

24.Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 2,82 3,00 1,57 1 5 

25.Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 2,39 2,00 1,60 1 5 

26. Geçmeyen halüsinasyonlar 2,58 2,00 1,67 1 5 

27.Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve düşünceler 2,74 2,00 1,64 1 5 

28.Uyku sorunları 2,96 3,00 1,61 1 5 

29. Sosyal yaşamdan kaçma, içe kapanma 3,03 3,00 1,61 1 5 

30. Zevk alamama 2,91 3,00 1,62 1 5 

31.İlgi ve motivasyon eksikliği 3,01 3,00 1,61 1 5 

32. Dikkatini bir şeye yoğunlaştırmayla ilgili 

(konsantrasyon) sorunlar 
3,28 3,50 1,61 1 5 

33. Alternatif / değişik tedavi yöntemleri 3,01 3,00 1,66 1 5 

34.Hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma 2,57 2,00 1,74 1 5 

35.Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 3,72 4,00 1,49 1 5 

36. Hastalara yasal olarak tanınan mali / parasal 

haklar için başvuru 
3,14 4,00 1,79 1 5 

37.Hasta yakınlarını destekleyen, savunan dernekler 

ve kuruluşlar 
3,19 3,00 1,64 1 5 

38.Hastalar için kendi kendine yardım grupları 3,09 3,00 1,60 1 5 

39.Psikiyatri kliniğine yatırılma 2,28 1,00 1,54 1 5 
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Tablo 4-13: (Devam) Hastaların psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri 

anketi maddeleri ortalama puanları (n=140) 

 Ort Medyan SD Min Max 

40.Tükenmeyle / yorulmayla baş etme 3,15 3,00 1,53 1 5 

41.Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 3,75 5,00 1,49 1 5 

42.Ana-baba öldüğünde ne yapılacak? 3,38 4,00 1,69 1 5 

43.Kilo alımıyla baş etmek 3,11 3,00 1,65 1 5 

44.Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla 

baş etme 
2,90 3,00 1,58 1 5 

45. Ruhsal hastalığa yönelik toplumun 

damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 
3,29 3,00 1,57 1 5 

PHEGA TOPLAM     3,09±0,99    

 

Tablo 4-13‟te şizofreni tanılı bireylerin PHEGA puan ortalamalarının 3,75 ile  

1,94 arasında olduğu ve toplam puan ortalamasının 3,09±,99 olduğu belirlendi. 

PHEGA‟ya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, %60‟ının “oldukça ilgiliyim” (3 puan) ve 

geriye kalan çoğunluğunun da“epeyce ilgiliyim” (4 puan) olduğu belirlendi.  
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Tablo 4-14: Hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim gereksinimleri anketi 

maddeleri ortalama puanları  (n=75) 

PHEGA Ort Medyan SD Min Max 

1.Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi 

hastalandığında ne olur? 
4,05 5,00 1,29 1 5 

2.Psikiyatrik teşhis/tanı nasıl konulur? 3,80 4,00 1,40 1 5 

3.Hastalığın belirtileri nelerdir? 3,75 4,00 1,40 1 5 

4. Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, ne 

hissediyor, hastalığını nasıl algılıyor? 
3,93 4,00 1,27 1 5 

5.Hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler 4,11 5,00 1,31 1 5 

6.Kalıtsal özellikler ve hastalığa yatkınlık özellikleri 

nelerdir? 
3,85 5,00 1,41 1 5 

7.Hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar 3,97 4,00 1,26 1 5 

8.İlaçların yan etkileri nelerdir? 3,95 5,00 1,37 1 5 

9.Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci 

belirtiler 
3,89 5,00 1,36 1 5 

10.Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 3,73 4,00 1,47 1 5 

11.Stresle etkili biçimde başetme yolları nelerdir? 4,11 5,00 1,20 1 5 

12.Yakınlarla iletişimi geliştirme 3,51 4,00 1,51 1 5 

13.Sorun çözme yöntemleri 3,84 5,00 1,43 1 5 

14. Hastanın istenmeyen davranışlarına sınırlama 

getirme 
3,52 4,00 1,53 1 5 

15.Boş zaman ve eğlence/hobi aktivitelerini arttırma 3,60 4,00 1,44 1 5 

16.Sosyal ilişkileri geliştirme 3,61 4,00 1,51 1 5 

17.Gündüz tedavisi / gün içi tedavi seçenekleri 

(Gündüz hastanesi faaliyetleri vb.) 
3,47 4,00 1,48 1 5 

18 İş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon 3,40 4,00 1,60 1 5 

19.Alternatif yaşam durumları (Bakım evleri, 

korumalı evler, yalnız yaşama, aileyle yaşama vb.) 
3,47 4,00 1,61 1 5 
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Tablo 4-14: (Devam) Hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketi maddeleri ortalama puanları  (n=75) 

PHEGA Ort Medyan SD Min Max 

20. Kendi kendine yaşayabilme becerilerini 

geliştirme 
3,37 3,00 1,51 1 5 

21. Kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği 

geliştirme 
3,41 4,00 1,63 1 5 

22.Depresyon ve intihar düşünceleriyle baş etme 3,43 4,00 1,70 1 5 

23.Alkol / madde kullanımı 2,51 2,00 1,69 1 5 

24.Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 3,57 4,00 1,44 1 5 

25.Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 3,12 3,00 1,63 1 5 

26. Geçmeyen halüsinasyonlar 3,32 4,00 1,69 1 5 

27.Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve düşünceler 3,43 4,00 1,68 1 5 

28.Uyku sorunları 3,13 3,00 1,67 1 5 

29. Sosyal yaşamdan kaçma, içe kapanma 3,27 3,00 1,61 1 5 

30. Zevk alamama 3,27 3,00 1,51 1 5 

31.İlgi ve motivasyon eksikliği 3,41 3,00 1,48 1 5 

32. Dikkatini bir şeye yoğunlaştırmayla ilgili 

(konsantrasyon) sorunlar 
3,43 4,00 1,47 1 5 

33. Alternatif / değişik tedavi yöntemleri 3,68 4,00 1,59 1 5 

34.Hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma 2,56 2,00 1,69 1 5 

35.Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 3,99 5,00 1,32 1 5 

36. Hastalara yasal olarak tanınan mali / parasal 

haklar için başvuru 
3,40 4,00 1,72 1 5 

37.Hasta yakınlarını destekleyen, savunan dernekler 

ve kuruluşlar 
3,69 4,00 1,60 1 5 

38.Hastalar için kendi kendine yardım grupları 3,47 4,00 1,61 1 5 

39.Psikiyatri kliniğine yatırılma 2,69 2,00 1,72 1 5 
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Tablo 4-14: (Devam) Hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri  anketi maddeleri ortalama puanları (n=75) 

PHEGA Ort Medyan SD Min Max 

40.Tükenmeyle / yorulmayla baş etme 3,51 4,00 1,52 1 5 

41.Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 4,29 5,00 1,26 1 5 

42.Ana-baba öldüğünde ne yapılacak? 4,07 5,00 1,34 1 5 

43.Kilo alımıyla baş etmek 3,19 3,00 1,77 1 5 

44.Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla 

baş etme 
3,07 3,00 1,57 1 5 

45. Ruhsal hastalığa yönelik toplumun 

damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 
3,59 4,00 1,59 1 5 

PHEGA TOPLAM     3,54±1,03    

 

Tablo 4-14‟te şizofreni tanılı bireylerin ailelerinin PHEGA maddeleri puan 

ortalamalarının 4,29 ile  2,51 arasında olduğu ve toplam puan ortalamasının 3,54±1,03 

olduğu belirlendi. Ailelerin PHEGA‟ya verdikleri yanıtlar incelendiğinde, %53,3‟ünün 

“epeyce ilgiliyim” (4 puan) ve geriye kalan çoğunluğu da “çok ilgiliyim” (5 puan) 

olduğu belirlendi. 
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Tablo 4-15: Hasta ve hasta ailelerinin önem sırasına göre eğitim gereksinimleri  

PHEGA Maddeleri 

Hasta (n=140) Hasta Ailesi (n=75) 

Önemlilik 

Sıra no 
 

Önemlilik 

Sıra no 
 

41. Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 1 3,75 1 4,29 

35. Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 2 3,72 6 3,99 

7.Hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar 3 3,61 7 3,97 

11.Stresle etkili biçimde başetme yolları nelerdir? 4 3,54 3 4,11 

8.İlaçların yan etkileri nelerdir? 5 3,48 8 3,95 

9.Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken  

haberci belirtiler 
6 3,44 10 3,89 

42.Anne baba öldüğünde ne yapılacak? 7 3,38 4 4,07 

2.Psikiyatrik teşhis / tanı nasıl konulur? 8 3,36 13 3,80 

3.Hastalığın belirtileri nelerdir? 9 3,36 14 3,75 

1.Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi  

hastalandığında ne olur? 
10 3,34 5 4,05 

10.Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 11 3,33 15 3,73 

16.Sosyal ilişkileri geliştirme 12 3,32 18 3,61 

45.Ruhsal hastalığa yönelik toplumun 

damgalaması/ayrımcılığı ile baş etme 
13 3,29 20 3,59 

32. Dikkatini bir şeye yoğunlaştırmayla ilgili 

(konsantrasyon) sorunlar 
14 3,28 30 3,43 

13.Sorun çözme yöntemleri 15 3,26 12 3,84 

20. Kendi kendine yaşayabilme becerilerini geliştirme 16 3,25 35 3,37 

4. Hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, ne 

hissediyor, hastalığını nasıl algılıyor? 
17 3,23 9 3,93 

5. Hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler 18 3,23 2 4,11 

15. Boş zaman ve eğlence / hobi  

aktivitelerini arttırma 
19 3,21 19 3,60 

37.Hasta yakınlarını destekleyen ve savunan 

kuruluşlar 
20 3,19 16 3,69 
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Tablo 4-15: (Devam) Hasta ve hasta ailelerinin önem sırasına göre eğitim gereksinimleri 

PHEGA Maddeleri 

Hasta (n=140) Hasta Ailesi (n=75) 

Önemlilik 

sıra no 
 

Önemlilik 

Sıra no 
 

40.Tükenmeyle (yorulmayla) başetme 21 3,15 24 3,51 

6.Kalıtsal özellikler ve hastalığa yatkınlık özellikleri 

nelerdir? 
22 3,14 11 3,85 

36. Hastalara yasal olarak tanınan mali / parasal 

haklar için başvuru 
23 3,14 34 3,40 

21.Kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği 

geliştirme 
24 3,11 31 3,41 

43.Kilo alımıyla başetmek 25 3,11 39 3,19 

12.Yakınlarla iletişimi geliştirme 26 3,10 23 3,51 

38.Hastalar için kendi kendine yardım grupları 27 3,09 27 3,47 

14.Hastanın istenmeyen davranışlarına sınırlama 

getirme 
28 3,05 22 3,52 

29. Sosyal yaşamdan kaçma, içe kapanma 29 3,03 37 3,27 

31.İlgi ve motivasyon eksikliği 30 3,01 32 3,41 

33. Alternatif / değişik tedavi yöntemleri 31 3,01 17 3,68 

18.İş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon 32 2,96 33 3,40 

28.Uyku sorunları 33 2,96 40 3,13 

22.Depresyon ve intihar düşünceleriyle başetme 34 2,92 28 3,43 

30.Zevk alamama 35 2,91 38 3,27 

44.Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla 

başetme 
36 2,90 42 3,07 

24.Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 37 2,82 21 3,57 

19.Alternatif yaşam durumları (Bakım evleri, 

korumalı evler, Yalnız yaşama, aileyle birlikte yaşama 

vb.) 

38 2,81 26 3,47 

17. Gündüz tedavisi / gün içi tedavi seçenekleri 

(Gündüz hastanesi vb. faaliyetler) 
39 2,76 25 3,47 
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Tablo 4-15: (Devam) Hasta ve hasta ailelerinin önem sırasına göre eğitim gereksinimleri 

PHEGA Maddeleri 

Hasta (n=140) Hasta Ailesi (n=75) 

Önemlilik 

sıra no 
 

Önemlilik 

sıra no 
 

27.Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve düşünceler 40 2,74 29 3,43 

26.Geçmeyen halüsinasyonlar  41 2,58 36 3,32 

34.Hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma 42 2,57 44 2,56 

25.Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 43 2,39 41 3,12 

39.Psikiyatri kliniğine yatırılma 44 2,28 43 2,69 

23.Alkol / madde kullanımı 45 1,94 45 2,51 

 

 Tablo 4-15‟e göre hastaların en önemli gördükleri eğitim gereksinimlerinin 

sırasıyla; hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, 

hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar, stresle etkili biçimde başetme yolları, ilaçların 

yan etkileri, hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci belirtiler, anne baba 

öldüğünde ne yapılacak, psikiyatrik teşhis /tanı nasıl konulur, hastalığın belirtileri, 

hastalık ne kadar yaygındır olduğu; en az ilgilendikleri konuların ise; alkol / madde 

kullanımı, psikiyatri kliniğine yatırılma, öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar, hastaneye 

hastanın rızası olmadan yatırılma ve  geçmeyen halüsinasyonlar olduğu belirlendi. 

 Hasta ailelerinin en önemli gördükleri eğitim gereksinimlerinin sırasıyla; 

hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler, hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler, 

stresle etkili biçimde başetme yolları, anne-baba öldüğünde ne yapılacak ve hastalık ne 

kadar yaygındır, kişi hastalandığında ne olur, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, 

psikiyatrik ilaçlar, ilaçların yan etkileri, hasta hastalığı konusunda ne yaşıyor, hastalığını 

nasıl algılıyor, erken haberci belirtiler olduğu; en az ilgilendikleri konuların ise; alkol / 

madde kullanımı, hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma, psikiyatri kliniğine 

yatırılma, tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla baş etme ile öfke, şiddet ve 

saldırgan davranışlar olduğu belirlendi. 
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4.3. Hasta ve Hasta Ailelerinin Eğitim Gereksinimlerinin KarĢılaĢtırılması ile Ġlgili 

Bulgular 

Tablo 4-16: Hasta ve hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketi puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

  n  ± SS t p 

Gruplar 

Hastalar 140 3,09±,99 3,143 

,002 

Aileler 75 3,54±1,03 (sd:213) 

 

Hastaların ve hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark karşılaştırıldığında 

(Tablo 4-16); gruplar arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu 

saptandı (t: 3,143, p= ,002). Hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri puan ortalaması 

hastalarınkinden anlamlı olarak daha yüksek bulundu.   
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4.4. Hasta ve Hasta Ailelerinin Bireysel ve Hastalığa ĠliĢkin Özellikleri ile  Eğitim 

Gereksinimlerinin KarĢılaĢtırılmasıyla Ġlgili Bulgular 

Tablo 4-17: Hastaların bireysel özelliklerine göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının  karĢılaĢtırılması (n=140) 

ÖZELLĠKLER  n  ± SS Test Değeri p 

 

YaĢ Grupları 

18-29 41 3,25 ,86 F: 1,235  

30-41 67 3,10 ,97 *Sd:2/137/139 ,294 

42-53 32 2,88 1,17   

Cinsiyet Kadın 32 3,21±,96 t ,781 ,436 

Erkek 108 3,05 1,00 Sd: 138  

 

Medeni Durum 

Bekar / Dul
a 

130 3,14 ,99 U: 362,500 ,020 

Evli
b 

10 2,40 ,78  a>b 

 

Eğitim 

İlköğretim 36 2,99 1,11 F: 1,574 ,211 

Lise 62 3,00 ,90 *Sd: 2/137/139  

Yükseköğretim 42 3,32 1,01   

 

 

ÇalıĢma Durumu 

Çalışmıyor 86 3,15 ,93   

Öğrenci 9 3,18 ,59 KW: 3,862 ,425 

Emekli 14 2,70 1,36 Sd: 4  

Memur / İşçi 11 2,78 ,83   

Özürlü Kon./ 

Serbest/ 

Tanıdık Yanında 

20 3,23 1,18   

 

Gelir Durumu 
Kötü

a 
16 3,64 ,94 KW: 7,179 ,028 

 Orta 
b 

106 3,07 ,96 Sd: 2 a>c 

 İyi 
c 

18 2,72 1,06   

Sosyal Güvence Yok 23 3,15 ,88 U: 1278,500 ,706 

Var 117 3,08 1,02   

*Gruplar arası/grup içi/toplam serbestlik derecesi 
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Tablo 4-17: (Devam) Hastaların bireysel özelliklerine göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=140) 

ÖZELLĠKLER  n  ± SS Test Değeri P 

 

 

YaĢam Ortamı 

Yalnız 10 3,20 1,28 KW: 6,928 ,074 

Anne - Baba 103 3,19 ,95 Sd: 3  

Eş - Çocuk 10 2,59 ,72   

Diğer Yakın 17 2,69 1,11   

Dernek Üyeliği Evet 78 3,18 1,01 t: 1,260 ,210 

 Hayır  62 2,97 ,97 Sd: 138  

Şizofreni tanılı hastaların bireysel özellikleri ile eğitim gereksinimleri puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında; medeni duruma ve gelir durumuna göre gruplar 

arasında anlamlı fark olduğu saptandı. Hastaların medeni durumuna göre eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında, bekar olanların puan 

ortalamalarının evli olanlardan daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın 

istatistiksel yönden anlamlı olduğu belirlendi. Gelir durumuna göre hasta gruplarının 

eğitim gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında anlamlı 

fark olduğu; farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan Benferroni 

düzeltmeli Mann Whitney U testi ileri analizinde, gelir durumu kötü olanların eğitim 

gereksinimleri puan ortalamalarının gelir durumu iyi olanlarınkinden anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu (p=0,013), diğer ikili gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı 

saptandı (Tablo 4-17). 

Hastaların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, sosyal güvencesi, 

yaşam ortamı, şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olma durumuna göre eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında anlamlı fark olmadığı belirlendi  

(Tablo 4-17). Şizofreni tanılı hastaların yaş ve  eğitim süresi ile eğitim gereksinimleri 

puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde ise; hastaların 

yaşı ile eğitim gereksinimleri puanları arasında negatif yönde zayıf düzeyde ve anlamlı 

bir ilişki olduğu belirlendi (r: -,21, p=,013). Hastaların yaşları arttıkça eğitim 

gereksinimleri puanları azalmaktadır. Eğitim süresi ile eğitim gereksinimleri puanı 

arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu ancak istatiksel olarak anlamlı düzeyde 

olmadığı bulundu (p>0,05, Tablo 4-17).  
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Tablo 4-18: Hasta ailelerinin bireysel özelliklerine göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=75) 

ÖZELLĠKLER  n  ± SS Test değeri p 

 

Hastaya yakınlığı 

 

Eş 7 3,42 ,96 KW: 1,287 ,732 

Ebeveyn 51 3,61 1,09 Sd: 3  

Kardeş 14 3,32 ,98   

Çocuk 3 3,72 ,27   

Cinsiyet 
Kadın 52 3,58 1,10 U: 538,000 ,490 

Erkek 23 3,47 ,85   

YaĢ 

20-30 7 3,35 ,84 KW: 3,530 ,473 

31-40 9 3,99 ,65 Sd: 4  

41-50 14 3,38 1,05   

51-60 34 3,65 1,04   

61 ve üstü 11 3,18 1,26   

Medeni Durum 
Bekar / Dul 22 3,50 1,12 U: 580,500 ,977 

Evli 53 3,56 1,00   

Eğitim Durumu 

Okuryazar 7 2,97 1,31 KW: 2,176 ,537 

İlköğretim 37 3,61 1,02 Sd: 3  

Lise 16 3,71 1,12   

Lisans ve 

lisansüstü 
15 3,47 ,80   

Gelir Durumu 

Kötü 11 3,09 1,03 KW: 2,947 ,229 

Orta 59 3,65 1,02 Sd: 2  

İyi 5 3,32 1,03   

ÇalıĢma Durumu 

Çalışıyor 22 3,39 ,94 KW: 1,054 ,590 

Ev hanımı 32 3,66 1,09 Sd: 2  

Emekli 21 3,52 1,05   

Dernek Üyeliği 
   Evet 27 3,49 1,17 U: 626,500 ,812 

   Hayır 48 3,57 ,95   
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Tablo 4-18‟de hasta ailelerinin bireysel özellikleri ile eğitim gereksinimleri puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında hastaya yakınlığı, yaş grupları, eğitim durumu, çalışma 

durumu, gelir düzeyi, cinsiyet, medeni durum ve derneğe üye olma durumuna göre 

grupların eğitim gereksinimleri puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-18). 

Hasta yakınlarının yaş ve eğitim süresi ile eğitim gereksinimleri arasındaki ilişki 

Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde, eğitim gereksinimleri puanı ile her iki 

değişken arasında anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı belirlendi (p>0,05). 
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Tablo 4-19: Hastaların hastalıkla iliĢkili özelliklere göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=140) 

ÖZELLĠKLER  n  ± SS Test Değeri P 

 

 

Tanı 

Şizofreni  91 3,09 1,05 KW: 4,533 ,339 

Psikotik Boz.   19 3,17 ,82 Sd: 4  

Paranoid  14 2,70 ,86   

Şizoaffektif   9 3,57 ,76   

Diğer Alt Tipleri   7 3,11 1,09   

 

Hastalık Süresi 

0-5 Yıl  34 3,28 ,77 F: 1,379 ,255 

6-10 Yıl  
36 2,89 1,12 

*Sd: 

2/137/139 
 

11 Yıl ve Üstü  70 3,11 1,02   

 

Tedavi Süresi 

0-5 Yıl   37 3,32 ,82 F: 1,927 ,149 

6-10 Yıl  
36 2,87 1,06 

*Sd: 

2/137/139 
 

11 Yıldan Fazla  67 3,09 1,03   

 

Psikiyatri Kliniğine  

YatıĢ Sayısı 

Yok 
a
 30 3,44 1,01 F: 4,101 ,019 

1-5 Kez 
b
 

80 3,09 ,93 
*Sd: 

2/137/139 
a>c 

6 ve Daha Fazla 
c
 30 2,73 1,04   

 

 

 

Hastaneden 

ÇıkıĢından Bu Yana 

Geçen Süre 

1 -6 Ay  12 2,82 ,81 KW: 12,637 ,049 

7 -12 Ay  14 3,32 ,72 Sd: 6  

13-24 Ay  10 2,45 1,12   

25 Ay-5 Yıl  29 3,09 ,91   

6-10 Yıl   33 3,16 ,98   

11 Yıl ve Üstü  12 2,55 1,14   

Yatış Yok  30 3,44 1,01   

Psikiyatri Kliniğine 

YatıĢ Durumu 

Yok  30 3,44 1,01 t : 2,235 ,027 

Var  110 2,99 ,97 Sd: 138  

 

Bilgi  Durumu 

Yok   23 2,87 1,01   

Biraz  60 3,11 ,92 KW: ,890 ,641 

Var  57 3,16 1,06 Sd: 2  

 

Bilgi Kaynağı 

Yok  23 2,87 1,01   

1 Kaynaktan  54 3,27 ,98 KW: 2,593 ,274 

2 ve Fazla 

Kaynaktan  
63 3,02 ,98 Sd: 2  

*Gruplar arası/grup içi/toplam serbestlik derecesi  
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Hastaların hastalığa ilişkin özelliklerinden göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamaları karşılaştırıldığında; psikiyatri kliniğine toplam yatış sayısı ve hastaneden 

çıkıştan bu yana geçen süreye göre gruplar arasında anlamlı fark olduğu, diğer 

değişkenlere göre (tanı, hastalık hakkında bilgi alma durumu, bilgi kaynağı, hastalık 

süresi ve tedavi süresi) grupların eğitim gereksinimleri puan ortalamaları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı saptandı. Psikiyatri kliniğine yatış öyküsü olan 

hastaların eğitim gereksinimleri puan ortalamalarının yatışı olmayanlara göre anlamlı 

olarak daha düşük olduğu belirlendi. Psikiyatriye yatış sayısına göre eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu 

belirlemek için yapılan Tukey HSD ileri analizinde, daha önce hastaneye yatışı olmayan 

bireylerin puan ortalamalarının hastaneye 6 ve daha fazla yatışı olanlarınkinden anlamlı 

olarak daha yüksek olduğu (p=0,013), diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlendi. Hastaneden çıkıştan bu yana geçen süreye göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamaları arasındaki farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan 

ileri analizde gruplar arasında fark bulunmadı (Tablo 4-19). 

Hastaların hastalığa ilişkin özelliklerinden hastalık süresi, tedavi süresi, 

psikiyatri kliniğine toplam yatış sayısı ve hastaneden çıkıştan bu yana geçen süre  ile 

eğitim gereksinimleri puanları arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile 

incelendiğinde; hastalık süresi (r= -,13; p=,123) ve tedavi süresi (r= -,14; p=,098) ile  

eğitim gereksinimleri puanları arasında negatif yönde çok zayıf bir ilişki olduğu ancak 

istatiksel olarak bu ilişkinin anlamlı olmadığı; psikiyatri kliniğine toplam yatış sayısı (r= 

,08; p= ,314) ve hastaneden çıkıştan bu yana geçen süre (r= ,03; p= ,663) ile eğitim 

gereksinimleri puanları arasında ise istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki 

olmadığı bulundu. 
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Tablo 4-20: Hasta ailelerinin  hastalıkla  iliĢkili özelliklere göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının karĢılaĢtırılması (n=75) 

Özellikler  n ±SD Test Değeri p 

Hastanın Tanısı 

   Şizofreni 50 3,56±1,07 KW: 6,976 ,073 

   Psikotik bozukluk 12 3,15±,78 Sd: 3  

   Psikotik ve duygu 

durum    bozukluğu 
8 4,24±,82   

    Şizofreni alt tipleri 5 3,20±1,00   

Tedavi Süresi 

    0-5 yıl 20 3,62±1,10 KW: 1,379 ,502 

    6-10 yıl 21 3,71±,84 Sd: 2  

    11 yıl ve üstü 34 3,39±1,09   

Hastayla 

Geçirilen Süre 

   Haftada 2 gün veya az 6 4,01±,72 U: 151,500 ,278 

   Haftada 3 gün ve fazla 69 3,50±1,04   

Hastalığa Bağlı 

Aylık Harcama 

Miktarı 

Yok
a 

29 3,18 ,92   

<500 Lira
b 

41 3,71 1,07 KW: 8,225 ,016 

 >500 Lira
c 

5 4,24 ,54 Sd: 2 a<c 

Hastalık 

Hakkında Bilgi 

Durumu 

   Yok 11 3,45±1,11 KW: ,232 ,890 

   Biraz Var 33 3,58±1,04 Sd: 2  

   Var 31 3,54±1,02   

Bilgi Kaynağı 

   Yok 11 3,45±1,11 KW: ,207 ,902 

   1 Kaynaktan 27 3,49±1,08 Sd: 2  

   2 ve  daha fazla     

kaynaktan 
37 3,61±,99   
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Hasta ailelerinin hastanın hastalığına ilişkin özelliklerden yalnız hastalığa bağlı 

aylık harcama miktarına göre gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptandı. Benferroni 

düzeltmeli Mann Whitney U testi ile yapılan ileri analizde, hasta aileleri için harcama 

yapmayan grubun eğitim gereksinimleri puan ortalamasının ayda 500 Lira üzerinde 

harcama yapanlarınkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p=0,016), diğer ikili 

gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı (p> 0,05)  bulundu (Tablo 

4-20). 

 Hastanın tanısı, tedavi süresi, hastayla geçirilen süre, bilgi alma durumu, bilgi 

kaynağına göre grupların eğitim gereksinimleri puan ortalaması arasında istatistiksel 

olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (Tablo 4-20). 

Hasta yakınlarının tedavi süresi ve haftada hastayla geçirilen süre (gün) ile 

eğitim gereksinimleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde, 

tedavi süresi (r= -,17; p=,151) ve hastayla geçirilen süre ile (r= -,12; p= ,286) eğitim 

gereksinimleri puanları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu; ancak her iki 

değişkenle de aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı 

bulundu (p> 0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

4.5. Hasta ve Hasta Ailelerinin Sosyal Destek Kaynakları ile Eğitim Gereksinimleri 

Puanlarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 4-21: Hasta ve hasta ailelerinin sosyal destek kaynaklarına göre eğitim 

gereksinimleri puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması  

 Özellikler n  ± SS Test Değeri p 

 

 

Hastalar 

(n=140) 

Sosyal destek kaynağı     

Yok 8 3,18 1,343 KW: 2,748 ,253 

1 kaynaktan 58 2,92 1,024 Sd: 2  

2 ve daha fazla kaynaktan 74 3,22 ,918   

 

 

Aileler 

(n=75) 

Sosyal destek kaynağı     

Yok 8 3,21 1,18 KW: 1,265 ,531 

1 kaynaktan 37 3,52 ,91 Sd: 2  

2 ve daha fazla kaynaktan 30 3,66 1,13   

 

Tablo 4-21‟de hasta ve hasta ailelerinin sosyal destek kaynaklarına göre eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlendi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 94 

4.6. Hasta ve Hasta Ailelelerinin Hastalığa BakıĢ Açısı ile Eğitim Gereksinimi 

Puanlarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Tablo 4-22: Hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakıĢ açısına göre eğitim gereksinimleri 

puan ortalamalarının karĢılaĢtırılması 

 
Özellikler n  ± SS 

Test 

Değeri 
p 

 

 

Hastalar 

(n=140) 

Hastalığa bakıĢ açısı     

Hastalığa bakış açısı olumsuz  

(1-4 puan) 
19 2,88 ,84 KW: 1,396 ,498 

Hastalığa bakış açısı olumlu 

(5-7 puan) 
49 3,18 ,99 Sd: 2  

Hastalığa bakış açısı çok olumlu  

(8-10 puan) 
72 3,09 1,04   

 

 

Aileler 

(n=75) 

Hastalığa bakıĢ açısı     

 Hastalığa bakış açısı olumsuz 

 (1-4 puan) 
8 3,65 1,19 KW: ,881 ,644 

Hastalığa bakış açısı olumlu  

(5-7 puan) 
26 3,39 1,00 Sd: 2  

Hastalığa bakış açısı çok olumlu 

 (8-10 puan) 
41 3,62 1,03   

 

Tablo 4-22‟de hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısına göre, eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlendi.  

Hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısı çizelgesinden aldıkları puanlar ile 

eğitim gereksinimleri puanları pearson korelasyon analizi ile incelendiğinde; hasta     

(r= -,01; p=,988) ve hasta ailelerinin (r= ,05; p=,658) hastalığa bakış açısı ile eğitim 

gereksinimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı bulundu 

(p>0,05). 
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5. TARTIġMA 

Şizofreni hastaları ve ailelerinin gereksinimlerinin belirlenmesi bu gruplara 

yönelik eğitim programlarının hazırlanmasında öncelik taşımaktadır (Mueser ve ark. 

1992). Şizofreni hastalarını ve ailelerini gereksinimleri doğrultusunda bilgilendirmek, 

hastalığın seyri açısından son derece önemlidir. Yapılan çalışmalarda, psikoeğitimin 

şizofreni tanılı hasta ve aileleri üzerinde olumlu sonuçlar sağlayan etkili bir yöntem 

olduğu bildirilmiştir (Tel 1999; Dülgerler 2004; Yıldırım 2007; Tanrıverdi 2008). Hasta 

ve ailelerin gereksinimleri göz önüne alınmadan verilen eğitimlerin ise etkisinin istenen 

düzeyde olup olmadığı tartışmalıdır.  Şizofreni tanılı hasta ve hasta ailelerinin eğitim 

gereksinimlerinin ve bu gereksinimleri etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla 

planlanan bu çalışmadan elde edilen bulgular, altı bölümde literatür doğrultusunda 

tartışıldı: 

Birinci bölüm; hasta ve hasta ailelerinin bireysel ve hastalığa ilişkin özelliklerinin 

tartışılması,  

İkinci bölüm; hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimlerinin tartışılması,  

Üçüncü bölüm; hasta ve hasta ailelerinin eğitim gereksinimlerinin karşılaştırılmasına 

ilişkin bulguların tartışılması,  

Dördüncü bölüm; hasta ve hasta ailelerinin bireysel ve hastalığa ilişkin tanımlayıcı 

özellikleri ile eğitim gereksinimleri arasındaki ilişkilerin tartışılması, 

Beşinci bölümde; hasta ve hasta ailelerin sosyal destek kaynakları ve eğitim 

gereksinimlerinin karşılaştırılmasına ilişkin bulguların tartışılması, 

Altıncı bölümde;  hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısı ile eğitim 

gereksinimleri arasındaki ilişkilerin tartışılması. 

5.1. Hasta ve Hasta Ailelerinin Bireysel ve Hastalığa ĠliĢkin Özelliklerinin 

TartıĢılması 

Literatürde hasta ve ailelerin psikiyatrik hastalıklara yönelik sağlık eğitimi 

gereksinimleri üzerine etkili olan bireysel ve hastalığa ilişkin değişkenler (yaş, cinsiyet, 

eğitim düzeyi, çalışma durumu ve gelir durumu, medeni durum, hastalık süresi, 

hastaneye yatış sayısı ve hastanede kalma süresi, hastaya yakınlığı, hastayla geçirilen 

zaman, hastalıkla ilgi bilgi düzeyi, bir destek grubu veya derneğe üye olma)  örneklem 
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grubunda incelendi (Mueser ve ark. 1992; Payson ve ark. 1998; Tel ve Terakye 2000; 

Chien ve ark. 2001; Doğan 2001; Chien ve Norman 2003; Duman 2007).  

Hastaların bireysel özelliklerine göre dağılımları incelendiğinde, yarıya 

yakınının 30-41 yaş aralığında, yaş ortalamasının 34,75±8,5 olduğu, büyük 

çoğunluğunun erkek ve bekar olduğu, yarıya yakınının lise mezunu, ortalama eğitim 

süresinin ise 11,51±3,88 olduğu belirlendi (Tablo 4-1).  

Şizofreni tanılı bireylerin gerek eğitim gereksinimlerini belirlemeye yönelik, 

gerekse şizofreniyle ilgili yapılan diğer çalışmalarda hastaların yaş ortalamalarının 31 

ile 40 arasında olduğu (Vinefield ve Harvey 1994; Payson ve ark. 1998; Chien ve ark. 

2001; Sung ve ark. 2004; Gümüş 2006a; Eryıldız 2008; Saylan ve ark.2009; Barlas ve 

Işıl 2010),  çoğunluğunun erkek ve bekar olduğu (Payson ve ark. 1998; Mueser ve 

Gingerich 2006; Chien ve ark. 2001; Asher-Svanum ve ark. 2001; Gümüş 2006a; 

Eryıldız 2008; Saylan ve ark. 2009; Yıldız,Yazıcı ve Böke 2010), çoğunun en az lise 

mezunu (Payson ve ark. 1998; Chien ve ark. 2001; Asher-Svanum ve ark. 2001; Sung 

ve ark. 2004; Gümüş 2006a; Eryıldız 2008) olduğunun bildirilmesi bulgularımızla 

benzerlik göstermektedir.   

Hastaların yarısından fazlasının herhangi bir işte çalışmadığının belirlenmesi 

(Tablo 4-1). ülkemizde ve diğer ülkelerdeki sonuçlarla parelellik göstermektedir 

(Payson ve ark. 1998; Cleary  ve ark. 2006; Gümüş 2006a; Şimşek 2006; Eryıldız 2008; 

Saylan ve ark. 2009; Gülseren ve ark. 2010; Yıldız, Yazıcı ve Böke 2010). Literatürde  

şizofrenisi olan kişilerin, iş bulma-çalışma konusunda  olumsuz deneyimlere sahip 

olduğu belirtilmektedir. Şizofreninin yol açtığı yetiyitimi, toplumda ve kurumlarda bu 

kişilere yönelik uygulanan damgalama ve ayrımcılık yanısıra tedavi nedeniyle oluşan 

yan etkiler (sedasyon, konsantrasyon güçlüğü vb.) gibi nedenlerle hastaların sosyal 

beceri gerektiren iş ve eğitim yaşamlarında güçlük yaşadığı belirtilmektedir (Üçok 

1999; Yılmaz 2004; Barnable ve ark. 2006; Gümüş 2006b; Varcoralis 2009; Saıllard 

2010). Yapılan çalışmalarda şizofreni tanılı kişilerin çoğunluğunun işsiz olduğu 

bildirilmiştir (Gümüş 2006a; Eryıldız 2008; Barlas ve Işıl 2010). 

Hastaların büyük çoğunluğunun anne-babasıyla yaşadığı belirlendi (Tablo 4-1). 

Literatürde Amerika Birleşik Devletleri‟nde hastaların %40 ile %60‟ının, Çin‟de ise 

hastaların yarısından fazlasının taburcu olduktan sonra ailelerinin yanına döndüğü, 

ülkemizde bu oranın daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Dixon 1999; Doğan ve ark. 
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2002; Marshall ve Solomon 2004; Chien ve Wong 2007; Eryıldız 2008; Kim ve Salyers 

2008;  Bovenkamp ve Trappenburg 2010; Gülseren ve ark. 2010). Şizofreniyle ilgili 

uluslararası bir çalışmanın Türkiye ayağı olan  bir çalışmada, hastaların %67‟sinin 

ailesiyle yaşadığı (Saylan ve ark. 2009); yine şizofrenide nüfus ve klinik özellikler ile 

ilgili yapılan çok merkezli bir çalışmada hastaların %69‟unun ailesiyle yaşadığı 

belirtilmiştir (Yıldız, Yazıcı ve Böke 2010). Bununla birlikte Çin‟de ve Avustralya‟da 

yapılan çalışmalarda daha düşük oranda (%25) hastanın ailesiyle yaşadığı bildirilmiştir 

(Vinefield ve Harvey 1994; Chien ve ark. 2001). Gerek kültürel gerekse kronik 

psikiyatri hastasının kalabileceği yarıyol evi, korumalı evler, bakım evleri gibi özel 

kurumların sayısının yok denecek kadar az olması / olmaması nedeniyle ülkemizde daha 

çok şizofreni hastasının aile veya yakınıyla yaşadığı düşünülmektedir.  

Hastaların büyük çoğunluğunun; sosyal güvencesinin olduğu ve gelir durumunu 

“orta” olarak değerlendirdiği belirlendi (Tablo 4-1). Bu sonuçlar diğer çalışma 

bulgularıyla uyumludur (Şimşek 2006; Akpınar 2008; Eryıldız 2008).  

Hastaların yarıdan fazlasının şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olduğu belirlendi 

(Tablo 4-1). Bu sonucun, çalışmanın şizofreniyle ilgili iki dernekte yapılmasından ve 

çalışmanın yapıldığı şehirde   gönüllülerin ve belediyelerin kurduğu birden fazla 

derneğin varolmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Hastaların hastalığa iliĢkin özellikleri incelendiğinde;  hastaların yarıdan 

fazlasının hastalığını “şizofreni” olarak ifade ettiği, yarısının 11 yıl ve daha uzun süredir 

hasta olduğu, yarıya yakınının 11 yıl ve daha fazla zamandır tedavi aldığı, yarısından 

fazlasının 1-5 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ve yaklaşık dörtde birinin 6-10 

yıldır  yeni bir hastane yatışı olmadığı, beşde birinin hiç hastaneye yatmadan tedavisini 

ayaktan sürdürdüğü belirlendi (Tablo 4-3).  

Yıldız, Yazıcı ve Böke (2010), yaptıkları çalışmada hastalık süresinin ortalama 

12±9,0 yıl, ortalama hastaneye yatış  sayısının ise 2,5±3,4 kez olduğunu ve hastaların 

%27‟sinin hiç hastaneye yatmadan ayaktan tedavi edildiğini; Gümüş‟ün (2006a) 

şizofreni hastalarının eğitim gereksinimlerini belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 

ortalama hastalık süresinin 8,75 yıl olduğunu ve %73,8‟inin 1-5 kez hastaneye yattığını; 

Barlas ve Işıl‟ın (2010) şizofren olan hastaların 8 yıldan fazla süredir hasta olduğu ve en 

az 1-3 kez hastaneye yattığını; Chien ve ark. (2001) çalışmasında hastalık süresinin 

ortalama 6,7 yıl olduğunu; Akpınar‟ın (2008) çalışmasında çoğunluğunun  6-10 yıldır 
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hasta olduğunu ve 1-5 kez  hastaneye yatarak tedavi gördüğünü bildirmesi araştırma  

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. 

Literatürde hastaların hastanede yatış sıklığı ve süresi, hastalığın şiddeti yanısıra 

ayaktan tedavi olanakları, sosyal güvenlik sistemi, toplumsal destekler ve ailenin 

durumuna göre ülkeden ülkeye dahası aynı ülke içerisinde bölgeden bölgeye 

değişebildiği belirtilmektedir (Yıldız, Yazıcı ve Böke 2010). Şizofreni hastalarında ilk 

hastaneye yatışı izleyen taburculuk işleminden sonraki iki yıl içinde yeniden hastaneye 

yatış oranının yaklaşık %40-60 arasında olduğu, hastaların yarısının tekrarlı yatış 

gerektiren sorunlarının devam ettiği belirtilmektedir (Uzun ve Battal 2005). Ayrıca 

hastaneye yatmada genç yaş ve erkek olmanın riskli olduğu ve yıllar içinde hastaneye 

yatış oranının giderek azaldığı belirtilmektedir 

(http://www.schizophrenia.com/szfacts.htm).  

Hastaların yaklaşık dörtte birinin ve 6-10 yıl gibi uzun bir süre yeni bir yatışa 

gerek olmadan ayaktan tedavi edilmeleri, örneklem grubunun çoğunluğunun eğitim 

durumlarının ve sosyal desteklerinin iyi düzeyde olması, çoğunluğunun şizofreniyle 

ilgili bir derneğe üye olması ve çalışmanın yürütüldüğü kurumda psikotik hastalara 

yönelik haftalık terapilerin düzenli olarak yürütülmesi; yine çoğunun hastalık ve 

tedavisiyle ilgili bilgisinin olması ve yıllar içinde (ortalama hastalık süresi 12,9 yıl) 

hastalığın yönetilmesi konusunda hasta ve ailenin bilgi ve deneyim kazanması ile 

açıklanabilir. Literatürde şizofreni tanılı hasta ve hasta ailelerine uygulanan 

psikoeğitimlerin, hastane ve gündüz hastanesi kapsamında verilen hizmetlerin hastaneye 

yatış oranlarını azalttığı ve hastalıkta klinik anlamda ve işlevselliklerinde belirgin 

düzelme sağladığı bildirilmekte, daha önce yılda 3-4 yatışı olan kişilerin şizofreni ile 

ilgili derneğe gitmeye başladıktan sonra 7-8 yıldır yatışları olmadan tedavilerinin 

sürdürülmekte olduğunun gözlenmiş olduğunun belirtilmesi (Dülgerler 2004; Eryıldız 

2008) çalışmadan elde edilen bulguları desteklemektedir. 

Hastaların bilgi durumları incelendiğinde, yarıya yakınının hastalık hakkında 

“biraz”  bilgisinin olduğu ve hastalıkla ilgili iki veya daha fazla kaynaktan bilgi edindiği 

belirlendi. Hastaların en çok bilgi edindiği kaynakların sırasıyla doktor, hemşire, 

psikolog gibi sağlık personeli; kitap, dergi, broşürler; dernek ve dernekte verilen 

terapiler; internet ve televizyon-gazete olduğu belirlendi (Tablo 4-5).  
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Barlas ve Işıl‟ın çalışmasında hastaların yarısından fazlasının hastalıklarını 

bildikleri ama çoğunluğunun hastalığını tanımlayamadığı belirtilmektedir. 

Sosyoekonomik yönden daha düşük bir örneklem grubunda yapılan çalışmada  

hastaların çoğunluğunun hastalıkla ilgili bilgisinin olmadığı (Yıldırım 2007); Kelleci ve 

arkadaşlarının (2009) çalışmasında ise hastaların %40.2‟sinin hastalığın adını 

bilmedikleri    saptanmıştır. 

 Hatönen ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında, ruhsal hastaların bilgi 

kaynakları konusundaki tercihleri sorulduğunda, %94‟ ü profesyonellerle tartışarak, 

%52‟si broşür, %36‟sı literatür, %32‟si video ve %20‟si internet gibi yöntemler 

aracılığıyla eğitim almak istediklerini belirtmişlerdir. 

Hastaların sosyal destek kaynakları incelendiğinde (Tablo 4-7); grubun 

yarısının iki veya daha fazla sosyal destek kaynağı olduğu belirlendi. Şimşek‟in 

şizofreni tanılı hastalarla yaptığı çalışmada, hastaların sosyal desteği en fazla 

hissettikleri alanın aile olduğunu daha sonra arkadaşlar geldiği ve en az hissettikleri 

sosyal desteğin ise özel alan olduğu bildirilmiştir. Yine Yıldız, Yazıcı ve Böke (2010) 

çalışmasında, hastaların %69‟unun  aile desteğinin tam, %25,8‟inin de kısmen yeterli 

olduğu belirtilmiştir. Literatürde aile ve çevreden algılanan sosyal desteğin hastaların 

yaşam kalitesini ve iyilik halini arttırdığı belirtilmektedir (Yıldırım 2007). Hasta ve 

ailelere uygulanan psikoeğitim uygulamalarının hastanın aile ve arkadaşlardan 

algıladıkları sosyal desteği arttırdığı bildirilmektedir (Doğan ve ark. 2002; Yıldırım 

2007). 

Hastaların hastalığa bakıĢ açısı incelendiğinde;  yarısının hastalığa bakış 

açısının çok olumlu olduğu bulundu. Araştırmaya katılan hastalar hastalığa bakış açısı 

çizelgesinden ortalama 7,19 ±2,62 puan (Aralık:1-10) aldı (Tablo 4-9). Hastaların 

çoğunun eğitim düzeylerinin yüksek olması, hastalıkları hakkında bilgilerinin olması, 

bilimsel gelişmeleri takip etmeleri, dernek ve kurumlardaki eğitim ve terapiler sırasında 

umudun canlı tutulmasına ilişkin çabaların sonuç üzerinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

Hasta ailelerinin bireysel özellikleri incelendiğinde; çoğunluğunun kadın ve 

evli olduğu, yarısının hastanın annesi olduğu ve 51-60 yaş aralığında yer aldığı 

belirlendi (Tablo 4-2).  
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Yapılan çalışmalarda hastanın bakımından öncelikli sorumlu olanın  kişinin daha 

çok ailedeki kadın üyeler oldukları belirlenmiştir (Asher-Svanum 1997; Chien ve 

Norman 2003; Gümüş 2006a; Cleary ve ark. 2006; Yıldırım 2007). Öner ve Öz‟ün 

(2008) hasta bakımında en çok anneler sırasıyla babalar ve kardeşlerin sorumluluk 

aldıklarını; Gülseren ve ark. 2010 çalışmasında hastayla en fazla ilgilenen kişilerin 

çoğunu kadınlar, kadınların çoğunu da annelerin oluşturması ve çoğunun evli olması; 

Dülgerler‟in (2004) hasta yakınlarının çoğunun evli olduğunu bildirmesi; Li ve ark. 

(2006) ile Cleary ve ark. (2006) hasta yakınlarının çoğunun hastanın ebeveyni olması ve 

çoğunun evli olması  bulgularımızla parellelik göstermektedir. Literatürde gelişmekte 

olan ülkelerdeki ailelerin,  kültürel değerler ya da ruh sağlığı sistemindeki kaynakların 

yetersiz olması nedeniyle bakım verme rolünü daha fazla üstlendikleri belirtilmektedir 

(Dixon 1999). Dülgerler‟in çalışmasında (2004), şizofreni tanılı hasta yakınlarının 

çoğunluğunun 40-49 yaş aralığı ile 50-59 yaş aralığında olması bulgularımızla parellelik 

göstermektedir. Ayrıca çalışmadaki hasta yakınlarının yaş ortalamasının yüksek 

olmasının anne baba rolündeki katılımcıların daha fazla olmasından da 

kaynaklanabileceği düşünülmektedir.  

Araştırmaya katılan hasta ailelerinin yarısının ilköğretim mezunu ve yarıya 

yakınının ev hanımı olduğu; hasta yakınlarının büyük çoğunluğunun gelir durumlarını 

“orta” olarak değerlendirdiği ve sosyal güvencesinin olduğu belirlendi (Tablo 4-2). 

Şizofreni tanılı hasta yakınları ile yapılan çalışmalarda, hasta yakınlarının eğitim 

durumunun çoğunlukla ilkoğretim düzeyinde olduğu ve gelir durumlarını “orta” 

düzeyde belirttikleri ve sosyal güvenceleri olduğu  (Dülgerler 2004; Yıldırım 2007);  

ayrıca TNSA 2008 verilerine göre de, İstanbul‟daki 15-49 yaş arasındaki kadınların 

%53‟ünün ilköğretim birinci kademe, %12‟sinin ise eğitiminin olmadığı / ilkokulu 

bitirmediğinin bildirilmesi bulgularımızla benzerlik göstermektedir 

(http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/tnsa_2008_sonuclar_istanbul.pdf.(Erişi

m 07.07.2011). TNSA 2008 verilerine göre İstanbul‟da yaşayanların %46‟sının sosyal 

güvenlik ve sağlık sigortasının olmadığı bildirilmiştir. Çalışmaya katılan kişilerin 

çoğunluğunun sağlık güvencesinin olması tedaviye ulaşım imkanlarını ve tedavi arama 

davranışlarını arttırdığı şeklinde yorumlanabilir.  

Hasta ailelerinin çoğunluğunun şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olmadığının 

bulunmasının (Tablo 4-2), eğitim düzeylerinin düşük olması, damgalanma endişesi,  

http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/tnsa_2008_sonuclar_istanbul.pdf.(Erişim
http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2008/data/tnsa_2008_sonuclar_istanbul.pdf.(Erişim
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şizofreninin süregen gidişli bir hastalık olması ve bakıma ilişkin yaşanılan çeşitli 

güçlükler ve tükenmenin, ailelerin dernekler ve derneklerin faaliyetleri ile 

ilgilenmemelerine sebep olabileceği düşünülmektedir. 

Hasta ailelerinin hastalığa iliĢkin özellikleri incelendiğinde; hasta ailelerinin 

büyük çoğunluğunun haftada en az üç gün ve daha fazla (ort. 6,55±1,51) hasta ile birlikte 

zaman geçirdiği ve yarısından fazlasının hastalığa bağlı aylık 500 Lira ve daha az 

harcaması olduğu belirlendi (Tablo 4-4). 

Cleary ve arkadaşlarının (2006) çalışmasında bakım verenlerin %43‟ünün 

hastasıyla aynı evde yaşadığı ve %74‟ünün yakınıyla her gün iletişim halinde olduğunu 

bildirmesi çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Literatürde şizofreninin 

doğrudan ve dolaylı olarak kişi, aile ve topluma maliyeti olan bir bozukluk olduğu 

belirtilmektedir (www.klinikgelisim.org.tr; www.schizophrenia.com/szfacts.htm). Tel 

(1999) çalışmasında, hasta yakınlarının tamamına yakınının, hastalığın getirdiği ek 

masraf olarak tedavi harcamalarını gösterdiğini belirtmiştir. Hasta ve ailelerin büyük 

çoğunluğunun sosyal güvencelerinin olması, tedavi masraflarının karşılanmasında 

büyük destek sağlamaktadır, ancak hastalığın süregen olması, ilaç tedavisinin çok pahalı 

olması ve hasta ve bakım verenlerin çalışma konusunda yaşadığı güçlüklerin ekonomik 

sıkıntıları arttırdığı ve onları tüketici konumuna getirdiği düşünülmektedir. 

Hasta ailelerinin çoğunluğunun hastalığın adını “şizofreni” olarak ifade ettiği ve 

yarıya yakınının hasta olan aile üyesinin 11 yıl ve daha fazla zamandır psikiyatrik tedavi 

aldığı belirlendi (Tablo 4-4).  

Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve arkadaşlarının (2010) şizofreni hastalarının 

yakınlarının hastalıkla ilgili bilgi ve görüşlerine ilişkin  çalışmalarında, ailelerin çoğu 

(%62) hastalığın ismini şizofreni ve psikoz olarak, bir kısmı sinirsel hastalık, ruhsal 

hastalık, akıl hastalığı ve depresyon olarak bildikleri; %17,5‟inin de hastalığın ismi 

hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtilmiştir. Cleary ve ark. (2006) ise bakım verenlerin 

%23‟ünün yakının tanısını bilmediğini, %31‟inin ise bildiğini ifade etmesine karşın 

tanıyı doğru bilmediklerini saptamışlardır. Klinik uygulamada hasta yakınlarına tanı 

hakkında genelde bilgi verildiği ya da hasta yakınının bunu talep ettiği gözlenmektedir. 

Ancak özellikle ilk zamanlar hasta ve hasta yakınının tanıya inanmama ve yadsıma 

olasılığının da olabileceği göz önüne alınmalıdır (Elgie ve ark. 2004). Şizofreni, 

psikiyatrik bozukluklar arasında belki de adı en ürkütücü olanıdır. Bunda hastalığın 
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prognozunun diğerlerine göre daha olumsuz olması ve yakın zamanlara kadar tedavi 

imkanlarının kısıtlılığı kadar bu kelimenin taşıdığı damgalanmanın da önemli rolü 

olmaktadır (Üçok 1999). Bu nedenlerle hasta yakınları çökkünlük ya da psikoz gibi 

terimleri kullanmayı tercih edebilirler (Gülseren 2002). Çalışmaya katılan hasta 

ailelerinin 11 yıl  ve daha uzun süredir bu hastalıkla mücadele etmeleri şizofreniyi daha 

iyi tanımalarına, hastalığa ilişkin çeşitli kaynaklardan bilgi edinmelerine, süreç içinde 

tanıyla ilişkili şüphelerinin azalmasına ve hastalığı kabullenmesine bağlanabilir. Ayrıca 

günümüzde toplumda şizofreninin doğru tanıtılması, damgalama ve ayrımcılıkla 

mücadele etmede hizmet veren şizofreniyle ilgili dernek, sivil ve ruh sağlığı 

çalışanlarından oluşan kişilerin olumlu çabalarının, toplumun ve ailelerin bu hastalığı 

kabullenmesinde etkisinin olabileceği de düşünülmektedir.  

Hasta ailelerinin hastalık ve tedavisine iliĢkin bilgi durumları 

incelendiğinde; çoğunluğunun hastalık hakkında bilgisinin biraz ve/veya var olduğu,  

yarısının iki veya daha fazla kaynaktan bilgi edindiği belirlendi. Ailelerin yarısının 

doktor, hemşire, psikolog gibi sağlık personelinden daha sonra sırasıyla dernek ve 

dernekte verilen terapilerden, kitap, dergi, broşürlerden, televizyon, gazeteden ve 

internetten bilgi edindikleri belirlendi (Tablo 4-6). 

Marshall ve Solomon (2000), NAMI üyesi ailelerin bilgilendirilmesiyle ilgili 

yaptıkları çalışmada ailelerin %59‟u ruh sağlığı profesyonellerinden, yakınlarının 

hastalığı hakkında genel bilgi aldıklarını, %72‟si ise ruhsal hastalıkla ilgili tanı ve 

ilaçlar gibi daha spesifik bilgiler aldıklarını bildirmişlerdir. Li ve ark. (2006), şizofreni 

tanılı hasta yakınlarının %59,2‟sinin şizofreni hakkında bilgisinin olmadığını, 

%36,7‟sinin biraz bilgileri olduğunu ve %4,1‟inin ise bilgisinin olduğunu bildirmiştir. 

Kelleci ve arkadaşları (2009) ise, hasta ailelerinin %43,5‟inin hastalık konusunda 

kimseden bilgi almadığını, %37‟sinin hastasının tanısını bilmediğini, yarıdan fazlasının 

ilaç yan etkilerini (%70,6) ve %72,8‟inin yan etki geliştiğinde ne yapacağını 

bilemediğini belirtmiştir. Tel (1999), şizofreni tanısı almış bireylerin yakınlarının üçte 

ikisinin hastalığın adını, hastalığın nedenini bilmediklerini saptamıştır. 

 Öner ve Öz (2008) hasta yakınlarının hastalıkla ilgili bilgiyi en çok doktordan; 

daha sona hastayı gözlemleyerek, televizyon, gazete, dergi ve bilimsel yayınları takip 

ederek öğrendiklerini bildirmiştir. Hasta yakınlarının şizofreninin özellikleri, tedavisi ve 

etkileri,  rehabilitasyonu, olumlu destekleme yaklaşımına yönelik bilgilerinin orta 
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düzeyde olduğu saptanmıştır. Reid ve ark. (2005), ruhsal hastalığı olan kişilerin 

ebeveynlerinin psikoeğitim gereksinimleri ile ilgili çalışmalarında, katılımcılar bakım 

verme rolleri konusunda ruh sağlığı profesyonelleri, kitaplar, broşürler, destek grupları, 

konferanslar, dersler ve internet gibi kaynak ve hizmetlerden bilgi ve destek aldıklarını 

ifade etmişlerdir. Ayrıca hasta yakınlarının eğitim düzeylerinin yüksek olması ve 

yakınlarının hastaneye yatış sayısının fazla olması ile bilgi düzeylerindeki artış arasında 

ve hasta ailesinin yaşının ileri olması ile olumlu yaklaşım arasında ilişki bulunmuştur. 

Çalışmadan elde edilen bulgular, hastaların daha çok psikiyatri profesyonellerinden 

bilgi almak istedikleri, ancak  hasta ve yakınlarının yaklaşık yarısının bu bilgiye 

ulaşamadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Hasta ailelerinin sosyal destek kaynakları incelendiğinde; grubun yarısının 

bir destek kaynağı belirttiği belirlendi (Tablo 4-8). Literatürde aile üyelerince algılanan 

sosyal desteğin aile üyelerinin bakım verme ile ilgili algılarını ve ruhsal sağlığını 

olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Yıldırım 2007; Arslantaş ve ark. 2009). 

Friedrich ve arkadaşlarının (2008) çalışmasında şizofreni tanılı kardeşi olan 

katılımcıların %58‟i için, aile üyelerinin çok önemli bir destek kaynağı olduğu; Gasque-

Carter ve Curlee (1999)‟nin çalışmasında ise, hasta yakınına aile üyeleri ve arkadaşların 

destek verdiği bildirilmiştir. Dülgerler (2004), şizofreni tanılı hasta ailerinin 

çoğunluğunun sosyal desteğinin olmadığını ya da biraz olduğunu; Yıldırım‟ın şizofreni 

tanılı bireylerin yakınlarının çoğunluğunun desteğinin olmadığı geri kalanların ise 

aileden destek aldığı; ailelere uygulanan psikoeğitim sonrasında ise hastaların aileden 

algıladığı sosyal desteğin arttığı bildirilmektedir. Tel‟in (1999) çalışmasında hasta 

yakınlarının yarıdan fazlası hastalık sırasında başta kurum olmak üzere çevreden yardım 

aldığını ve bu kişilerin %46,7‟sinin bu desteği yetersiz bulduğunu yine aynı oranda kişi 

de kısmen yeterli bulduğunu belirtmiştir. Hasta yakınlarının kendilerini hasta olan 

yakınlarının bakımına adamalarının ya da toplumun damgalaması nedeniyle giderek 

sosyal yaşamdan kopmalarının sosyal destek kaynaklarını azaltabileceği 

düşünülmektedir. Ailelerin görüşmeler sırasında damgalama nedeniyle yakınlarının 

tanısını akrabalarına, hatta en yakın kardeşlerine bile söylemedikleri, daha çok çekirdek 

aile içinden, daha sonra birinci derece yakınlarından destek aldıklarını belirtmeleri 

destek almada fazla kaynaklarının olmamasını açıklayabilir. 
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Hasta ailelerinin hastalığa bakıĢ açısı incelendiğinde; yarıdan fazlasının 

hastalığa bakış açısının çok olumlu olduğu bulundu. Araştırmaya katılan hasta aileleri 

hastalığa bakış açısı çizelgesinden ortalama 7,28 ±2,35 (aralık:1-10) puan aldı (Tablo 4-

10). 

Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve arkadaşlarının (2010) şizofreni hastalarının 

yakınlarının hastalıkla ilgili bilgi ve görüşlerine ilişkin  çalışmalarında, şizofreni tanılı 

hasta ailelerinin %62‟sinin hastalığın düzelebilen bir hastalık olduğu görüşünü, 

%91‟inin de hastaların iyileşip toplum içine karışabileceği görüşünü doğru bulduklarını 

bildirmeleri bulgularımızı desteklemekte ve hasta ailelerinin iyileşme konusundaki 

umutlarının olduğunu düşündürtmektedir. 

5.2. Hasta ve Hasta Ailelerinin Eğitim Gereksinimlerinin TartıĢılması 

5.2.1. Hastaların Eğitim Gereksinimlerinin TartıĢılması 

Araştırma bulgularına göre şizofreni tanılı hastaların sağlık eğitimine en fazla 

gereksinim duyduğu konuların; hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler, ruh sağlığı 

hizmetlerinden yararlanma, hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar, stresle etkili 

biçimde başetme yolları, ilaçların yan etkileri, hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken 

haberci belirtiler, anne baba öldüğünde ne yapılacak, psikiyatrik teşhis /tanı nasıl 

konulur, hastalığın belirtileri, hastalık ne kadar yaygındır ve kişi hastalandığında ne olur 

olduğu belirlendi (Tablo 4-15). Bu bulgular özellikle Mueser ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışma başta olmak üzere,  daha önceki çalışma bulguları ile tutarlılık göstermektedir 

(Mueser 1992; Chien ve ark. 2001; Sung ve ark. 2004; Burlingame ve ark. 2006; Gümüş 

2006a) 

Mueser ve arkadaşları (1992), şizofreni ve şizoaffektif bozukluğu olan bireylerin 

bilgi elde etmede en çok ilgilendikleri konuları, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, 

erken haberci belirtiler, psikiyatrik ilaçlar, anne baba öldüğünde ne yapılacak, sorun 

çözme becerileri, hastalıkta kalıtım ve kişisel yatkınlık özellikleri, hastalığın belirtileri, 

ilaç yan etkileri, stres ve hastalık arasındaki ilişki ve ruhsal hastalığa ilişkin son bilimsel 

gelişmeler olarak bildirmişlerdir.  

Payson ve arkadaşları (1998) da, ciddi ve kronik ruhsal hastalığı olan bireylerin 

bilgi elde etmede en çok ilgilendiği konuları, psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileri, ruh 

sağlığı hizmetlerinden yararlanmak, ruhsal hastalığın nedenleri, sorun çözme yolları, 
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yaşamdan zevk almak için ne yapılabilir, kendini daha iyi hissetmek için ne yapılabilir, 

depresyonla baş etme, yalnızlıkla baş etme, yakınlarla iletişimi geliştirme ve psikiyatrik 

teşhis nasıl konulur olarak bildirmişlerdir.  

Bu çalışmada en çok dikkati çeken konulardan biri hasta ve hasta ailelerinin 

sağlık eğitimine en çok gereksinim duydukları konuları, şizofreniyle ilgili son bilimsel 

gelişmeler olarak belirtmeleridir.  Şizofreni ve tedavisine  ilişkin çalışmalar 

günümüzde çok hızlı bir şekilde devam etmektedir. Antipsikotiklerin keşfinden bu yana 

tedavide çok önemli yol alınsa da hastalarda devam eden inatçı belirtilerin varlığı 

tedavide tam istenen yerde olunmadığını ve yeni tedavilere gereksinim olduğunu 

düşündürtmektedir (Doğan 2001). Çalışmada hasta ve hasta ailelerinin hastalığın 

tedaviyle iyileşeceğine olan inançlarını değerlendiren hastalığa bakış açısı sonuçları çok 

olumlu bulunmuştur. Bu sonuç onların iyileşmeye yönelik umutlarının devam ettiği ve 

bu konuda bilimsel sonuçlara güvendikleri şeklinde yorumlanabilir. Aynı zamanda bu 

sonuç, hasta ve aileye yönelik eğitimlerin tekrarlanarak bilgilerin güncellenmesi 

gerektiğini gösterebilir.  

Çalışmada, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanmanın hastalar tarafından en 

çok gereksinim belirtilen konulardan biri olması, şizofreni tanılı bireylerin eğitim 

gereksinimlerinin değerlendirilmesine ilişkin yapılan çalışma bulguları (Mueser ve ark. 

1992; Payson ve ark. 1998; Chien ve ark. 2001; Hatönen ve ark. 2008) ile parelellik 

göstermektedir. Hasta ve ailelerin çoğu acil durumlarda ne yapmaları gerektiği ve 

nereye başvuracakları, taburcu edildikten sonra rehabilitasyon gerekip gerekmeyeceği, 

bu hizmetlerin hangi kurumlarda verildiği ve nasıl çalıştığı konusunda bilgi sahibi 

değildir ya da bu konuda deneyime dayalı bilgi edinmişlerdir. Özellikle ülkemizde 

ruhsal hastalıklar ağırlıklı olarak ilaçla tedavi edilmekte, psikososyal tedavilerden ise 

oldukça az kişi yararlanabilmektedir. Bu da hasta ve ailelerinin daha çok bu hizmetler 

konusunda (gereksinimleri olmasıyla) bilgi almak istemeleriyle ilişkili olabilir (Gümüş 

2006; Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve ark. 2010; Umuroğlu ve ark. 2010). Gümüş‟ün 

çalışmasında (2006a) şizofreni tanısı almış kişilerin, şizofrenide kullanılan psikososyal 

tedavi yöntemleri konusunda, Perreault ve arkadaşlarının çalışmasında (2006) ayaktan 

izlenen psikiyatri hastalarının, acil durumlarda ne yapmaları ve nereye başvurmaları 

gerektiği konusunda eğitime gereksinimleri olduğunun;  Yıldız, Yazıcı, Çetinkaya ve 

arkadaşlarının çalışmasında da (2010),  ruhsal toplumsal tedavi uygulamalarının 
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ailelerin önemli beklentileri arasında olduğunun belirtilmesi de bulguları 

desteklemektedir. Ayrıca bu sonuç gerek hastaneye yatışta gerekse taburculukta hasta 

ve ailelerine ruh sağlığı ve psikiyatrik hizmetler hakkında yeterli bilgilendirme ve 

yönlendirmeler yapılmadığını düşündürmektedir. 

Araştırma bulgularına göre şizofreni tanılı hastaların sağlık eğitimine en fazla 

gereksinim duyduğu konulardan birisi de psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileridir. 

Şizofreni ya da  kronik psikiyatrik hastaların eğitim gereksinimlerini belirlemeye 

yönelik yapılan çalışmalarda hastaların daha çok psikiyatrik ilaçlar, ilaçların yan etkileri 

ve tedavi prosedürleri ile ilgili (Mueser ve 1992; Payson ve ark. 1998; Asher-Svanum 

ve ark. 2001; Chien ve ark. 2001; Sung ve ark. 2004; Gümüş 2006a; Burlingame ve ark. 

2006; Perreault ve ark. 2006; Cleary ve ark. 2006; Hatönen ve arkadaşları 2008) 

gereksinim belirtmesi çalışma bulgularıyla parelellik göstermektedir.  

Diğer bir çok çalışmada da psikiyatri hastalarının kullandığı ilaçlar ve yan 

etkileri hakkında bilgilendirilmeye gereksinimleri olduğu bildirilmektedir. Nabeel ve 

arkadaşları (2008), depresyonu olan hastaların %50‟sinin klinisyenlerin kendilerine 

tedavileriyle ilgili yeterli bilgi vermediklerini ve %90‟ının daha fazla bilgi almayı tercih 

ettiğini; De Las Cuevas ve ark. (2011) ise psikiyatrik ilaç kullanan hastaların 

%24,6‟sının ilaçları hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını ve %21,9‟unun ilaçları 

hakkında daha fazla bilgi almak istediğini; Yılmaz‟ın (2004), antipsikotik kullanan 

hastaların %54,7‟sinin kullandıkları ilaçlar hakkında bilgisinin olmadığını belirtmesi; 

Duman‟ın (2003) şizofreni tanılı hastaların %60‟ının hastalık ve tedavi hakkında 

bilgilerinin olmadığını saptaması; Kelleci ve arkadaşlarının (2009), hastaların 

%40.2‟sinin hastalığın adını, %17.4‟ünün ilaçların adını, %23.9‟unun dozunu, 

%49.1‟inin kullanılma amacını ve %64.1‟inin ilaçların ne kadar süre kullanılması 

gerektiğini bilmediğini saptaması bulgularımızı desteklemekte ve hastaların gerek 

hastane yatışları gerekse ayaktan izlemler sırasında ilaçlarıyla ilgili yeterli bilgi 

almadıklarını ve bu konuda hastalara ilişkin ilaç eğitimlerinin ve tedavi uyumlarını 

arttırmaya yönelik girişimlerin düzenli olarak verilmesi gerektiğini düşündürmektedir.  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre şizofreni tanısı almış kişilerin, 

hastalığın nüksettiğini gösteren erken haberci belirtileri öğrenmek istedikleri 

saptandı. Literatürde, hastaya verilecek eğitimlerin içeriğinde, hastalığın belirtilerindeki 

artış, erken haberci belirtilerin tanınması ve tedavi arayışına bir an önce girilmesi gibi 
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konuların yer almasının önemli olduğu belirtilmektedir (Soygür 1999). Mueser ve ark. 

(1992),  Chien ve ark. (2001) ile Gümüş „ün (2006a) çalışmasında şizofreni tanılı 

hastaların, erken haberci belirtiler konusunda gereksinim belirtmeleri de çalışma 

bulgularını desteklemektedir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; şizofreni tanısı almış kişilerin daha 

çok, hastalık teşhisi nasıl konulur ve tanı yöntemleri, hastalığın belirtileri, hastalık ne 

kadar yaygındır  gibi şizofreni hakkındaki konularda bilgilendirilmeye gereksinim 

duydukları saptandı. Bu bulgular diğer hasta ve hasta yakınlarının şizofreni hakkında 

genel bilgilere yönelik eğitim gereksinimlerinin olduğunu bildiren araştırma 

bulgularıyla tutarlılık göstermektedir (Mueser ve ar. 1992; Chien ve ark. 2001; Gümüş 

2006a).  

Şizofreni tanısını kabul etmek kişi ve yakınları için oldukça zordur. Hele 

şizofreni tanısı konuluncaya kadar geçen zamanda değişik tanılar almak hasta ve ailenin 

tanı konusunda kafasını iyice karıştırmaktadır. Cerrahi ya da iç hastalıklarında olduğu 

gibi şizofreninin tanısında özgül bir biyokimyasal testin ya da radyolojik bir testin 

olmaması da hasta ve ailenin tanı konusunda sıkıntı yaşamasına neden olabileceği 

düşünülmektedir (Elgie ve ark. 2004).  Asher-Svanum ve arkadaşlarının (2001) 

çalışmasında, şizofreni tanılı hastaların, şizofreni teşhisinin nasıl konulduğuna ilişkin 

gereksinim bildirmeleri de çalışmadan elde edilen bulguyu desteklemektedir.  Bu 

yüzden hastalık ve hastalık tanısının nasıl konduğu  hakkında hasta ve aileye açık, 

anlaşılır bir dille bilgi verilmesinin yararlı olacağı ayrıca eğitim programları içine 

tanının nasıl konduğuna ilişkin bir bölümün konmasının yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Şizofreninin evrensel bir hastalık olduğunu bilmek hastanın yaşadığı 

güçlüğü, damgalanmayı, yükünü hafifletebilmektedir. Hastalığın yaygınlığını öğrenmek 

istemeleri bununla ilgili olabileceği gibi hastalık hakkında daha çok bilgi sahibi olmak 

istemeleriyle de ilişkili olabilir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, şizofreni tanısı alan bireylerin en çok 

gereksinim duyduğu konulardan birinin de anne baba öldüğünde ne yapılacak 

olduğu saptandı. Şizofreni tanılı kişilerin çok azı tamamen bağımsız bir yaşam 

sürdürebilir; diğerleri genellikle birilerinin desteğine gereksinim duyar ve bir kısmı da 

tamamen bağımlı olarak yaşarlar (Soygür 1999; Saylan ve ark. 2009). Bu yüzden hasta 

ve aileler gelecekte kişinin bakımını nasıl sürdüreceği, hastalık belirtilerini nasıl kontrol 
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edeceği, ilaçlarını düzenli alıp alamayacağı ya da ekonomik anlamda geçimini nasıl 

sağlayacağı gibi konular hakkında endişelenmekte ve bu konuda gereksinim 

belirtmektedirler (Mueser ve ark. 1992; Mueser ve Gingerich 2006; Şengün 2007; 

Drapalski ve ark. 2008). 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, şizofreni tanısı almış kişilerin en az 

ilgilendikleri eğitim konularının, alkol / madde kullanımı, psikiyatri kliniğine 

yatırılma,  öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar, hastaneye hastanın rızası olmadan 

yatırılma ve geçmeyen halüsinasyonlar olduğu belirlendi. 

Hastalar tarafından en az ilgi çeken eğitim konusunun,  Mueser ve arkadaşları 

(1992) tarafından alkol / madde kullanımı, hastaneye hastanın rızası olmadan 

yatırılması, kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği geliştirme, psikiyatri hastanesine 

yatırılma; Sung ve arkadaşlarının (2004) geçmeyen inatçı halüsinasyonlar, psikiyatri 

kliniğine yatırılma ve hastanın rızası olmadan yatırılma olarak bildirilmesi bulgularla 

tutarlılık göstermektedir. Gümüş‟ün (2006a) yaptığı çalışmada da hastalar en az 

gereksinim duydukları eğitim konularının alkol ve uyuşturucu madde kullanma ile baş 

etme, düzenli ilaç kullanmayı öğrenme ve sürdürme, hastane sonrası evdeki yaşama 

uyum sorunları ile baş etme, başkalarına bağımlı olmadan günlük yaşamı sürdürme 

becerileri olduğunu belirtmeleri çalışma bulgularıyla parelellik göstermektedir. 

5.2.2. Hasta Ailelerinin Eğitim Gereksinimlerinin TartıĢılması 

 Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, hasta ailelerinin en önemli gördükleri 

eğitim gereksinimleri sırasıyla; hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler, hastalığın 

oluşumundaki biyolojik etkenler, stresle etkili biçimde başetme yolları, anne-baba 

öldüğünde ne yapılacak, hastalık ne kadar yaygındır, ruh sağlığı hizmetlerinden 

yararlanma, psikiyatrik ilaçlar, ilaçların yan etkileri, hasta için hastalığı konusunda ne 

yaşıyor, ne hissediyor ve hastalığını nasıl algılıyor, hastalığı ve nüksettiğini gösteren 

erken haberci belirtiler olduğu saptandı (Tablo 4-15). 

Hasta ve ailelerinin yaşadıkları güçlükler ve gereksinimlerini belirlemeye 

yönelik yapılan çalışmalarda ailelerin eğitim gereksinimlerinin; stresle başetme ve sorun 

çözmeyi öğrenme, hastalık belirtilerini tanıma ve başetme, hastanın günlük yaşamında 

zamanını nasıl kullanabileceğini öğrenme, beceri eğitimleri, hastaneden taburcu 

olduktan sonraki bakımı ve kontrollerinin nasıl yapılacağını bilme, hastalık ve tedavi 

sürecine ilişkin ne tür beklentiler içinde olması gerektiği, kriz dönemlerinde acil yardım,  
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ruh sağlığı hizmetleri ve bundan yararlanma, hasta ve ailenin savunuculuğunu yapan ve 

destekleyen hizmetler ile toplumda kullanabileceği kaynakları tanıma olduğunun 

saptanması çalışmadan elde edilen bulgularla parelellik göstermektedir (Mueser ve ark 

1992; Ascher-Svanum ve ark. 1997, Gasque-Carter ve Curlee 1999, Yurt 2000; 

Marshall ve Solomon 2000; Chien ve Norman 2003,  Gümüş 2006a; Gümüş 2006b; Li 

ve ark. 2006; Eliüşük 2008; Umuroğlu ve ark. 2010). 

Nordby ve arkadaşları (2010), hasta yakınlarının bireysel gereksinimlerini 

karşılayacak, onların yaşam durumlarıyla başetmelerini sağlayacak ve anlayabilecekleri 

düzeyde bilgiye gereksinim duyduklarını bildirmiştir. 

Soygür ve arkadaşlarının (1998) çalışmasında, hasta yakınlarının, hastalığın 

belirtileri, tanı koyma süreci, yineleme kavramı, hastalığın nedenleri ve tedavi 

yöntemleri konularında; Tel‟in (1999) çalışmasında ise hastalığın gidişi, hastaya 

yaklaşım, hastalığın tedavisi ve hastalık süreci hakkında bilgilenmek istedikleri 

belirtilmiştir. 

Çalışmada hasta ailelerinin en çok öğrenmek istedikleri konunun, hastalıkla 

ilgili son bilimsel gelişmeler olduğu bulundu. Bu sonuç, Mueser ve arkadaşlarının 

(1992) bulgularıyla parelel olup; hasta ailelerinin hastalığı tamamen iyileştirecek tedavi 

arayışlarının olduğunu ve yakınlarının  iyileşmesine yönelik umutları olduğunu 

düşündürmektedir. Hasta ve ailenin umudunu canlı tutmak dernek ve eğitimlerin 

hedeflerinden biridir. Hasta ailelerinin üçte birinin derneğe üye olması ve hastalık 

hakkında bilgilerinin olması bu sonucu destekler niteliktedir.  

Çalışmada hasta ailelerinin en çok gereksinim belirttiği konulardan birinin de 

hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler olduğu bulundu. Literatürde aile 

bireylerinin hastanın hastalanmasından dolayı kendilerini suçlu hissettikleri (Ebrinç ve 

ark. 2001);  hastalığın genetik ve biyolojik temelleri hakkında hasta ailesini 

bilgilendirmenin bu suçluluğu ve korkuyu azaltabileceği bildirilmektedir (Soygür 1999; 

Sevinçok 2000; Barnable ve ark. 2006). Friedrich ve arkadaşlarının (2008) şizofreni 

tanılı kardeşi olan kişilerin, hastalığı “şizofreni bir hastalıktır ve kimsenin suçu değildir” 

şeklinde anlamlandırmalarının baş etmeleri açısından en yararlı yöntem olduğunu 

belirtmeleri de benzer şeyleri düşündürmesi açısından ilginç bir sonuçtur.  
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Çalışma bulgularına göre stresle baş etmenin, ailelerin eğitim gereksinimleri 

arasında üçüncü sırada geldiği bulundu. Chien ve Norman (2003) ile Sung ve 

arkadaşlarının (2004) yaptıkları çalışmada, hasta yakınlarının en çok öğrenmek 

istedikleri konulardan birinin stresle etkili baş etme yolları olduğunu; Reid ve ark. 

(2005), ebeveynlerin stres yönetimi konusundaki gereksinimlerinin karşılanmadığı ve 

ailelere verilen psikoeğitimde iletişim ve başetme becerileri konusunu çok yararlı 

bulduklarını bildirmeleri çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Literatürde 

ailelerin yaşamlarının bir çok alanıyla ilgili güçlük  ve stres yaşadığı (Doornbos 2002; 

Magliano ve ark. 2002; Ferriter ve Huband 2003; Saunders 2003; Dülgerler 2004; 

Barnable ve ark. 2006; Kim ve Salyers 2008); psikiyatrik hastayla yaşamanın aile 

üyelerinin ruh ve beden sağlığını olumsuz etkilediği ve hasta yakınlarında anksiyete, 

depresyon gibi ruhsal bozuklukların görülebildiği belirtilmektedir (Akpınar 2008, 

Pitzchel-Walz ve ark. 2001; Şengün 2007; Kim ve Salyers 2008; Umuroğlu ve ark. 

2010).    

Yapılan bir çalışmada, şizofreni tanılı hasta ailelerinin çoğunluğunun güçlüklerle 

baş etmede tıp dışı yöntemlere başvurduğu, en çok kullandıkları yöntemin ise kendisine 

yakın kişilerle konuşmak olduğu (Dülgerler 2004); Kutlu ve ark. (1999) psikiyatri 

hastalarının yakınlarının kullandığı baş etme yollarının dua etmek, sorunun sona 

ermesini arzu etmek ve soruna çözüm getirecek kişilerle konuşmak olduğu; şizofreni 

tanılı kardeşi olan 746 kişi ile yapılan bir çalışmada ise, katılımcıların en yararlı 

bulduğu baş etme yollarının eğitim, belirtilerin kontrolü ve sosyal destek olduğu 

bildirilmiştir (Friedrich ve ark. 2008). 

Ailelerin bakım verme rolleriyle ilgili kurumlardan ve sağlık 

profesyonellerinden yeteri kadar destek alamadıkları ve genelde hastalıkla mücadelede 

yalnız başlarına oldukları belirtilmektedir  (Mueser 1992; McCann ve ark. 1996; 

Doornbos 2002; Mavundla ve ark. 2009; Nicholls ve Pernice 2009). Ülkemizde ise, 

hasta bireyi ve ailesini desteklemeye yönelik sürekliliği olan program ve toplumsal 

kaynakların olmaması hastalar ve ailelerin hastalıkla baş etme sürecini zorlaştırmakta, 

ailenin bakım sorumluluğunu, yaşadığı stresi ve yükünü arttırmaktadır (Şengün 2007; 

Gülseren ve ark. 2010). Bu sonuçlar hasta ailelerinin stresle baş etmelerine yönelik 

yeteri kadar desteklenmediklerini düşündürmektedir. Literatürde hasta ailesine verilen  

bilgilendirme ve önerilerin ya da kısa süreli eğitimlerin onların sıkıntılarını azaltacağı 
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bildirilmiştir (Dixon 1999; Merinder 2000).  Stresle baş etme konusunda psikoeğitimsel 

yaklaşımlarla ve ailenin sosyal destek sistemlerini arttırarak hasta ve ailesinin 

desteklenmesinin gerek hastaya ilişkin sonuçların gerekse ailenin ruhsal ve fiziksel 

sağlığının iyileşmesinde etkili olacağı düşünülmektedir (Dixon 1999; Pitzchel-Walz ve 

ark. 2001; Varcoralis 2009; Gülseren ve ark. 2010).  

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; ailelerin en çok öğrenmek istediği 

konulardan bir diğerinin anne-baba öldüğünde ne yapılacak olduğudur. Yapılan 

çalışmalarda ailelerin, yakınlarının geleceği ile ilgili endişe ve geleceğe yönelik plan 

yapma konusunda gereksinimleri olduğu bildirilmiştir (Mueser ve ark. 1992; Drapalski 

ve ark. 2008; Umuroğlu ve ark. 2010). Çin‟de şizofreni tanılı hasta ailerinin eğitim 

gereksinimlerinin değerlendirildiği bir çalışmada ise bu konu, ailelerin en az öğrenmek 

istediği konular arasında yer almaktadır (Chien ve Norman 2003). Kim ve Salyers‟in 

yaptığı (2008) çalışmada, ruh sağlığı çalışanlarının ancak %23‟ünün son altı ay içinde 

şizofreni tanılı hasta aileleriyle hastanın geleceğine yönelik planları tartıştıkları 

bildirilmiştir. Ailelerin bu konuda yüksek oranda gereksinim bildirmesi, çalışmaya 

katılanların çoğunun hastanın ebeveyni olması ve çocuklarının onlar olmadan ne 

yapacağı sorusu karşısında kaygılar taşımasından kaynaklanmaktadır. Ülkemizde 

özellikle kronik, bakım ve desteğe gereksinimi olan ruhsal hastalar için kurumların 

yetersiz olmasının / olmamasının ve yine ulusal bir ruh sağlığı yasasının olmamasının 

bu kaygının artmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. Hasta ailelerine yönelik 

şizofreni tanılı kişilerin yasal hakları çerçevesinde bakıma muhtaç olanların kalabileceği 

kurumlar ve bu konuda nerelere başvurmaları gerektiği hakkında bilgilendirmelerin 

yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; hasta ailelerinin hastalığın 

belirtileriyle baş etme konusunda eğitime gereksinim duydukları belirlendi. Hasta 

yakınları şizofreniye bağlı ortaya çıkan ve sorun yaratan belirtiler ve bunlarla baş 

etmede zorluk yaşamaktadır. Vinefield ve Harvey‟in (1994) çalışmasında, ailelerin 

hastanın zorlu davranışlarıyla nasıl baş edebileceği;  Kutlu ve arkadaşlarının (1999), 

ruhsal bozukluğa sahip hasta ailelerinin, hastası kendini kötü hissetmeye başlayınca ne 

yapacağı; Chien ve Norman‟ın (2003), şizofreni tanısı almış bireylerin yakınlarının 

inatçı halüsinasyonları yönetme ile öfke ve şiddetle baş etme yolları; Gümüş‟ün 

(2006a), ailelerin ilgi ve dikkat azalması ile baş etme gibi hastalık belirtilerine yönelik 
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konularda  gereksinim bildirmeleri çalışma bulgularını desteklemektedir. Ayrıca hasta 

yakınlarının sağlık profesyonellerinden bu konuyla ilgili uygulamaya dönük pratik 

öneriler alamadıkları belirtilmektedir (Gasque-Carter ve Curlee 1999). Kim ve 

Salyers‟in (2008) çalışmasında, ruh sağlığı çalışanlarının yalnızca %37,4‟ünün son altı 

ayda şizofreni tanılı hasta ailelerine yönelik özel durumlarla baş etmede pratik 

tavsiyeler verdiğini belirtmesi, Winefield ve Harvey‟in (1994) bakım verenlerin 

hastanın zorlu davranışlarıyla baş etmede %7,1‟inin  “hiçkimsenin” yardımcı 

olmadığını, geri kalan bakım verenlerin %66,7‟sinin ruh sağlığı sistemine ait 

birimlerden, %12,6‟sının ruh sağlığı sisteminin dışındaki ofislerden (polis, aile doktoru, 

hemşire vb.), %10,9‟unun aile bireylerinden, %9,8‟inin ise arkadaş ve kendine yardım 

grupları gibi diğer kaynaklardan yardım aldıklarını belirtmesi ve çalışmadan elde edilen 

bulgular hasta ailelerinin hastanın hastalık belirtileriyle baş etmede yeteri kadar 

desteklenmediklerini düşündürmektedir. 

Çalışmadan elde edilen verilere göre hasta ailelerinin psikiyatrik ilaçlar, 

ilaçların yan etkileri konusunda eğitime gereksinimleri olduğu saptandı. Yapılan 

çalışmalarda hasta ve ailesinin en çok psikiyatrik ilaçlar ve yan etkileri  hakkında bilgi 

ve eğitime gereksinim duyduğu belirtilmiştir (Mueser ve ark. 1992; Ascher-Svanum ve 

ark. 1997; Payson ve ark. 1998; Gasque-Carter ve Curlee 1999; Perreault ve ark. 2006; 

Chien ve ark. 2001; Chien ve Norman 2003; Gümüş 2006a).  İlaç kullanmasına karşın 

tedaviye yanıt vermeyen ya da ilaç almayı reddeden hastaların yakınları çaresizlik 

yaşamaktadır (Eliüşük 2008). Aileler, yakınlarının ilaçlarını zamanında almaları ve yan 

etkileri takip etmede önemli destek kaynaklarıdır Hasta ve aile fertlerinin hastalık 

hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması tedaviyi olumsuz etkileyebilmektedir. 

Hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç ve yan etkilerini bilemeyen hasta yakınları, yan 

etkiler ortaya çıktığında ilacı keserek tedavinin tekrar başa dönmesine neden olabilirler. 

Çalışmada hasta ailelerinin hasta için hastalığın anlamını öğrenmek 

istediklerini belirtmeleri, yakınlarının hastalığı konusunda neler yaşadığı, ne hissettiği 

gibi konuları öğrenerek onları daha iyi anlamayı ve yardımcı olmayı hedefleyen 

yaklaşım içinde olduklarını düşündürmektedir.  

Çalışmadan elde edilen verilere göre hasta ailelerinin hastalığın erken haberci 

belirtilerini öğrenmek istedikleri saptandı. Şizofreni alevlenme ve hafiflemelerle giden 

bir hastalıktır. Belirtiler ortaya çıktığında en kısa sürede tedavi kurumlarına başvurmak 
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hasta ve ailenin daha az sorun yaşaması açısından önemlidir (Gümüş 2006b). Aile 

üyelerinin, erken belirtileri hastalardan daha önce tanıyabileceği ve tedaviyi planlamada 

etkili olabilecekleri belirtilmektedir (Soygür 1999; Doğan 2001). Aile eğitimlerinde 

hastalığın nüksü öncesindeki erken belirtilerin aile üyelerine öğretilmesi önemli 

görülmektedir. 

Çalışmadan elde edilen verilere göre hasta ailelerinin en az öğrenmek 

istedikleri konuların alkol, madde kullanımı, hastaneye hastanın rızası olmadan 

yatırılma, psikiyatri kliniğine yatırılma, tatilleri planlama ve karşılaşılabilecek 

sorunlarla baş etme, öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar, uyku sorunları olduğu 

belirlendi. Bu bulgular Mueser ve arkadaşlarının (1992) hasta yakınlarının en az 

ilgilendiği konuların alkol / madde kullanımı, kilo alımıyla baş etme, psikiyatri 

hastanesine yatırılma, anksiyete ve panik ataklar, tatilleri planlama olduğunu; Ascher-

Svanum ve arkadaşlarının (1997), hastanın alkol-madde kullanmasına bağlı sorunlarla 

başetme olduğunu; Chien ve Norman‟ın (2003), hasta yakınlarının depresyon ve intihar 

düşünceleriyle baş etme, alkol madde kullanımı, anksiyete ve panik ataklar olduğunu; 

Sung ve arkadaşlarının (2004) hasta yakınlarının en az gereksinim belirttiği konuların 

hijyen, giyim kuşamı geliştirme, gündüz tedavileri, psikiyatri kliniğine yatırılma, alkol-

madde kullanımı olduğunu bildirmesi çalışma bulgularıyla parelellik göstermektedir.  

Psikiyatrik hastası olan ailerin  bir çoğunun, hastalarının psikiyatri kliniğine 

yatırılması ve özellikle hastanın rızası olmadan yatırılmasına ilişkin olumsuz 

deneyimleri olmuştur. Olumsuz deneyimleri konuşmak ve hatta hatırlamak istememeleri  

bu konuyu öğrenmeye yönelik ilgilerinin az olmasını açıklayabilir.  Başka bir açıdan ise 

bu sonuç, hastaların çoğunun daha önce bir psikiyatri servisinde yatarak tedavi 

görmesine bağlı hasta ailelerinin bu konuda deneyime dayalı bilgi sahibi olmaları, 

dolayısıyla da daha az öğrenme gereksinimi içinde olmaları şeklinde yorumlanabilir. 

Hasta ailelerinin öfke şiddet ve saldırgan davranışlar hakkında daha az gereksinim 

bildirmesinin, uygun ilaç tedavisiyle bu belirtilerin kontrol altına alınmış olması ya da 

yakınının saldırgan biri olduğu şeklinde damgalanmasından çekinmelerine bağlı 

olabileceği düşünülmektedir. Alkol/madde kullanımı, gerek hasta gerek hasta aileleri 

tarafından en az gereksinim belirtilen konu olması diğer çalışma bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir (Mueser ve ark. 1992; Asher-Svanum 1997; Chien ve Norman 2003; 

Sung ve ark. 2004). Ayrıca bu sonuç, çalışmaya katılan kişilerin çalışma yapıldığı 
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dönemde bu konuyla ilgili sorunlarının olmamasına ya da şizofrenide alkol madde 

kullanımının önemini bilmemelerine bağlı olabileceği düşünülmektedir. Ülkemizde 

şizofren hastalarda madde kullanımı diğer ülkelere göre daha az görülmektedir. 

Ülkemizde 300 şizofren hasta ile yapılan bir çalışmada yaşam boyu alkol ve /veya 

madde kullanım eş tanısı %13 olarak bulunmuştur. sigara içme %60,3, alkol kötüye 

kullanım veya bağımlılığı bulunan hasta sayısı %11,3, madde kullanım bozukluğu 

bulunanların sayısı %4,3 (esrar %2, biperiden %1,7, uçucu madde %1,3, 

benzodiazepinler %1) olarak saptanmıştır (Altınay 2005). 

5.3. Hasta ve Hasta Ailelerinin Eğitim Gereksinimlerinin KarĢılaĢtırılmasına 

ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

Hastaların ve hasta ailelerinin psikiyatrik hastalıklara yönelik eğitim 

gereksinimleri anketinden aldıkları puan ortalamaları arasındaki fark karşılaştırıldığında 

(Tablo 4-16); gruplar arasında istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı fark olduğu 

saptandı (t: 3,143, p= ,002). Hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri puan ortalaması 

(3,54±1,03) hastalarınkinden (3,09±,99) anlamlı olarak daha yüksek bulundu. 

Katılımcıların PHEGA‟ya çoğunlukla verdikleri yanıtların, hasta grubu için “oldukça 

ilgiliyim-3 puan”‟ ve hasta aileleri için de “epeyce ilgiliyim-4 puan”dan oluştuğu 

bulundu (Tablo 4-13, Tablo 4-14). Buna göre hasta aileleri hastalara göre öğrenmeye 

yönelik daha fazla ilgili görünmektedir. Bu sonuçlar önceki çalışmalarla tutarlılık 

göstermektedir (Mueser ve ark. 1992; Sung ve ark. 2004; Gümüş 2006a). Mueser ve 

arkadaşlarının (1992) çalışmasında, hasta ve hasta yakınlarının eğitim gereksinimleri 

anketini “oldukça ilgiliyim-3 puan” ve “çok ilgiliyim-5 puan” olarak yanıtladıkları 

bildirilmiştir. Taiwan‟da hasta, hasta yakınları ve profesyonellerin bakış açısından 

taburculuk eğitimine ilişkin gereksinimlerinin belirlenmesi için yaptıkları çalışmada 

Sung ve arkadaşları (2004), hastaların genel olarak eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının hasta yakınları ve profesyonellerden daha düşük olduğunu 

bildirmişlerdir. Hastaların bilgi işleme süreçlerindeki bozulma ve negatif belirtileri 

nedeniyle öğrenmeye yönelik ilgilerinin azalabileceği düşünülmektedir. Hasta ve hasta 

ailelerinin en çok öğrenmek istediği 10 konudan sekizinin aynı olduğu, hastaların 

ailelerden farklı olarak psikiyatrik teşhis nasıl konulur ve hastalık belirtileri hakkında 

gereksinim belirtirken, hasta aileleri, hasta hastalığını nasıl yaşıyor, ne hissediyor, 

hastalığını nasıl algılıyor ve hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler hakkında 

gereksinim belirttiği saptandı. Hasta ve hasta ailelerinin en az öğrenmek istediği beş 
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konudan dördünün aynı olduğu; hastaların farklı olarak geçmeyen halüsinasyonlar, 

hasta ailelerinin tatilleri planlama ve karşılaşılabilecek durumlarla baş etme konusunda 

daha az öğrenme gereksinimi belirttikleri saptandı. Buna göre hastaların teşhis ve 

hastalık belirtilerini öğrenmeye yönelik daha ilgili oldukları görünmektedir. Umuroğlu 

ve ark. (2010), çalışmasında psikiyatrik tanı almış kişilerin yaşadığı sorunlar konusunda 

%72,7‟sinin teşhis konulduğunda açıklama yapılmamasını bildirmeleri aynı zamanda 

ailelerin %63‟ünün teşhis konusunda kendilerine açıklama yapıldığını belirtmeleri 

ülkemizde teşhis konusunda hasta aileleriyle daha fazla konuşulduğunu 

düşündürmektedir. Hastaların hastalık belirtilerini öğrenme konusunda daha ilgili 

olmaları, hastalıklarını tanıma ve yönetme konusundaki çabalarına işaret edebilir. Hasta 

ailelerinin, hastanın hastalığı konusunda neler yaşadığı hakkında gereksinim 

belirtmeleri anlamlıdır. Hastaların gerek iletişim becerilerindeki bozulma nedeniyle 

gerekse psikotik sürece bağlı olarak yaşadığı karmaşık, bazen korkutucu duygu ve 

yaşantıları aileye yeteri kadar anlatamaması aileler açısından sıkıntı yaratmaktadır. 

Hastasını daha iyi anlamak için hasta ailelerini hastalık, iletişim becerileri ve empatik 

yaklaşım konularında bilgilendirmenin yararlı olacağı düşünülmektedir. Hastalığın 

oluşumundaki biyolojik ve genetik etkenler konusunda ailenin bilgilendirilmesinin 

onların yaşadığı suçluluğu azaltmada etkili olduğu bildirilmektedir (Soygür 1999; 

Sevinçok 2000; Barnable ve ark. 2006). 

5.4. Hasta ve Hasta Ailelerinin Bireysel ve Hastalığa ĠliĢkin Özellikleri ile Eğitim 

Gereksinimleri Puan Ortalamalarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulguların 

TartıĢılması  

Hastaların bireysel özellikleri ile eğitim gereksinimleri puan ortalamaları 

karĢılaĢtırıldığında; medeni duruma ve gelir durumuna göre gruplar arasında anlamlı 

fark olduğu, bekar olanların puan ortalamalarının evli olanlardan daha yüksek olduğu ve 

aralarındaki farkın istatistiksel yönden anlamlı olduğu belirlendi (p<0,05; Tablo 4-17). 

Gelir durumuna göre, gelir durumu kötü olanların eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının, gelir durumu iyi olanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p=0,013), diğer ikili gruplar arasındaki farkın anlamlı olmadığı saptandı (p>0,05).  

Eğitim gereksinimlerinin medeni durum ve gelir durumu ile ilişkili bulunması 

sosyo-ekonomik etkenlerin hastaların eğitim gereksinimini önemli görüp görmemesini 

etkilemesiyle açıklanabilir. Bekar olan şizofren hastaları hastalık sürecinde tedavileriyle 

ilgili  daha çok sorumluluk almak zorunda kalarak, tedaviye daha aktif katılabilirler. 
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Bekar olanlarda evlilere göre eğitim gereksinimleri puanlarının yüksek olması, bu 

sorumluluk duygusuyla daha fazla bilgi edinme çabalarına işaret edebilir.  

Gümüş (2006a) yaptığı çalışmada, şizofreni tanılı hastaların sağlık eğitim 

gereksinimlerinin gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiğini saptaması 

çalışma bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Gelir düzeyi düşük olan hastaların 

şizofreni hakkında genel bilgiler konusunda daha çok, gelir düzeyi yüksek olan 

hastaların ise günlük yaşam becerileri, iletişim ve sosyal ilişkiler boyutunda gelir düzeyi 

orta ve yüksek olanlara göre daha az gereksinim belirttikleri saptanmıştır. Gümüş 

(2006a), medeni duruma göre eğitim gereksinimleri arasında ise anlamlı bir fark 

saptanmadığını belirtmiştir. 

 Çalışmada şizofreni tanısı almış hastaların cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma 

durumu, sosyal güvencesi, yaşam ortamı ve dernek üyeliğine göre eğitim gereksinimleri 

puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak  anlamlı fark olmadığı(p>0,05) (Tablo 4-

17) saptandı. Yaş ve eğitim süresi ile eğitim gereksinimleri arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise yaş ile negatif yönde zayıf düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu, eğitim 

süresi ile eğitim gereksinimleri puanları arasında ise pozitif yönde zayıf bir ilişki olduğu 

ancak bunun istatistiksel olarak anlamlı olmadığı belirlendi (p>,05).  

Chien ve arkadaşlarının (2001) çalışmasında,  hastaların eğitim düzeyi ile eğitim 

gereksinimi puanları arasında anlamlı bir ilişki olduğu, eğitim düzeyi yüksek olanların 

eğitim gereksinimi puanlarının arttığını bildirilmesi çalışma bulgularıyla benzerlik 

göstermektedir.  

Gümüş (2006a) yaptığı çalışmada, şizofreni tanılı hastaların yaş, cinsiyet, aile 

tipi, eğitim düzeyi, meslek, sosyal güvence durumu, tıp dışı kişilere başvurma 

durumuna göre sağlık eğitimi gereksinimleri arasında farklılık saptanmadığını; çalışma 

durumu ve en uzun yaşanılan yerleşim birimine göre ise anlamlı düzeyde farklılık 

saptandığını bildirmiştir.  

Payson ve arkadaşları (1998), hastanın yaş, cinsiyet ve tanıya göre eğitim 

gereksinimleri arasında fark saptanmadığını  bildirmiştir.  
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Hastaların hastalığa iliĢkin özelliklerine göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamaları karĢılaĢtırıldığında; hastaneden çıkıştan bu yana geçen süreye, psikiyatri 

kliniğine yatış öyküsüne ve psikiyatri kliniğine toplam yatış sayısı göre gruplar arasında 

anlamlı fark olduğu saptandı (p<0,05; Tablo 4-19). Hastaneden çıkıştan bu yana geçen 

süreye göre eğitim gereksinimleri puan ortalamaları arasındaki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için yapılan ileri analizde gruplar 

arasında fark bulunmadı. Bu değişkenin çok grup olması ve gruplardaki örneklem 

sayısının yetersiz olması, anlamlı fark bulunmamasında etkili olabilir (Tablo 4-19). 

Psikiyatri kliniğine yatış öyküsü olan hastaların eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının yatışı olmayanlara göre anlamlı olarak daha düşük olduğu belirlendi 

(p<0,05). Psikiyatriye yatış sayısına göre, daha önce hastaneye yatışı olmayan hastaların 

puan ortalamalarının, hastaneye altı ve daha fazla yatışı olanlarınkinden anlamlı olarak 

daha yüksek olduğu (p=0,013), diğer ikili gruplar arasında anlamlı fark olmadığı 

belirlendi (p>0,05, Tablo 4-19).   Öner ve Öz‟ün (2008) çalışmasında, hasta ailelerinin 

hastalarının hastaneye yatış sayısının fazla olması ile bilgi düzeylerinde artış arasında 

ilişki olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde hastalığı deneyimleyen kişiler için de, 

hastaneye yatma, kişinin deneyim ve bilgi düzeyini arttırarak eğitim konusunda 

gereksinimini azaltabilir.  

ÇalıĢmadan elde edilen bulgulara göre, hastanın tanı, hastalık hakkında bilgi 

alma durumu, bilgi kaynağı, hastalık süresi ve tedavi süresine göre grupların eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı 

saptandı (p>0,05; Tablo 4-19). 

Hastaların hastalığa ilişkin özelliklerinden hastalık süresi, tedavi süresi, 

psikiyatri kliniğine toplam yatış sayısı ve hastaneden çıkıştan bu yana geçen süre  ile 

eğitim gereksinimleri puanları arasındaki incelendiğinde; hastalık süresi ve tedavi süresi 

ile  eğitim gereksinimleri puanları arasında negatif yönde çok zayıf bir ilişki olduğu 

ancak tüm değişkenler ile ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı (p>,05) 

bulundu.  

Hastalık süresiyle eğitim gereksinimleri puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı olmasa da negatif bir ilişkinin bulunması Chien ve ark. „nın (2001) çalışma 

bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Chien ve ark.‟nın (2001) yaptığı çalışmada da,  

hastaların bir destek grubuna üye olması ile eğitim gereksinimi puanları arasında 
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anlamlı ve pozitif yönde bir ilişki olduğu; hastalık süresi ve eğitim gereksinimleri 

puanları arasında ise negatif yönde bir ilişki olduğu bulunmuştur.  

Hasta ailelerinin bireysel özelliklerine göre eğitim gereksinimleri 

incelendiğinde; hasta ailelerinin hastaya yakınlığı, cinsiyeti, yaşı, medeni durumu, 

eğitim düzeyi, çalışma durumu, gelir düzeyi ve derneğe üye olma durumuna göre, 

grupların eğitim gereksinimleri puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05; Tablo 4-18). 

Hasta yakınlarının yaş ve eğitim süresi ile eğitim gereksinimleri arasındaki ilişki 

incelendiğinde de, eğitim gereksinimleri puanı ile her iki değişken arasında anlamlı 

düzeyde bir ilişki olmadığı saptandı (p>0,05).  

Yaş, cinsiyet, eğitim durumu ile eğitim gereksinimleri arasında ilişki veya fark 

bulunduğunu belirten çalışma sonuçları bulunmaktadır. Kutlu ve arkadaşları (1999), 

ailenin eğitim durumu ile gereksinim puanları ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki 

olduğunu, eğitim düzeyi düşük olan ailelerin gereksinim puanlarının daha yüksek 

olduğunu saptamışlardır.  

Chien ve Norman (2003),  hasta ailelerinin cinsiyet ve  eğitim düzeyi ile eğitim 

gereksinimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğunu; yaş, aylık hane halkı geliri, 

hastasına bakım verme yılı arasında ise ilişki olmadığını belirtmişlerdir. İyi eğitim almış 

aile üyeleri ve kadın aile üyelerinin daha fazla eğitim gereksinimi belirttiği 

bulunmuştur. 

 Gümüş (2006a), hasta yakınlarının sağlık eğitimi gereksinimlerinin medeni 

duruma, yakınlık derecesine, eğitim durumuna, gelir düzeyine göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterdiğini saptamıştır. Stresle başetme boyutunda boşanmış veya dul olan 

hasta yakınlarının ve hasta yakını olarak anne-babaların,  iş bulma ve çalışma durumları 

boyutunda anne-babaların sağlık eğitimine daha çok gereksinim duydukları 

saptanmıştır. Şizofreni hakkında genel bilgiler boyutunda okuryazar veya ilkokul 

mezunu olan hasta yakınlarının sağlık eğitimine daha çok gereksinim duydukları 

belirlenmiştir. Düşük ve yüksek gelir düzeyine sahip hasta yakınlarının şizofreni 

belirtileri ile baş etme boyutunda, gelir düzeyi düşük hasta yakınlarının stresle baş etme, 

iş bulma ve çalışma durumları boyutunda sağlık eğitimine daha çok gereksinim 

duydukları bulunmuştur.  
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Hasta ailelerinin hastalığa iliĢkin özelliklerden yalnız hastalığa bağlı aylık 

harcama miktarına göre gruplar arasında anlamlı fark olduğu saptandı (KW: 8,225; 

p=0,016). Hasta aileleri için harcama yapmayan grubun eğitim gereksinimleri puan 

ortalamasının, ayda 500 Lira üzerinde harcama yapanlarınkinden anlamlı olarak daha 

düşük olduğu (p=0,016), diğer ikili gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olmadığı (p> 0,05)  bulundu (Tablo 4-20). 

Literatürde sosyokültürel ve sosyoekonomik etkenlerin bireylerin eğitim 

gereksinimlerini etkileyebileceği belirtilmektedir (Mueser ve ark. 1992; Chien ve ark. 

2001; Kırkpınar 2008). Şizofreni hastalarının çalışamaz duruma gelmesine bağlı gelir 

kaybı ve tedavi masraflarının yüksekliği ciddi boyutlarda ekonomik sorunlara neden 

olabilir. Literatürde, şizofreninin uzun süreli tedavi gerektirmesi, ilaç kullanma 

zorunluluğunun, özellikle sağlık sigortası olmayan aileler için karşılanması güç maddi 

yetersizliklere yol açabileceği belirtilmiştir (Tel 1999; Gümüş 2006b). Hastalarının 

hastalığına bağlı aylık harcama miktarı 500 liradan fazla olan ailelerin daha fazla eğitim 

gereksinimi bildirmeleri, sosyoekonomik yönden daha iyi düzeyde olabilecekleri ve   

gereksinimlerini karşılamaya yönelik daha rahat yardım arayışına girebilecekleri 

şeklinde yorumlandı. 

Hastanın tanısı, tedavi süresi, bilgi alma durumu, bilgi kaynağı, hastayla 

geçirilen süreye göre grupların eğitim gereksinimleri puan ortalaması arasında 

istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-20). Hasta 

yakınlarının tedavi süresi ve hastayla geçirilen süre ile eğitim gereksinimleri arasındaki 

ilişki ile incelendiğinde, tedavi süresi ve hastayla geçirilen süre ile eğitim gereksinimleri 

puanları arasında negatif yönde zayıf bir ilişki olduğu; ancak her iki değişkenle de 

aralarındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlı düzeyde olmadığı bulundu (p>0,05). 

Hastayla geçirilen süre ile eğitim gereksinimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 

düzeyde olmasa da negatif yönde zayıf bir ilişkinin bulunması Chien ve Norman‟ın 

(2003) bulgularıyla benzerlik göstermektedir. Çalışmaya katılan aile sayısının az 

olmasının  sonuçlar üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.  

Chien ve Norman (2003) çalışmalarında,  hasta ailelerinin hastasıyla kurduğu 

ilişki ile eğitim gereksinimleri arasında pozitif yönde; hastayla geçirilen zaman ile 

eğitim gereksinimleri arasında ise negatif yönde ilişki olduğunu bildirmişlerdir. 

Hastasıyla yakın ilişkide bulunmaktan hoşnut olan hasta ailelerinin eğitim 
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gereksinimleri puanlarının daha yüksek olduğu; hasta ile geçirilen zaman uzadıkça ise 

eğitim gereksinimleri puanlarının azaldığı belirtilmiştir. 

 

Kutlu ve arkadaşlarının (1999) çalışmasında, hastanın hastalığı, hastaneye yatış 

sayısı ile ailenin gereksinimleri arasında bir ilişki saptanmazken, hastalığı bilmeyenlerin 

gereksinim puanları daha yüksek bulunmuştur.  

 Şizofreniyle ilgili bilgi alma durumuna göre Gümüş (2006a), eğitim almayan 

hasta yakınlarının şizofreni belirtileri ile baş etme, şizofreni hakkında genel bilgiler, 

iletişim ve sosyal ilişkiler boyutlarıyla ilgili olarak sağlık eğitimine daha çok gereksinim 

duyduklarını bildirmiştir. 

Kendine yardım grupları veya derneklerde hasta ve ailelere verilen eğitimlerde 

hastalık ve tedavisi, haberci belirtiler, sorun çözme yöntemleri, iletişim becerileri 

öğretilir. Ayrıca aileler, başetme yöntemi olarak etkin yardım arama konusunda 

(Örneğin; bilgi ve destek alabilecekleri kaynaklar hakkında, şizofreniye ilişkin yayınları 

okumaları ve soru sormaları) bilgilendirilir ve cesaretlendirilirler.  Literatürde, hasta 

yakınlarının şizofreniyle ilgili bir dernek veya destek grubuna üye olma durumuna göre 

eğitim gereksinimleri arasında fark olduğunu belirten çalışmalar (Gümüş 2006a) olduğu 

gibi; fark olmadığını belirten çalışmalara da rastlanmaktadır (Mueser ve ark. 1992; 

Chien ve Norman 2003). Gümüş (2006a), dernek veya grup üyesi olmayan hasta 

yakınlarının şizofreni hakkında genel bilgiler, iletişim ve sosyal ilişkiler boyutlarıyla 

ilgili olarak sağlık eğitimine daha çok gereksinim duyduklarını saptamıştır. 

Mueser ve ark. (1992), kendine yardım grubuna üye olan ve olmayan hasta 

yakınlarının eğitim gereksinimleri arasında fark olmadığını bildirmiştir. Ancak gruplar 

arasında benzerlik ve farklılıkları belirlemek üzere yaptıkları analizde, kendine yardım 

gruplarına üye olmayan hasta yakınlarının “hasta yakınlarını destekleyen ve savunan 

grup ve dernekler” ile alkol/madde kullanımı konusunda daha çok eğitim gereksinimi 

belirttiklerini; kendine yardım gruplarına üye olan hasta yakınlarının ise “mesleki-iş ve 

uğraşıya yönelik rehabilitasyon” ile  “depresyon ve intihar düşünceleriyle başetme” 

konusunda daha çok gereksinim belirttiklerini bildirmiştir. Chien ve Norman (2003) ise, 

destek gruplarına üye olan ailelerin daha çok karşılanmayan eğitim gereksinimi 

belirttiklerini saptamıştır. 
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5.5. Hasta ve Hasta Ailelerinin Sosyal Destek Kaynakları ile Eğitim Gereksinimleri 

Puanlarının KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulguların TartıĢılması 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; hasta ve hasta ailelerinin sosyal destek 

kaynaklarına göre eğitim gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar 

arasında istatistiksel olarak anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-21). 

Tel‟in (1999) çalışmasında hasta yakınlarının yarıdan fazlasının hastalık sırasında başta 

kurum olmak üzere çevreden yardım aldığını ve bu kişilerin %46,7‟sinin bu desteği 

yetersiz bulduğunu yine aynı oranda kişinin de kısmen yeterli bulduğunu belirtmiştir. 

Literatürde aile üyelerince algılanan sosyal desteğin aile üyelerinin bakım verme ile 

ilgili algılarını ve ruhsal sağlığını olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir (Yıldırım 

2007; Arslantaş ve ark. 2009). Aynı zamanda aile ve çevreden algılanan sosyal desteğin 

hastaların yaşam kalitesini ve iyilik halini arttırdığı da belirtilmektedir (Yıldırım 2007). 

Sosyal desteği ve özellikle kurumsal anlamda desteği iyi olan hasta ve hasta ailelerinin 

tedaviye veya bakım vermeye yönelik algılarının artacağı dolayısıyla daha çok bilgi ve 

yardım arayışına gireceği düşünülmektedir. Diğer taraftan sosyal desteği iyi olan 

bireylerin sosyal ağ içerisinde bilgi gereksinimlerini karşıladıkları düşüncesiyle eğitime 

duydukları gereksinim azalabilir.  

5.6. Hasta ve Hasta Ailelerinin Hastalığa BakıĢ Açısı ile Eğitim Gereksinimleri 

Arasındaki ĠliĢkilerin TartıĢılması 

Çalışmada hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısına göre, eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak 

anlamlı fark olmadığı belirlendi (p>0,05) (Tablo 4-22); hastalığa bakış açısı 

çizelgesinden aldıkları puanlar ile eğitim gereksinimleri puanları arasındaki ilişkiye 

bakıldığında da değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olmadığı 

bulundu (p>0,05). 

Kutlu ve arkadaşları (1999), ailenin hastalığa karşı tutumu ile gereksinimleri 

arasında ilişki olduğunu; hastalığı inkar edenlerin gereksinim puanlarının diğerlerine 

göre düşük olduğunu saptamışlardır. Bu çalışmada hasta ve hasta ailelerinin tamamına 

yakınının hastalığa bakış açısının olumlu ve çok olumlu düzeyde bulunması, gruplar 

arasında fark olmamasının nedeni olarak düşünülmektedir.  
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Şiozfreni tanılı hasta ve ailelerinin eğitim gereksinimlerini ve bunu etkileyen 

faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmadan elde edilen sonuçlar şu 

şekildedir;  

 Hastaların %47,9‟unun 30-41 yaş aralığında, %77,1‟inin erkek, %92,9‟unun 

bekar, %44,3‟ünün lise mezunu, %61,4‟ünün herhangi bir işte çalışmadığı, 

%75,7‟sinin gelir durumunu “orta” olarak değerlendirdiği, %83,6‟sının sağlık 

güvencesi olduğu, %73,6‟sının anne-babasıyla yaşadığı ve %55,7‟sinin  

şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olduğu, 

 Hastaların %65‟inin hastalığını “şizofreni” olarak ifade ettiği, %50‟sinin 11 yıl 

ve daha uzun süredir hasta olduğu, %47,9‟unun 11 yıl ve daha fazla zamandır 

tedavi aldığı, %57,1‟inin 1-5 kez hastanede yatarak tedavi gördüğü ve 

%23,6‟sının 6-10 yıldır  yeni bir hastane yatışı olmadığı,  

 Hastaların %42,9‟unun hastalık hakkında biraz bilgisinin olduğu ve %45,0‟inin 

(n=63) iki veya daha fazla kaynaktan bilgi edindiği belirlendi. Hastaların 

%42,9‟unun doktor, hemşire, psikolog gibi sağlık personelinden, %36,4‟ünün 

kitap, dergi, broşürlerden, %26,4‟ünün dernek ve dernekte verilen terapilerden, 

%19,3‟ünün internetten ve %7,1‟inin televizyon ve gazeteden bilgi edindikleri, 

 Hastaların %52,9‟unun iki veya daha fazla sosyal destek kaynağı belirttiği,  

%51,4‟ünün hastalığa bakış açısının çok olumlu olduğu, hastalığa bakış açısı 

çizelgesi puan ortalaması 7,19 ±2,62 (Aralık:1-10) olduğu, 

 Hasta ailelerinin %48,0‟inin hastanın annesi olduğu, %45,3‟ünün 51-60 yaş 

aralığında yer aldığı, %69,3‟ünün kadın, %70,7‟sinin evli, %49,3‟ünün 

ilköğretim mezunu, %37,3‟ünün ev hanımı, %78,7‟sinin gelir durumlarını “orta” 

olarak değerlendirdiği, %94,7‟sinin sosyal güvencesinin olduğu ve %64‟ünün  

şizofreniyle ilgili bir derneğe üye olmadığı, 

 Hasta ailelerinin %66,7‟sinin hastalarının tanısını “şizofreni” olarak ifade ettiği, 

%45,3‟ünün hastasının 11 yıl ve daha fazla zamandır tedavi aldığı,   %92‟sinin 

haftada en az üç gün ve daha fazla hasta ile birlikte zaman geçirdiği, 

%54,7‟sinin hastalığa bağlı aylık 500 Lira ve daha az harcaması olduğu, 
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 Hasta ailelerinin %44,0‟ünün hastalık hakkında biraz bilgisinin olduğu,  

%49,3‟ünün iki veya daha fazla kaynaktan bilgi edindiği belirlendi. Ailelerin 

%49,3‟ünün doktor, hemşire, psikolog gibi sağlık personelinden, %34,7‟sinin 

dernek ve dernekte verilen terapilerden, %32‟sinin kitap, dergi, broşürlerden, 

%24‟ünün televizyon, gazeteden ve %22,7‟sinin internetten bilgi edindikleri, 

 Hasta ailelerinin %49,3‟ünün bir sosyal destek kaynağı belirttiği, %54,7‟sinin 

hastalığa bakış açısının çok olumlu olduğu, hastalığa bakış açısı çizelgesi puan 

ortalamasının 7,28 ±2,35 (Aralık:1-10) olduğu, 

 Şizofreni tanılı bireylerin PHEGA puan ortalamalarının 3,75 ile  1,94 arasında 

olduğu ve toplam puan ortalamasının 3,09±,99 olduğu; hasta ailelerinin PHEGA 

puan ortalamalarının ise 4,29 ile  2,51 arasında olduğu ve toplam puan 

ortalamasının 3,54±1,03 olduğu belirlendi. Şizofreni tanılı bireyler ve ailelerin 

eğitim gereksinimleri karşılaştırıldığında, hasta ailelerinin eğitim gereksinimleri 

puan ortalamasının hastalarınkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu,   

 Hastaların en önemli gördükleri eğitim gereksinimleri sırasıyla hastalıkla ilgili 

son bilimsel gelişmeler, ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma, hastalık için 

kullanılan psikiyatrik ilaçlar, stresle etkili biçimde başetme yolları, ilaçların yan 

etkileri, hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci belirtiler, anne baba 

öldüğünde ne yapılacak, psikiyatrik teşhis /tanı nasıl konulur, hastalığın 

belirtileri, hastalık ne kadar yaygındır olduğu; en az ilgilendikleri konuların ise 

alkol / madde kullanımı, psikiyatri kliniğine yatırılma, öfke, şiddet ve saldırgan 

davranışlar, hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma ve  geçmeyen 

halüsinasyonlar olduğu, 

 Hasta ailelerinin en önemli gördükleri eğitim gereksinimleri sırasıyla hastalıkla 

ilgili son bilimsel gelişmeler, hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler, stresle 

etkili biçimde başetme yolları, anne-baba öldüğünde ne yapılacak ve hastalık ne 

kadar yaygındır, kişi hastalandığında ne olur, ruh sağlığı hizmetlerinden 

yararlanma, psikiyatrik ilaçlar, ilaçların yan etkileri, hasta için hastalığın anlamı, 

erken haberci belirtiler olduğu; en az ilgilendikleri konuların ise alkol / madde 

kullanımı, hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma, psikiyatri kliniğine 

yatırılma, tatilleri planlama ve karşılaşılabilecek durumlarla baş etme ile öfke, 

şiddet ve saldırgan davranışlar olduğu, 
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 Hastaların bireysel ve hastalığa ilişkin özellikleri ile eğitim gereksinimleri 

karşılaştırıldığında; cinsiyet, yaş, eğitim durumu, çalışma durumu, sosyal 

güvence, yaşam ortamı, dernek üyeliği, tanı, hastalık hakkında bilgi alma 

durumu, bilgi kaynağı, hastalık süresi ve tedavi süresine göre eğitim 

gereksinimleri puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

 Bireysel ve hastalığa ilişkin özellikleri ile eğitim gereksinimleri puanları 

arasındaki ilişki incelendiğinde; yaş ile eğitim gereksinimleri arasında negatif 

yönde zayıf ve anlamlı bir ilişki olduğu, diğer değişkenler ile eğitim 

gereksinimleri puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki 

olmadığı, 

 Bekar olanların eğitim gereksinimleri puan ortalamalarının evli olanlardan daha 

yüksek olduğu (p<0,05), 

 Gelir durumu kötü olanların eğitim gereksinimleri puan ortalamalarının, gelir 

durumu iyi olanlarınkinden anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p=0,013), 

 Psikiyatri kliniğine yatış öyküsü olan hastaların eğitim gereksinimleri puan 

ortalamalarının yatışı olmayanlara göre anlamlı olarak daha yüksek olduğu 

(p<0,05), yapılan ileri analizde hastaneye yatışı olmayan bireylerin puan 

ortalamalarının, hastaneye 6 ve daha fazla yatışı olanlarınkinden anlamlı olarak 

daha düşük olduğu (p=0,013), 

 Hastaneden çıkıştan bu yana geçen süreye göre gruplar arasında anlamlı fark 

olduğu (p<0,05), ancak farkın hangi gruplardan kaynakladığını belirlemek için 

yapılan ileri analizde gruplar arasında anlamlı fark olmadığı,   

 Hasta ailelerinin bireysel ve hastalığa ilişkin özellikleri ile eğitim gereksinimleri 

karşılaştırıldığında; hasta ailelerinin hastaya yakınlığı, yaş, eğitim durumu, 

çalışma durumu, gelir düzeyi, cinsiyet, medeni durum, şizofreniyle ilgili bir 

derneğe üye olma durumu, hastanın tanısı, tedavi süresi, hastalık/tedavisi 

hakkında bilgi alma durumu, bilgi kaynağı ve hastayla geçirilen süreye göre 

grupların eğitim gereksinimleri puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı 

(p>0,05), 
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 Hastalık veya tedaviyle ilgili harcama yapmayan hasta ailelerinin eğitim 

gereksinimleri puan ortalamasının ayda 500 Lira üzerinde harcama 

yapanlarınkinden anlamlı olarak daha düşük olduğu (p=0,016), 

 Bireysel ve hastalığa ilişkin özellikleri ile eğitim gereksinimleri puanları 

arasındaki ilişki incelendiğinde tüm değişkenler ile eğitim gereksinimleri 

arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir ilişki olmadığı; 

 Hasta ve hasta ailelerinin sosyal destek kaynaklarına göre eğitim gereksinimleri 

puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05), 

 Hasta ve hasta ailelerinin hastalığa bakış açısına göre eğitim gereksinimleri puan 

ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı (p>0,05) belirlendi. 
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Elde edilen bu sonuç doğrultusunda; 

Ruh sağlığı hizmetlerinde hasta ve ailelerin eğitim gereksinimlerinin sistemli ve 

sürekli bir şekilde tanılanması, 

Hasta ve ailelerin eğitim gereksinimlerini tanılamaya yönelik daha geniş 

örneklemde çalışmaların yapılması, 

Hasta ve ailelerin eğitim gereksinimlerini ve deneyimlerini  daha derinlemesine 

anlamak için kalitatif çalışmaların yapılması, 

Ruh sağlığı çalışanlarının hasta ve ailelerinin gereksinimlerine ilişkin 

farkındalıklarının arttırılmasına yönelik hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi, 

Hasta ve ailenin gereksinimlerini karşılamaya yönelik ruh sağlığı çalışanlarının 

bilgi ve becerilerinin arttırılması, 

Hasta ve ailelere yönelik eğitimlerde gereksinimleri belirlemeye yönelik anketin 

kullanılması,  

Hasta ve ailelerin eğitim gereksinimlerine dayalı eğitim programlarının 

oluşturulması ve uygulanması, 

 Eğitim programları içine hastalık hakkında genel bilginin yanısıra şizofreni ve 

tedavisine ilişkin yapılan güncel çalışmalar ve sonuçları, ruh sağlığı hizmetleri ve bu 

hizmetlere ulaşım, stresle baş etme ve geleceğe yönelik planlar ve endişelerin 

paylaşılması ve anne baba öldüğünde hastanın yaşamını sürdürebilmesine ilişkin beceri 

geliştirme gibi konularının eklenmesi önerilebilir. 
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FORMLAR 

EK-1: 

BĠLGĠ FORMU/HASTA 

Cinsiyeti:              ( ) 1. Kadın                      ( ) 2. Erkek   

YaĢı: 

Medeni durumu:   ( ) 1. Bekar /Dul              ( ) 2. Evli                                                                                                                                                                            

Eğitim düzeyi:       ( ) 1. İlkokul ( ) 2. Ortaokul ( ) 3. Lise 

 ( ) 4. Lisans ve üstü   

Eğitim süresi (Yıl): 

Mesleği /ÇalıĢtığı iĢin adı:  

Gelir durumu:       ( ) 1. Kötü ( ) 2. Orta ( ) 3. İyi 

Sosyal güvencesi:  ( ) 1. Yok                        ( ) 2. Var 

Hastalık süresi: 

Psikiyatrik yatıĢların toplam sayısı: 

Hastaneden çıkıĢından bu yana geçen süre: 

Hastalık / tedavisi hakkında bilgi alma durumu: 

   ( ) 1. Yok ( ) 2. Biraz var ( ) 3. Var 

Bilginiz varsa bu bilgiyi nereden veya kimden aldınız? 

YaĢam koĢulları/ yaĢam ortamı : 

      ( ) 1. Yalnız yaşıyor ( ) 2. Anne-baba ile ( ) 3.Eş ve çocukları ile 

 ( ) 4. Diğer bir yakını ile   

Sosyal destek durumu:   

      ( ) 1. Yok ( ) 2. Aile üyeleri ( ) 3.Kurum / dernek 

 ( ) 4. Arkadaş, akraba ( ) 5. Diğer  

  

Hastalığınızın tedaviyle iyileĢecebileceğine inanma düzeyinizi aĢağıdaki çizelge 

üzerinde iĢaretleyiniz. 

1____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9____10 

Ġnanmıyorum                                                                                   Ġnanıyorum 
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EK-1: 

BĠLGĠ FORMU/HASTA YAKINI: 

 

Hastaya yakınlık derecesi: 

Cinsiyeti:               ( ) 1. Kadın  ( ) 2. Erkek   

YaĢı: 

Medeni durumu:    ( ) 1. Bekar /Dul ( ) 2. Evli 

 

Eğitim düzeyi:        ( ) 1. Okur Yazar ( ) 2. İlkokul  ( ) 3. Ortaokul 

    ( ) 4. Lise  ( ) 5. Lisans ve üstü 

Eğitim süresi (Yıl): 

Mesleği /ĠĢi:  

Gelir durumu:        ( ) 1. Kötü                         ( ) 2. Orta                   ( ) 3. İyi 

Sosyal güvencesi:   ( ) 1. Yok                          ( ) 2. Var 

Hastalık / tedavisi hakkında bilgi alma durumu: 

                                     ( ) 1. Yok                           ( ) 2. Biraz Var           ( ) 3. Var 

Bilginiz varsa bu bilgiyi nereden veya kimden aldınız? 

Hastanın bakımına ayrılan/ hastayla geçirilen süre: 

Hastalığa bağlı aylık harcama-maaliyet: 

Sosyal destek durumu:   

      ( ) 1. Yok ( ) 2. Aile üyeleri ( ) 3.Kurum / dernek 

 ( ) 4. Arkadaş, akraba ( ) 5. Diğer  

Yakınınızın hastalığının tedaviyle iyileĢecebileceğine inanma düzeyinizi aĢağıdaki 

çizelge üzerinde iĢaretleyiniz. 

1____2_____3_____4_____5_____6_____7_____8_____9____10 

Ġnanmıyorum                                                                                   Ġnanıyorum 
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EK-2: 

EDUCATIONAL NEEDS QUESTIONNAIRE 

People with psychiatric illnesses and their relatives often have a need for 

information about the illness and how the cope more effectively with it.  We would 

like to know how interested you are in learning about the following topic areas. 

 

Please indicate how much you would like to know more about each of the following 

topic areas by giving a rating between 1 (not interested) and 5 (very interested). 

Circle the number next to the question for your rating.  

 

1   2          3             4             5 

Not       Slightly             Somewhat             Rather                   Very 

Interested             Interested 

1. How common the illness is and what tends to happen 
when a person has it. 1 2 3 4 5 

2. How psychiatric diagnoses are made. 1 2 3 4 5 

3. Symptoms of the illness. 1 2 3 4 5 

4. What the illness is like for the person with it. 1 2 3 4 5 

5. Biological theories. 1 2 3 4 5 

6. Genetics and vulnerability to illness. 1 2 3 4 5 

7. Psychiatric medications. 1 2 3 4 5 

8. Side effects of medications. 1 2 3 4 5 

9. Early warning signs of the illness and relapse. 1 2 3 4 5 

10. Stress and the illness. 1 2 3 4 5 

11. Ways of managing stress more effectively.  1 2 3 4 5 

12. Improving communication with relatives. 1 2 3 4 5 

13. Strategies for solving problems.  1 2 3 4 5 

14. Setting limits on the patient‟s behavior. 1 2 3 4 5 

15. Enhancing leisure and recreation activities. 1 2 3 4 5 

16. Improving social relationships. 1 2 3 4 5 

17. Day treatment. 1 2 3 4 5 

18. Vocational rehabilitation. 1 2 3 4 5 

19. Alternative living situations. 1 2 3 4 5 

20. Improving independent living skills. 1 2 3 4 5 

21. Improving grooming and hygiene. 1 2 3 4 5 

22. Coping with depression and suicidal thoughts. 1 2 3 4 5 

23. Drug / alcohol abuse. 1 2 3 4 5 

24. Anxiety and panic attacks. 1 2 3 4 5 

25. Anger, violence, assaultive behavior. 1 2 3 4 5 
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26. Persistant  hallucinations. 1 2 3 4 5 

27. Persistant delusions. 1 2 3 4 5 

28. Sleeping problems. 1 2 3 4 5 

29. Social isolations, avoidance / withdrawal. 1 2 3 4 5 

30. Loss of pleasure. 1 2 3 4 5 

31. Lack of interest and motivation. 1 2 3 4 5 

32. Problems with concentration. 1 2 3 4 5 

33. Alternative treatment approaches. 1 2 3 4 5 

34. Involuntary commitment to hospital. 1 2 3 4 5 

35. Getting what you need from mental health system. 1 2 3 4 5 

36. Applying for financial assistance . 1 2 3 4 5 

37. Relatives support and advocacy organizations. 1 2 3 4 5 

38. Patients self-help organizations. 1 2 3 4 5 

39. Psychiatric hospitalization. 1 2 3 4 5 

40. Managing “burnout”. 1 2 3 4 5 

41. Recent research on mental illness. 1 2 3 4 5 

42. What happens when parent dies. 1 2 3 4 5 

43. Dealing with weight gain. 1 2 3 4 5 

44. Planing / coping with holidays. 1 2 3 4 5 

45. Coping with stigma of mental illness. 1 2 3 4 5 

 

What other topic areas not listed above would you be interested in learning more information 

about ? 

     - 

Please indicate your relationship to the patient: 

- I am patient 

- Child 

- Parent 

- Spouse 

- Sibling (brother, sister) 

- Other relative ( aunt, uncle, grandparent, niece, nephew, etc. ) 

- Friend 

 

Please indicate your (your relative‟s) diagnosis: 

- Schizophrenia 

- Depression 

- Schizoaffective disorder 

- Manic-depression 

- Other (Specify;_________________) 

 

Are you member of the Alliance for the Mentally Ill (AMI)? 

 

Yes___          No___ 

 

How many years has it been since (your relative) first received psychiatric 

treatment?____________ 
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EK-2: 

PSĠKĠYATRĠK HASTALIKLARA YÖNELĠK EĞĠTĠM GEREKSĠNĠMLERĠ 

ANKETĠ 

Yönerge: Psikiyatrik hastalığı olan kişiler ve yakınları genellikle hastalık ve hastalıkla nasıl 

daha etkili baş edecekleri hakkında bilgiye gereksinim duyarlar. Bu ölçek, sizin aşağıda yer alan 

konulara ilişkin öğrenme gereksinimlerinizi belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. 

Biz de sizin aşağıdaki konulardan hangilerini öğrenmek istediğinizi bilmek istiyoruz. 

Lütfen aşağıdaki ifadelerin her birini dikkatle okuyunuz ve belirtilen konulardan her biri 

hakkında daha fazla bilmek istediklerinizi ilgi derecenize göre işaretleyiniz (1: İlgim yok-5: Çok 

İlgiliyim). 

1 2 3 4 5 

İlgim 

Yok 

Biraz 

İlgiliyim 

Oldukça 

İlgiliyim 

Epeyce 

İlgiliyim 

Çok 

İlgiliyim 

1 Hastalık ne kadar yaygındır ve kişi hastalandığında ne 

olur? 

1 2 3 4 5 

2 Psikiyatrik teşhis / tanı nasıl konulur? 1 2 3 4 5 

3 Hastalığın belirtileri nelerdir? 1 2 3 4 5 

4 Hasta hastalığı konusunda neler yaşıyor, ne hissediyor, 

hastalığını nasıl algılıyor? 

1 2 3 4 5 

5 Hastalığın oluşumundaki biyolojik etkenler 1 2 3 4 5 

6 Kalıtsal-genetik özellikler ve hastalığa yatkınlık özellikleri 

nelerdir? 

1 2 3 4 5 

7 Hastalık için kullanılan psikiyatrik ilaçlar 1 2 3 4 5 

8 İlaçların yan etkileri nelerdir? 1 2 3 4 5 

9 Hastalığı ve nüksettiğini gösteren erken haberci belirtiler 1 2 3 4 5 

10 Stres ve hastalık arasındaki ilişki nedir? 1 2 3 4 5 

11 Stresle etkili biçimde başetme yolları nelerdir? 1 2 3 4 5 

12 Yakınlarla iletişimi geliştirme 1 2 3 4 5 

13 Sorun çözme yöntemleri 1 2 3 4 5 

14 Hastanın istenmeyen davranışlarına sınırlama getirme 

(Örneğin sürekli uyumak istemesi, ev eşyalarına zarar 

verme gibi) 

1 2 3 4 5 

15 Boş zaman ve eğlence / hobi aktivitelerini arttırma 1 2 3 4 5 

16 Sosyal ilişkileri geliştirme 1 2 3 4 5 

17 Gündüz tedavisi / gün içi tedavi seçenekleri (Gündüz 

hastanesi kapsamında yürütülen terapi ve rehabilitasyon 

programları vb faaliyetler) 

1 2 3 4 5 

18 Iş ve uğraşıya yönelik rehabilitasyon 1 2 3 4 5 

19 Alternatif yaşam durumları (Bakım evleri, korumalı evler, 

Yalnız yaşama, aileyle birlikte yaşama, arkadaşlarla 

yaşama vb.) 

1 2 3 4 5 

20 Kendi kendine yaşayabilme becerilerini geliştirme 1 2 3 4 5 

21 Kendine bakım, giyim kuşam ve temizliği geliştirme 1 2 3 4 5 
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22 Depresyon ve intihar düşünceleriyle başetme 1 2 3 4 5 

23 Alkol / madde kullanımı 1 2 3 4 5 

24 Kaygı (anksiyete) ve panik ataklar 1 2 3 4 5 

25 Öfke, şiddet ve saldırgan davranışlar 1 2 3 4 5 

26 Geçmeyen halüsinasyonlar ( gerçek olmayan görüntü, ses, 

koku gibi) 

1 2 3 4 5 

27 Geçmeyen, gerçek olmayan inanç ve düşünceler 1 2 3 4 5 

28 Uyku sorunları 1 2 3 4 5 

29 Sosyal yaşamdan kaçma / içe kapanma 1 2 3 4 5 

30 Zevk alamama 1 2 3 4 5 

31 İlgi ve motivasyon eksikliği 1 2 3 4 5 

32 Dikkatini bir şeye yoğunlaştırmayla ilgili (Konsantrasyon) 

sorunlar 

1 2 3 4 5 

33 Alternatif / değişik tedavi yöntemleri 1 2 3 4 5 

34 Hastaneye hastanın rızası olmadan yatırılma 1 2 3 4 5 

35 Ruh sağlığı hizmetlerinden yararlanma 1 2 3 4 5 

36 Hastalara yasal olarak tanınan mali / parasal haklar için 

başvuru (Örneğin malulen emeklilik, özürlü maaşı vb) 

1 2 3 4 5 

37 Hasta yakınlarını destekleyen ve savunan dernekler ve 

kuruluşlar 

1 2 3 4 5 

38 Hastalar için kendi kendine yardım grupları 1 2 3 4 5 

39 Psikiyatri kliniğine yatırılma 1 2 3 4 5 

40 Tükenmeyle (yorulmayla) başetme 1 2 3 4 5 

41 Hastalıkla ilgili son bilimsel gelişmeler 1 2 3 4 5 

42 Anne baba öldüğünde ne yapılacak? 1 2 3 4 5 

43 Kilo alımıyla başetmek 1 2 3 4 5 

44 Tatilleri planlama, karşılaşılabilecek durumlarla başetme 1 2 3 4 5 

45 Ruhsal hastalığa yönelik toplumun damgalaması / 

ayrımcılığı ile başetme 

1 2 3 4 5 

 

Yukarıda listelenen konu başlıkları dışında daha çok bilgi almak istediğiniz konu başlıkları 

nelerdir? 

- 

Lütfen hastayla yakınlığınızı belirtiniz: 

-  Kendisiyim -  Eşiyim 

-  Çocuğuyum -  Kardeşiyim 

-  Annesiyim -  Arkadaşıyım 

-  Babasıyım 

 

-Diğer akrabalarından (amcası, halası, 

teyzesi, dedesi, yeğeni v.b.) 

 

Lütfen rahatsızlığınızı / yakınınızın rahatsızlığını belirtiniz: 

 

Herhangi bir psikiyatrik derneği ya da kuruluşuna üye misiniz? Cevabınız evet ise hangisi? 

Evet  (.......................................................................) 

Hayır 

 

İlk kez psikiyatrik tedavi aldığınızdan bu yana kaç yıl geçti / Yakınınızın ilk tedavi almaya 

başladığından bu yana kaç yıl oldu? 
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EK-3: 
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EK-4 
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ETĠK KURUL KARARI 

EK-5 
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EK-6 
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EK-7: 
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EK-8: 

BĠLGĠLENDĠRĠLMĠġ ONAM FORMU 

Sayın katılımcılar, 

Psikiyatrik hastalığı olan insanlar ve yakınları çoğunlukla hastalık, tedavisi ve 

hastalıkla nasıl daha etkili başa çıkacakları hakkında bilgiye gereksinim duyarlar. Bu 

nedenle eğitim gereksinimlerinizi, yani neleri öğrenmek istediğinizi ve bunun sizin için 

önemini belirlemek amacıyla “Şizofreni Tanılı Hasta ve Ailelerinin Eğitim 

Gereksinimleri” konulu bir araştırma yapmayı amaçlamaktayız. Eğitim 

gereksinimlerinizi size verilen bir ölçek üzerinde göstermeniz istenecektir. Bu 

uygulama yaklaşık 15-20 dakikanızı alacaktır.  

Bu çalışmaya katılmama ve katıldığınız takdirde yazılı onay vermiş olmanıza 

rağmen çalışmanın herhangi bir aşamasında ayrılma hakkına sahipsiniz. Ayrıca sizin 

isteğinize bakılmaksızın araştırmacı tarafından araştırma dışı bırakılabilirsiniz. Çalışma 

sırasında araştırma amacıyla sizden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. İsminiz 

saklı tutulacaktır ancak etik kurullar ve resmi makamlar size ait tıbbi bilgilere ulaşabilir. 

Araştırma sırasında ortaya çıkan, size ait bir bilgi söz konusu olduğunda bu size veya 

yasal temsilcinize bildirilecektir. Çalışmada yer aldığınız için size herhangi bir ücret 

ödenmeyecektir. 

 

Açıklamaları yapan araştırmacının Adı Soyadı, imzası 

Çalıştığı kurum ve telefonu: 
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