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Önsöz

Dünya Sağlık Örgütü, güçlüklere maruz kalan insanlara yapılabilecek psikolojik müdahaleler 

konusundaki rehberlik taleplerine yönelik olarak,  ruh sağlığı program kapsamında yer alan GAP 

Eylem Programı (mhGAP www.who.int/mental_health/mhgap) dahilinde bazı kanıta dayalı 

müdahaleler önermiştir (bkz. mhGAP Müdahale Kılavuzu 2016; Dua ve ark., 2011). Kısıtlı 

kaynaklara sahip birçok ülkede, ruh sağlığı uzmanlarının sayısı da sınırlıdır ve bu müdahaleler için 

gerekli eğitimleri düzenlemek zordur. Bu nedenle, hem uzman hem de uzman olmayan sağlık ve 

sosyal bakım profesyonelleri tarafından eğitim ve denetim ile kolaylıkla uygulanabilecek, 

basitleştirilmiş psikolojik müdahaleler geliştirmek, bir halk sağlığı önceliğidir. Bu girişimin bir 

parçası olarak, Kişilerarası Danışmanlık olarak adlandırılan düşük yoğunluklu bir müdahale 

geliştirilmiştir. Bu kılavuz, bireylerin tanısından bağımsız olarak akut ve kronik zorluklarla 

tetiklenebilen sıkıntıların hem fiziksel hem de ruhsal belirtilerine odaklanan bir Kişilerarası 

Danışmanlık uygulamasını standardize etmiştir. Bu kılavuzdaki öneriler, birinci basamak sağlık 

hizmetlerine başvuran yetişkinlere yöneliktir. Bu terapinin farklı bir modeli olan “Depresyon için 

Kişilerarası Grup Terapisi” (IPT-G ya da KIPT-G) ve olumsuz olaylara maruz kalan topluluklarda 

sıkıntı yaşamakta olan yetişkinler için geliştirilen "Sorun Yönetimi Artı (PM + ya da SY +)" adlı 

düşük yoğunluklu müdahaleler, Dünya Sağlık Örgütü'nün internet sitesinde hâlihazırda mevcuttur 

(www.WHO.int). 
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Bölüm1

GİRİŞ

1.1 KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK NEDİR?

Kişilerarası Danışmanl ık, Klerman ve Weissman tarafından geliştirilen ve kanıta dayalı bir tedavi 
olan Kişilerarası İlişkiler Psikoterapisinden (KIPT) uyarlanmıştır (bkz. Klerman & Weissman 1984; 
Klerman ve ark., 1987; Weissman ve ark., 2000, 2005, 2007, 2014, 2017; Cuijpers, 2016). Dünyanın 
çeşitli bölgelerinde farklı yaş gruplarında ve farklı koşullarda kullanılmıştır (Markowitz & 
Weissman, 2012; Dünya Sağlık Örgütü ve Kolombiya Üniversitesi Depresyon için Kişilerarası 
İlişkiler Grup Psikoterapisi 2016).

Kişilerarası Danışmanlık; sık izlenen ruhsal bozukluklar (depresyon, anksiyete, somatizasyon vb.), 
fiziksel hastalıklar (gerek bulaşıcı hastalıklar, gerek ise bulaşıcı olmayanlar), kronik ağrı ya da 
olumsuz olaylara maruz kalma nedeniyle ortaya çıkan belirtiler ile çalışmak için kullanılabilir. Bu 
nedenle Kişilerarası Danışmanl ık, herhangi bir özel tanının tedavisine yönelik olmayıp hastada var 
olan sorunlara bağlı izlenen belirtilerin giderilmesinde kişilerarası bağlam üzerine 
yoğunlaşmaktadır.

Sıkıntı olarak tarif edilen durumlar, hastanın kliniklere veya hastanelere sıklıkla başvurmasına 
neden olan fiziksel, duygusal ve/veya bilişsel belirtiler olarak ortaya çıkabilir. Hastanın "sorun 
alanları" olarak adlandırılan sosyal ve kişilerarası olaylar ile baş edebilmesine yardımcı olmak için, 
sıkıntı belirtilerinin başlangıcı ve doğası tanımlanır. Kişilerarası Danışmanl ık çeşitli koşullar ve 
durumlarda, temel yapısını korumakla birlikte, süre ve yoğunluğunda uyum sağlayabilecek esneklik 
de gösterir. 

Kişilerarası Danışmanlıktan fayda görebilen hastalar, tıbbi hastalıkları olup da kişilerarası 
zorluklarla karşılaşan kişiler ya da kişilerarası zorlukları olduğunu kabul etmeye gönülsüz olup 
fiziksel belirtiler gösteren kişilerdir. Aktif intihar eğilimi ya da madde kullanım bozukluğu olan, 
aktif psikoz/mani veya şiddetli ajitasyon tablosu yaşayan hastalarda ise Kişilerarası Danışmanl ık 
faydalı olmayabilir ve ek müdahalelere ihtiyaç duyulabilir. Doktorlar, hemşireler veya toplum sağlığı 
çalışanları, eğitim alarak Kişilerarası Danışmanlık uygulayabilecek birinci basamak sağlık 
profesyonelleri olarak sayılabilirler. 

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK
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Kişilerarası Danışmanlık, bireylerin kişilerarası yaşam alanlarındaki "here and now - şimdi ve 
burada" sorunlarına odaklanır. Bu sorunlar yas, evlilik, aile ve diğer ilişki çatışmaları, yaşamdaki 
önemli değişiklikler ve bunların yanı sıra yalnızlık ve izolasyon olarak sıralanabilir. Kişilerarası 
Danışmanlık bireysel bir tedavi olmakla birlikte aile üyelerini de içerecek şekilde uyarlanabilir. 

Kişilerarası Danışmanlık hastanın yaşamakta olduğu sıkıntı belirtileri ile mevcut sosyal problemleri 
arasındaki ilişkiyi anlamaya dayanır. Sağlık personeli, bu yaşam olaylarının hasta için önemli 
olduğunu vurgular. Kişilerarası Danışmanlık, hasta ve sağlık personeli arasında işbirliği gerektiren 
bir çalışmadır.

Kişilerarası Danışmanlık zaman-sınırlı bir müdahaledir. Bu danışmanlığın ne kadar süreceği 
başlangıçta belirlenmelidir. Zaman sınırlamasının amacı; ulaşılabilir hedefler belirlemek, hastanın 
destek kaynaklarını harekete geçirmek ve hastanın ilerlemesini önceden belirlenmiş hedeflere dayalı 
olarak gözlemlemektir. Eğer son seansta istenilen ilerleme kaydedilmemişse aynı tedaviye hasta ile 
zaman müzakeresi yapılarak ve belki yeni hedefler saptanarak devam edilebilir, ya da ek başka bir 
tedavi arayışına girilebilir. 

Kişilerarası Danışmanlık seanslarının süresi ve yoğunluğu, danışmanlık hizmeti olanaklarına 
bağlıdır. Genellikle 6-8 hafta süreli danışmanlık önerilmekle birlikte bu süre büyük farklılıklar 
gösterebilir. Örneğin kriz durumlarında daha kısa danışmanlık, haftalık ya da aylık ilişkide kalma 
görüşmeleri, kronik ve şiddetli sorunlarda gerektiği takdirde uzun dönemli danışmanlık 
planlanabilir. Farklı hastaların beceri, konfor ve ihtiyaçlarına göre farklılıklar gösterebilmesi 
nedeniyle bu kılavuzda danışmanlığın her bir aşaması için (başlangıç, orta, sonlandırma aşamaları) 
ayrı ayrı zaman sınırlaması yapmaktan kaçınılmıştır. 

Bu kılavuzda belirti (symptom), sıkıntı (distress) ve sorun (problem) terimleri kullanılmıştır. 

"Belirti" / "sıkıntı" terimleri, birbirlerinin yerine geçer biçimde kullanılmıştır. Bu terimler hasta, aile 
ve/veya sağlık çalışanına yardıma ihtiyaç duyulan durumları gösterme amaçlı kullanılmıştır. 
Belirtiler belli bir tanıya özgü değildir ve depresyon, anksiyete ile genel fiziksel ve psikolojik 
rahatsızlıkları kapsayabilir. 

Belirti / sıkıntı terimlerinden hangisinin kullanılacağının seçimi, hastanın daha rahat hissetmesine 
ve o durumda hastaya anlam ifade etmesine bağlı olarak yapılır.

“Sorun”; sıkıntı veya belirtilerin gelişimine etki eden yas, çatışma, geçiş veya yaşam değişimi 
dönemleri ya da yalnızlık gibi mevcut yaşam konularına atıfta bulunmaktadır. Seansların sayısı ve 
her aşamada takip edilen sıra, hastanın ilerlemesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Tedavi 
seanslarının toplam sayısı, olanaklara ve kaynaklara bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

GİRİŞBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK
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1.2 KİŞİLERARASI DANIŞMANLIKTA ANA HATLAR

Bu bölümde kişilerarası danışmanlığın ana hatları ile ilgili bir şablon sunulmuş olmakla birlikte 
seansların sayısı ve her aşamada takip edilen sıra, hastanın ilerlemesine bağlı olarak değişiklik 
gösterebilir. Tedavi seanslarının toplam sayısı da olanaklara ve kaynaklara bağlı olarak değişiklik 
gösterecektir.

1.2.1  İlk Değerlendirme Aşaması

1. Tanışma. Gizlilik ilkesinin açıklanması. Semptomların belirlenmesi. Tedavi geçmişinin
öğrenilmesi.

2. Sıkıntı belirtilerinin tanımlanması ve kişilerarası sorunlarla ilişkisinin açıklanması

3. Hasta rolü

4. Kişilerarası ilişkiler dökümü

5. Temel sorun alanlarının belirlenmesi (Yas, çatışmalar, rol değişimleri, yalnızlık/izolasyon)

6. Terapi prosedürlerinin açıklanması

1.2.2  Orta Seanslar

1. Son seanstan itibaren yaşanan belirti ve sorunların gözden geçirilmesi

2. Sorunları çözme stratejileri üzerinde çalışılması

1.2.2.1 Yas: 
1. Ölümden önce, ölüm sırasında ve ölüm sonrası hastanın ölen kişiyle olan ilişkisini

yeniden yapılandırılarak kaybın kabullenilmesi ve yas tutulması.

2. Eski uğraşların ve ilişkilerin yeniden kurulması veya yenilerinin keşfedilmesi.

1.2.2.2 Çatışma:
1. Çatışmaların ve aşamasının belirlenmesi

a. Müzakere (taraflar çözüm bulmak için tartışıyor)
b. Çıkmaz (taraflar iletişimi sonlandırmış)
c. Kopma (taraflardan biri ya da ikisi birden ilişkiyi sonlandırmak istiyor)

2. Seçeneklerin araştırılması
a. Müzakere (sorunların belirlenmesi, beklentilerdeki farklılıkları anlama ve

alternatiflerin bulunması)

C. Sonlandırma 
1. İzlemin bitişi ile ilgili duygularla baş etme
2. İlerlemenin gözden geçirilmesi; nüksleri farketme ve nükslerle baş etme konusunda stratejiler
3. Gerekli görülmesi halinde gelecekteki tedavi seçeneklerinin tartışılması

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK
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b. Çıkmaz (iletişim kurmak ve müzakere aşamasını yeniden açmak)

c. Kopma (en az zararla sonuca bağlamak)

1.2.2.3 Rol Değişiklikleri:

1. Geçmişten vazgeçilmesi ve kayıpla baş edebilmek için kaybedilenlerin yeniden

yapılandırılması.
2. Yeni rolün mümkün olan en olumlu biçimde kabul edilmesi

3. Değişimin desteklenmesi adına yeni beceri ve ilişkiler geliştirilmesi

1.2.2.4 Yalnızlık ve İzolasyon:

1. İzolasyonun, kökenini ve mevcut durumu anlayarak azaltılması

2. İlişki fırsatlarının geliştirilmesine yardımcı olunması ve teşvik edilmesi

1.2.3   Sonlandırma
1. İzlemin bitişi ile ilgili duyguları ele alma

2. İlerlemenin gözden geçirilmesi; nüksleri fark etme ve nükslerle baş etme konusunda stratejiler

3. Gerekli görülmesi halinde gelecekteki tedavi seçeneklerinin tartışılması

GİRİŞBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK



Bölüm 2
KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK 
UYGULAMASI

Kişilerarası Danışmanlık, bir önceki bölümde tanımlanan taslakla uyumlu biçimde yapılandırılır. 
Önerilen diyaloglar renkli olarak gösterilmiştir. Metinde “sağlık çalışanı” ve “hasta” terimleri 
kullanılmakla birlikte bu terimler duruma göre değişebilir.

2.1 İLK DEĞERLENDİRME AŞAMASI

İlk değerlendirme aşamasında hastayı ve sorunlarını öğrenip bir tedavi planı hazırlamalısınız. Bu 6 
görev şeklinde yapılır:

• Tanışma. Gizlilik ilkesini açıklama. Semptomları belirleme. Tedavi geçmişini öğrenme.

• Sıkıntı belirtilerini tanımlama ve kişilerarası sorunlarla ilişkisini açıklama

• Hasta rolü

• Kişilerarası ilişkiler dökümü

• Temel sorun alanlarını belirleme (yas, çatışma, rol değişiklikleri, yalnızlık/izolasyon)

• Terapi prosedürlerinin açıklanması

2.1.1 Kendinizi Tanıtın - Gizlilik İlkesini Açıklayın - Sıkıntı Veren Semptomları 
Belirleyin - Tedavi Geçmişini Öğrenin - İntihar Riskini Değerlendirin

10

Sağlık çalışanı: Merhaba, benim ismim __. Sıkıntınızı anlamak [hasta için daha uygun bir terim 
varsa onu kullanın] ve neden kaynaklanmış olabileceğini araştırabilmek için size birkaç soru 
soracağım. Konuştuğumuz her şey, bir başkasıyla görüşmemi istemediğiniz veya tehlike altında 
olmadığınız sürece aramızda ve gizli kalacaktır. Kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı 
olabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte size sıkıntı veren sorunları anlamaya ve çözüm bulmaya 
çalışacağız.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK
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Sağlık çalışanı psikososyal özgeçmiş almalı ve mental durum muayenesi yapmalıdır. Sağlık çalışanı 
sıkıntı yaratan fiziksel ve psikolojik belirtileri değerlendirmek için kültürel olarak geçerli ve yerel 
olarak standartlaştırılmış, pratik, kullanışlı araçları da kullanabilir (tarama önerileri için Ekler 
kısmına bkz). İntihar riski her zaman değerlendirilmelidir. Kişilerarası Danışmanlığa başlamadan 
önce bipolar bozukluk, psikoz, bilişsel bozukluklar ve madde bağımlılığı tanıları dışlanmalı ve bu 
durumların varlığı halinde hasta bir psikiyatriste yönlendirilmelidir.

UYGULAMA

Sağlık çalışanı: Merhaba, benim ismim __. Sıkıntınızı anlamak [hasta için daha uygun bir terim 
varsa onu kullanın] ve neden kaynaklanmış olabileceğini araştırabilmek için size birkaç soru 
soracağım. Konuştuğumuz her şey, bir başkasıyla görüşmemi istemediğiniz veya tehlike altında 
olmadığınız sürece aramızda ve gizli kalacaktır. Kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı 
olabileceğimizi düşünüyorum. Birlikte size sıkıntı veren sorunları anlamaya ve çözüm bulmaya 
çalışacağız.

Hastayla yapılan görüşme, hastanın birçok depresyon belirtisi yaşadığını ve "hayatı yaşamaya değer 
bulmadığını" ortaya çıkardıysa, bu durum intihar riskinin soruşturulmasını gerektirir.

İntihar Riski Değerlendirmesi

Fiziksel veya duygusal olabilecek belirtileri hasta ve/veya aile ile birlikte gözden geçirin (bkz. 
“İntihar Riski” Eki).

Sağlık çalışanı: Şimdi size, sizin bahsettiklerinize benzer sıkıntılara sahip olan herkese 
sorduğum bazı ek sorular sormak istiyorum. Bunlar sizin için geçerli olabilir veya olmayabilir. 
Sizin bahsettiğiniz belirtileri yaşayan ve çözüm bulmakta zorlanan insanlarda bazen hayatın 
yaşamaya değer olmadığı düşüncesi oluşur. Yaşadığınız tüm bu acılar sırasında sizin de böyle 
düşündüğünüz oldu mu?

Sağlık çalışanı: Ölmüş olmayı istediğiniz oldu mu? Bu düşüncelerinizden birisine bahsettiniz 
mi?

Sadece cevabın “evet” olması halinde sonraki soruyu sorun.

Sadece cevabın “evet” olması halinde sonraki soruyu sorun.
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Hasta daha ileri bir intihar düşüncesi ifade etmezse ve geçmişte intihar davranışı öyküsü yoksa 
intihar riski değerlendirmesi sonlandırılabilir ancak belirtiler daha sonraki görüşmelerde takip 
edilmelidir.

İntihar riski, bipolar bozukluk, psikoz, bilişsel bozukluk veya madde bağımlılığı tanısı şüphesi 
oluşursa ya da bu bozukluklar ilk değerlendirmede veya sonraki seansların herhangi birinde belirgin 
hale gelirse, hasta psikiyatri uzmanına sevk edilerek kaynaklara ve koşullara göre tedavi düzenlemesi 
yapılmalıdır.

2.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlayın ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklayın

Yaralanma, kanser veya kalp hastalığı gibi tıbbi sorunları olan hastalar, kısmen sağlık 
durumlarından ötürü yaşamlarında gerçekleşen değişikliklere bağlı olarak, kişilerarası zorluklar 
yaşarlar. Bedensel yakınmaları olan bazı hastalar ise, bu fiziksel yakınmalarının temelinde 
ilişkilerindeki zorlukların ve psikolojik sorunların yatabileceğini kabul etmek istemezler. Her iki 
durum da, tıbbi önerilere uymama veya reçetesiz maddelerin kullanılması sonucu kötüye gidebilir 
veya şiddetlenebilir. 

Görüşmenin bu bölümü hastaya belirtilerinin başlangıcı ve kişilerarası ilişki sorunları arasında ilişki 
olabileceği fikrini vermeyi hedeflemektedir. 

(Bkz. Ek “Bedensel Belirtilerinin Stresle İlişkisini Kabul Etmeye Gönülsüz Hastalar”. 

Tıbbi tedavi ya da ilaç kullanımına uymakta sorunlar yaşayan hastalar için bkz. “Tıbbi Öneriye 
Uyumsuz Hastalar”. 

Ağrısı olan hastalar için bkz. bölüm “Ağrısı Olan Hastalar”. Madde kullanım sorunlarından 
şüphelenilen hastalar için bkz. “Alkol - Madde Kullanımı Olan Hastalar”)

Sağlık çalışanı: Hayatınıza son vermek için herhangi bir plan yaptınız mı? Kendinize bir 
biçimde zarar vermeye ya da hayatınızı sona erdirmeye kalkıştınız mı?

Sağlık çalışanı: Tarif ettiğiniz belirtiler (hastanın fiziksel ve duygusal belirtilerini sıralayın) 
hayatınızda süregelen bazı olaylarla bağlantılı olabileceğinden, kararlaştıracağımız tedavide bunu 
göz önünde bulundurmalıyız. Nasıl hissettiğiniz sağlığınızı etkiler; sağlığınız ise nasıl 
hissettiğinizi etkiler. Şu anda çok sıkıntı çekiyorsunuz.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK
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2.1.3 “Hasta” Rolünü Verin 

"Hasta rolü" terimi, tüm kültürlere uygun olmayabilir. Bu yüzden uygun bir terim bulunmalıdır. 
"Hasta rolü” nün ardındaki fikir, hastanın tedavi edilebilen bir hastalığa sahip olduğunu ve "arızalı" 
bir kişi değil, yardıma ihtiyacı olan biri olduğunu anlatabilmektir. Bu kavramın amacı, hastanın 
kötü işlevselliğine dair suçluluğunu azaltmak, çözüm ile ilgili umut aşılamak ve hastanın yardım 
almasını sağlamaktır.

Sağlık çalışanı: Gerçekten şiddetli mide ağrınız var ve yediklerinizi sindiremiyorsunuz, değil 
mi? Sorunlarınız bu belirtileri tetikleyebilir veya daha kötü hale getirebilir. Belirtilerinizin ne 
zaman başladığını, hayatınızdaki hangi sorunların bunu tetiklediğini ya da devam etmesine 
neden olduğunu anlamaya çalışacağız. Durumunuzu düzeltmek için yapabileceklerimizi 
birlikte bulmaya çalışacağız. Sıkıntı yüzünden şu anda seçenekleri görmek zor olabilir. Sıkıntılı 
durum ortadan kalkmayabilir ama durumu daha iyi yönetebilir hale geleceksiniz.

Sağlık çalışanı: Tıpkı zatürree geçiren bir kişi gibi, kendinizi iyi hissetmiyorsunuz ve eskisi gibi 
yapamadığınız bazı şeyler var. Bu durum bazı insanları strese sokar; kendilerini sorumlu olarak 
görürler, yapmaya alışık oldukları şeyleri yapamadıkları için kötü hissederler. Siz sıkıntı veren 
belirtiler ile baş etmeye çalışıyorsunuz. 

Bu olanlar sizin elinizde değil. Bu belirtileri azaltmak için şu anda üzerinde çalışabileceğimiz 
şeyler var. Belirtileriniz daha iyiye gidecek. Bu belirtileri siz yaratmadınız.

Buraya gelerek sağlığınızı düzeltmeye yönelik bir adım attınız. Şimdi hayatınızı mümkün 
olduğunca kolaylaştırmak için biraz yardıma ihtiyacınız var. Bu yardım, tüm sorumluluklarınıza 
geri dönene kadar daha iyi hissetmeniz için size zaman tanıyacaktır. 

(Ev işleri, ödevler, çocukların bakımı, dinlenme vb) konularda size kim yardımcı olabilir? 
İyileşme için kendinize nasıl biraz zaman ve fırsat yaratabilirsiniz? Kendinizi daha iyi hissedene 
kadar erteleyebileceğiniz herhangi bir karar var mı? Rahatlamak için birlikte dışarı 
çıkabileceğiniz veya daha iyi hissetmek için konuşabileceğiniz birisi var mı?

Size yardım edebilecek birisi var mı? Hangi faaliyetler size huzur verir ve kendinizi daha iyi 
hissetmenize yardımcı olur? Onları daha sık yapabilir misiniz? Örneğin; gevşeme, dua, solunum 
egzersizi? Çocuklarınızı ziyaret, sosyal faaliyetler, aile veya arkadaş ziyaretleri?

UYGULAMABİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK
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2.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü Yapın

Sıkıntının başlangıç anında hastanın hayatında kimlerin önemli olduğunu öğrenin. Bu bilgi, 
sorunda payı olan ilişkileri anlamanıza ve bu da sıkıntının çözülmesine yardımcı olacaktır. Bazı 
bilgiler önceden alınmış olabilir. Kişilerarası ilişkiler dökümü, hastanın sıkıntı ya da rahatlamasında 
önemli olan aile ve arkadaşlar hakkındaki tüm bilgileri toplamanın bir yöntemidir. Tartışmayı daha 
anlamlı şekilde yürütebilmek için hastanın başlangıçta bahsetmiş olabileceği kilit kişilerin isimlerini 
ve sorunlu ilişkiyi öğrenin.

Sağlık çalışanı: Hayatınızdaki önemli insanlar kimlerdir (ölmüş veya hayatta)? İsimlerini 
yazalım. Her birinin mevcut sıkıntınız üzerindeki etkisini öğrenmek istiyorum. Oğlunuzla 
birlikte geldiğinizi fark ettim. Adı nedir? Kaç yaşında? Bu günlerde onunla aranız nasıl? 

2.1.5 Belirtilerin Başlangıcıyla İlişkili Temel Sorun Alanını Belirleyin

Bu sorular sırasında sağlık çalışanı, belirtilerin başladığı sırada hastanın hayatında neler olup 
bittiğini ve belirtileri tetikleyen ya da belirtileri devam ettiren şeylerin neler olduğunu saptar. 
Sonuç olarak, tedavinin odağı olarak bir veya en fazla iki sorun alanı belirlenmelidir.

Sağlık çalışanı: Ailenizi tanıdıktan ve sosyal sorunlarınızı belirledikten sonra, onlarla baş etme 
yolları üzerinde çalışacağız. Bugün, belirtilerinizin ne zaman başladığını ve onları neyin 
başlatabilmiş olabileceğini değerlendirelim. İlk belirtileriniz ne zaman başladı? Bu belirtileri 
hayatınızda ilk defa mı yaşıyorsunuz? Eğer ilk defa değilse, bu belirtileri daha önce kaç defa 
yaşadınız? İlk sefer ne zamandı? 

Ardından sağlık çalışanı, belirtilerin tetikleyicilerini ve belirtilerin devam etmesine neden olan 
faktörleri belirlemelidir.

Sağlık çalışanı: Şimdi belirtilerle ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorum. Bu, belirtilerin hangi 
durumlarda başladığını ya da tekrarladığını anlamamıza yardımcı olacaktır. Göğüs ya da baş 
ağrısı (hastanın dile getirdiği belirtileri sayın) yaşamaya başladığınızda, evde ya da işte, aileniz ve 
arkadaşlarınızla neler yaşamakta olduğunuzu anlatır mısınız?

Yeni bir olay olmuş muydu? Sizin için en fazla stresli veya zor olan şey neydi? Bu belirtiler ortaya 
çıkmaya başladığında hayatınızda neler olduğunu düşünün.

Bazı hastalar için belirtilerin tetikleyicileri net olabilir. Örneğin, hasta, "kız kardeşim 
hastalandıktan sonra bu belirtileri yaşamaya başladım" diyebilir. Yine de daha başka sorunları 
keşfetmeyi deneyebilirsiniz.
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Sağlık çalışanı: İlişkilerinizdeki sorunlar, kayıplar, değişiklikler, anlaşmazlıklar veya yalnızlık 
sorunlarınız hakkında bilgi aldıktan sonra bunlarla baş edebilmek için neler yapabileceğiniz 
üzerine düşüneceğiz.

Örneğin, ailesinin kız kardeşinin bakımıyla çok fazla ilgilenmediğini düşünmesi, ihanete uğramışlık 
hissi yaratıyor olabilir. Veya annesi öldüğünde semptomatik hale gelen bir erkek hastada, belirtileri 
asıl tetikleyenin annesinin evinin mülkiyeti hakkında ağabeyiyle yaşadığı kavga olduğunu 
öğrenebilirsiniz.

Bazı hastalar tetikleyicinin ne olduğu konusunda net değildirler, bu nedenle belirtileri ortaya 
çıkaran sorunlu alanları bulmak için daha fazla soru sormak gerekir.

Bu soruların cevapları, tedavinin odak noktasını belirleyecektir. Belirsizlik varsa, yeni konular 
üzerinde konuşabilmek ya da şüpheli sorun alanları ile ilgili daha fazla bilgi toplamak gerekiyorsa 
kişilerarası ilişkiler dökümüne devam ediniz.

Orta seanslarda hastanın belirlenen sorun alanı üzerinde çalışılacaktır. Kişilerarası ilişkiler 
psikoterapisi ve kişilerarası danışmanlıkta bu sorun alanları 4 grupta sınıflanır:

Yas:  Önemli kişinin ölümü ya da kaybından sonraki yas.
Çatışma:  Eş, çocuk, diğer aile üyeleri, arkadaşlar, iş arkadaşları veya diğerleriyle uyuşmazlıktan 
kaynaklı anlaşmazlıklar, çatışmalar.
Rol Değişimleri: Yaşam değişimi, örneğin bir çocuğun doğumu, yeni bir iş, evden / aileden ayrılış, 
boşanma, eğitim için evden ayrılma, taşınma, yeni bir ev, emeklilik, tıbbi hastalık, mezuniyet, göç, 
evlilik vb.
Yalnızlık ve İzolasyon:  Akut yaşam olayı yoktur. İlişkilerin azlığı, yalnızlık, sosyal izolasyon, can 
sıkıntısı.

Aşağıda verilen örnekler sorular, tedavinin odağı olacak sorun alanının bulunmasına yardımcı 
olabilecek rehber sorulardır.

2.1.5.1 Yas

Sağlık çalışanı: Yakın zamanda ya da bir süre önce, sizin için önemli olan birisi vefat etti mi? Ne 
zaman? Vefat döneminde ve şu anda nasıl hissettiğinizi anlatabilir misiniz?

Aşağıdaki soruların bir kısmını ya da hepsini sorarak devam edin.
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Sağlık çalışanı: Bazı insanlar, kaybettikleri, ölmüş yakınları ile olan ilişkileri hakkında 
konuşunca kendilerini daha iyi hissederler. Bazıları için ise bu çok zordur. Bu konuda siz nasıl 
hissediyorsunuz? 
Kaybınızla ilgili konuştuğunuz insanlar var mı?
Sevdiğiniz kişi öldüğünden beri günlük işlerinizi yapabiliyor musunuz?
Sık sık ağlar mısınız?
Sevdiğiniz kişi neden öldü?
Ölen kişinin hastalığına yakalanmaktan korkuyor musunuz?
Yas tutma gelenekleriniz nelerdir ve bu kaybınızda bunları yapabildiniz mi? Yapamadıysanız 
bu nasıl hissettirdi? Kaybettiğiniz kişiyle ilişkiniz nasıldı? Ölümünden bu yana hayatınız nasıl 
değişti?
Eşyalarını ne yaptınız?
Bu kişi öldüğünde size yardım eden güvendiğiniz birisi var mıydı?

2.1.5.2 Çatışma 

Sağlık çalışanı: Sizin için önemli olan bir kişiyle yaşadığınız bir anlaşmazlık ya da çatışma var 
mı? Bana bundan biraz bahseder misiniz? Konu neydi? Bu size nasıl hissettirdi? Size ve 
ilişkinize nasıl etkisi oldu?

Çatışmanın farklı aşamaları vardır:

İlk aşamada süren çatışmaya rağmen her iki taraf konuyu müzakere etmektedir (müzakere). 

Başka bir aşamada taraflar konuyla ilgili konuşmayı bırakmışlardır; birlikte olmak isteseler de 
"saplanıp kalmış" olma hissini yaşarlar (çıkmaz). 

Bir diğer aşamada ise taraflardan biri veya her ikisi de ilişkiyi bitirmek ister ancak nihai kararı 
vermekte zorlanırlar, sonuçlarından çekinirler (kopma). Bazı kültürlerde kişi üzerinde olumsuz 
etkiler olmaksızın kopmak mümkün değildir.

Müzakere

Sağlık çalışanı: Bazı çatışmalar tahrip edicidir. Tartışırsınız, bağırırsınız, şikâyet edersiniz. 
Her biriniz diğerinden farklı şeyler ister, diğerini yanlış anlar ve sinirlenirsiniz ama sorunları 
tartışarak çözemezsiniz. Başarılı olamayabilir ama yine de denersiniz. Bu aşamadaki bir kişi 
genellikle işleri yoluna koymak ister, müzakere halindesinizdir. 
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Çıkmaz

Sağlık çalışanı: Bazı çatışmalar sessizdir. Her ikiniz de yanlış anlaşıldığınızı hissedip 
öfkelenirsiniz ama anlaşmazlığınız hakkında konuşmazsınız. Sorununuzla ilgili konuşmanızı 
ve onunla başa çıkmanın yeni yollarını bulmak için bir kez daha denemenizi rica ediyorum. 
İnsanlar öfkeliler ama konuşmuyorlarsa, biz bunu “çıkmaz” olarak adlandırırız. Bu yanlış 
anlamalar, iletişim kurma ya da kurmama biçimleriniz üzerinde birlikte düşünelim.

Kopma

Bazı kültürlerde resmi olarak bir ilişkiyi sona erdirmek bir seçenek değildir. Böyle durumlarda, 
hastanın ilişkisini resmi olarak sona erdirmeden değiştirmesine yardımcı olunabilir. İnsanlar 
birlikte yaşamaya devam etseler de farklı şekillerde etkileşime girebilir veya daha önce 
yaşadıklarından farklı bir ilişki yaşayabilirler.

Sağlık çalışanı: Bazı ilişkiler, derin anlaşmazlıklar yüzünden değişebilir ya da bitebilir. Bir taraf 
ya da belki de her iki taraf da ilişkiyi bitirmek isteyebilir. Taraflardan her biri farkındalığın 
değişik bir aşamasında olabilir. Eğer ilişki koparsa, bunun kendinize ve diğerlerine en az zarar 
verecek şekilde gerçekleşmesi gerekir. Herhangi bir değişikliğin mümkün olup olmadığını 
görmek için sizden ilişkiyi bitirmeyi ertelemenizi isteyeceğim. Kopmayı durdurmanın 
yollarından bahsedebilir miyiz? Bazı ilişkilerde kötü sonuçlar ortaya çıkmadan bağlantı 
kesilebilir. Doğabilecek sonuçları düşünelim ve iyi bir çözüm bulup bulamayacağımıza 
bakalım. Eğer başaramazsak ve yine de ilişkiyi bitirmek istiyorsanız, bunu yapmanıza yardım 
edebiliriz. Ama bunun size zararı olmayacağından emin olalım.

2.1.5.3 R ol Değişimi 

Sağlık çalışanı: Mekân, aile, iş ve sağlıkta yaşanan değişiklikler, bazen olumlu değişimler 
olarak görülseler bile ciddi strese neden olabilir. Son zamanlarda herhangi bir değişiklik 
yaşadınız mı? Bana onlardan bahseder misiniz?

Hastanın öykü verebilmek için rehberliğe ihtiyacı varsa, şunları sorabilirsiniz:

Sağlık çalışanı: Evinize biri geldi mi ya da evinizden biri taşındı mı?
Kocanızla olan ilişkinizde bir değişim oldu mu? Çocuklarınızla? Arkadaşlarınızla?
İşinizi değiştirdiniz mi? Hastalandınız mı?
Ailenizin dışındaki kişilerle sorunlar yaşıyor musunuz?
Hayatınızda benim sormayı unuttuğum başka bir değişiklik yaşadınız mı?

Sağlık çalışanı bu soruların mülteci kampları gibi bazı ortamlara ya da bazı kültürlere uygun 
olmayabileceğini akılda tutmalıdır.
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Sağlık çalışanı: Anlattıklarınız bana belirtilerinizin [sorunu söyleyin] ile başladığını 
düşündürdü. Buna katılıyor musunuz? Önümüzdeki bir kaç hafta bu konu üzerinde çalışalım 
isterseniz. Ne dersiniz?

Sağlık çalışanı: Birçok yaşam olayı insanın yalnız kalmasına ya da izole olmuş hissetmesine 
neden olabilir. Çoğu insan bu durumu stresli bulur. Siz kendinizi yalnız hissediyor musunuz?

2.1.5.4 Yalnızlık ve İzolasyon

Bu, sık kullanılmayan bir problem alanıdır. Yakın zamanda veya geçmişte herhangi bir yaşam 
olayının olmaması durumunda kullanılır

Hastanın öykü verebilmek için rehberliğe ihtiyacı varsa, şunları sorabilirsiniz:

Sağlık çalışanı: Düzenli olarak gördüğünüz, konuştuğunuz sizin için önemli kişiler kimlerdir? 
Yakın arkadaşınız veya aileniz var mı? Yoksa daha fazla arkadaş sahibi olmak ister misiniz?
Topluluk faaliyetlerine katılma konusunda bir probleminiz oldu mu (festivaller, dini veya diğer 
aktiviteler)?
Arkadaşlarınızla veya komşularınızla ne tür aktiviteler yapmak istersiniz?
Arkadaşlarınızla ilişkiniz sizi nasıl hissettiriyor?
Daha fazla arkadaşa sahip olmak veya onlara daha yakın hissetmek ister misiniz?

Değerlendirme sonucunda, sorun alanının “yalnızlık ve izolasyon” olarak belirlenebilmesi için, 
belirtilerin başlangıcı ile ilişkili bir yaşam olayı saptanamamış olmalıdır.

Sağlık çalışanı sorun alanını hastayla birlikte tanımlar, özetler ve bu sorun alanı üzerinde çalışmaya 
başlayacakları konusunda hastayla bir anlaşmaya varılır. Bir veya en fazla iki sorun alanı 
seçilmelidir

2.1.6 Terapi Prosedürlerini Açıklayın

Zaman sınırını ve seans sıklığını belirtin. 

Hastaya tedavi hakkındaki isteklerini ve engellerini sorun. Bu aşamaya kadar hasta ile önemli 
miktarda olay konuşulmuş durumdadır. Bazı hastalar, saptanan sorunları kendi kendilerine, ya da 
aileleri ile çözmeyi seçip, başlangıç aşamasının sonunda görüşmeleri bitirmek isteyebilirler. 
Gelecekte geri dönebilmeleri için açık kapı bırakın. Arabuluculuk ihtiyaçları varsa yardımcı olun. 

İntihar düşünceleri ya da psikotik belirtiler varsa, burada daha farklı bir tedavi planlaması 
gerekebilir.

18
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Bu görüşmeyi, hastanın orta seanslara kadar devam etmesini ve onu rahatlatarak anlaşıldığını 
hissetmesini sağlamak için, sıkıntısını azaltacak, rahatlatıcı ifadeler ve tekniklerle 
sonlandırabilirsiniz. 

Gündelik işlerini yapamayan hasta için, "görümcenizden size yardım etmesini istemeyi 
unutmayın"; şiddetli bir tartışma yaşayan evli hasta için, "bir sonraki görüşmemize kadar 
tartışmaya girmemeye çalışın. Bundan olabildiğince uzak durun," ya da kendisini izole eden bir 
hasta için, "bu hafta torununuzu ziyaret etmeye ne dersiniz?" gibi hatırlatmalar yapabilirsiniz.

Bu sözler hastanın başlangıç seansında tanımladığı içerikle ilgili olduğu takdirde anlamlı olacaktır.

2.2 ORTA SEANSLAR

Başlangıç aşamasında, belirtilerin kaynağı ve kişilerarası sorun alanlarıyla ilgili önemli bilgiler 
toplanır. Sadece bu bilgilerin toplanması bile hasta için tedavi edici olabilir ve muhtemel 
çözümleri açıklığa kavuşturabilir. 

Orta seanslarda daha aktif bir tedavi ilişkisi içerisine girilir. Hasta sizin yardımınızla 
yargılanmadan veya etiketlenmeden anlaşıldığını hissetmelidir. Burada temel amaç, hastanın 
sorununu azaltmak veya çözmek için yollar bulmasına yardım etmektir. 

Orta seanslarda yapılması gerekenler şunlardır:

1. Son görüşmeden bu yana yaşanan belirti ve sorunların gözden geçirilmesi

2. Sorunların çözümü için stratejiler üzerinde çalışmak

Her bir sorun alanı için çalışma stratejileri ilerleyen bölümlerde tanımlanacaktır.

Hastaya sorundan bahsetmesi için sorulan sorular, başlangıç aşamasında sorun alanını belirlemek 
için kullanılanlara benzer. Orta evrede kullanılan teknikler hastanın sorun hakkında daha ayrıntılı 
bilgi vermesini ve sorunu daha farklı bir bakış açısıyla görmesine yardımcı olur (bkz. Bölüm 5 
Teknikler). 

Örnek olarak; çatışma yaşayan bir hasta, çatışmanın içeriğini daha iyi anlaması için "iletişim 
analizi" kullanmaya yönlendirilebilir. Bu analiz, çatışma içerisindeki taraflardan her birinin tam 
olarak ne dediğini saptayarak diğer tarafın bakış açısını anlamayı ve bu yolla çatışmayı çözmenin 
daha iyi yollarını bulmayı hedefler. Çalışmanın odağı, birlikte çözüm bulmayı kolaylaştıracak 
daha iyi iletişim yolları bulunmaya çalışılmasıdır.

Hasta yeni bir sosyal durum içerisinde bulunmaktan çekiniyorsa, ya da örneğin uzaklaştığı 
ailesine yeniden yaklaşmak istiyorsa, gerçek etkileşimlere girmeden önce hastanın söyleyebileceği 
şeyleri prova etmesine yardımcı olmak için "canlandırma - role play" yöntemini kullanabilirsiniz. 
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Sağlık çalışanı: Son görüşmemizden bu yana kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Her şey nasıl 
gitti? Hiç enerjinizin olmadığını ve iyi hissetmediğinizi söylemiştiniz. Bu hafta bu şekilde 
hissetmeye başladığınızda hayatınızda neler olduğunu anlatır mısınız? 

Bu görüşmeyi, hastanın orta seanslara kadar devam etmesini ve onu rahatlatarak anlaşıldığını 
hissetmesini sağlamak için, sıkıntısını azaltacak, rahatlatıcı ifadeler ve tekniklerle 
sonlandırabilirsiniz. 

Gündelik işlerini yapamayan hasta için, "görümcenizden size yardım etmesini istemeyi 
unutmayın"; şiddetli bir tartışma yaşayan evli hasta için, "bir sonraki görüşmemize kadar 
tartışmaya girmemeye çalışın. Bundan olabildiğince uzak durun," ya da kendisini izole eden bir 
hasta için, "bu hafta torununuzu ziyaret etmeye ne dersiniz?" gibi hatırlatmalar yapabilirsiniz. Bu 
sözler hastanın başlangıç seansında tanımladığı içerikle ilgili olduğu takdirde anlamlı olacaktır.

Yasını ifade edemeyen ve ölümü aşamayan bir hasta için "duygusal ifade" ve "açıklık kazandırma" 
yöntemi, hastanın duygularını açıklığa kavuşturmasına, ifade etmesine ve onlarla daha kolay başa 
çıkmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Bütün bu teknikler, sıcak, destekleyici, gizliliği 
önemseyen bir ilişki bağlamında kullanılır.

2.2.1 Son Seanstan  Bu Yana Yaşanan Belirtileri ve Sorunları İnceleyin

Orta aşama görüşmeleri, bir önceki seansta saptanan belirtilerin ve sorun alanlarının özetlenmesi 
ile başlar. Hasta konuşurken ilk olarak kişilerarası sorunlarından başlarsa belirtilerini; önce 
belirtilerini söylerse kişilerarası sorunu sorun. Her ikisinin de soruşturulması, hastanın belirtileri 
ile kişilerarası sorunları arasındaki bağlantıyı görmesine yardımcı olur. Aradaki bağlantıyı 
hissettirmek, hastanın mevcut yaşam tecrübeleri bağlamında belirtilerini öngörebilmesine ve 
anlamasına yardımcı olabilir.

Sıkıntı belirtilerini ölçen ve yerel olarak geçerliliği kanıtlanmış GHQ-12 ya da PHQ-9 gibi 
araçların/ölçeklerin kullanılması yararlı olabilir. Belirtilerdeki değişikliklerin sayısallaştırılması 
için her seansa ölçek/araçlar üzerinde puanlama yaparak başlanılabilir. Ölçülen değişim hasta ile 
birlikte incelenebilir. 

İlk olarak hasta belirtilerini tanımlar, ardından kişilerarası soruna geçilir.

Sağlık çalışanı: Bu hafta kızınızla birbirinize bağırmaya kadar varan bir kavga yaşadığınızı 
belirttiniz. Bu olay gerçekleştiğinde neler hissettiniz? Bana ayrıntıları anlatır mısınız? Ne 
hakkında kavga ediyordunuz? Bu olay gerçekleştiğinde neler hissettiniz? Belirtileriniz ne 
kadar sürdü? Demek uyuyamadınız ve yemek yemek istemez oldunuz. Hala bu belirtiler 
sürüyor mu? 
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Belirti ile kişilerarası sorun arasındaki ilişkiyi göstermek, hastanın sıkıntısına neyin sebep 
olduğunu anlamaya başlamasına yardım edebilir. Bu ilişkiyi görmek hastanın empatik olarak 
anlaşıldığını hissetmesine ve kişilerarası sorunlarla olan bağlantıları görmeye başlamasına 
yardımcı olabilir.

Sağlık çalışanı, orta aşamada, daha önce tespit edilen sorun alanlarına daha ayrıntılı bir biçimde 
odaklanmalıdır. Belirlenen sorun alanları ile ilgili olarak bir önceki seansta hastaya yönelttiğiniz 
sorularınız hakkındaki düşüncelerini hastalara sorun. Hastanın görüşlerini ve duygularını 
anlatmasını sağlayın. Üzerinde düşündüğü veya pişman olduğu herhangi bir eylem var mı, 
öğrenin. Önceki seanslarda tanımlanan bir veya en fazla iki sorun alanına odaklanın.

Hastanın en önemli gördüğü sorunu seçin.

Hafta içinde iyiye giden veya kötüleşen belirtiler ile kişilerarası olaylar arasında net bir bağlantı 
oluşturmaya başlayın. Sadece belirtilerin kötüleşmesi değil, iyileşmesiyle ilgili olarak da bu 
bağlantıyı arayın. Günlük olayların detaylarını öğrenerek sorunlara boyut kazandırın ve bu 
şekilde hastanın anlaşıldığını hissetmesine yardımcı olun. Bu, örneğin bir tartışma sırasında 
söylenen gerçek kelimelerin duyulmasını sağlayarak hasta ve sağlık çalışanının gerçekte ne olup 
bittiğini anlamasına ve bir çözüm bulmalarına yardımcı olacaktır.

Aşağıda, seçilen sorun alanıyla çalışma yöntemlerini bulabilirsiniz.

2.2.2 Sorunu Çözebilmek İçin Stratejiler Üzerinde Çalışın

Her sorun alanı için yapılması gerekenler aşağıda tanımlanmıştır. Seçilen sorun, hastanın en 
önemli gördüğü konu ile ilgili olmalıdır. Bu, tedavi sırasında değişebilir ve bu durum 
gerçekleşirse odağın değiştiğinin altı açıkça çizilmelidir. Problem birden fazlaysa, hastanın 
seçmesi istenir. (Bkz. Bölüm 6, Çoklu Sorun Alanı Olgusu).

2.2.2.1 Yas ile Çalışma Stratejileri

Yas ile çalışma stratejileri şunlardır:

1. Ölümden önce, ölüm döneminde ve sonrasında ölenle olan ilişkiyi kurgulayarak kaybın
yasının tutulması ve kaybın kabullenilmesi

2. Yeni ilgi alanları ve ilişkiler oluşturulması ya da eski ilgi alanları ve ilişkilerin yeniden
canlandırılması.

Yas süreci zaman alır. Yıldönümleri veya bayram gibi kültürel olarak yakınların hatırlandığı 
dönemlerde yasın acısı beklenmedik bir şekilde nüksedebilir. 

Bazen bir hasta yasından vazgeçmek istemeyebilir ve ölmüş olan sevdiği kişiyle bağlantısını 
kaybedeceğinden korkabilir. Hastalara hissettirilmesi gereken, ölen kişinin anısını hayatlarına 
devam edebilecek bir şekilde içlerinde taşıyabilecekleridir. 
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Sağlık çalışanı: Kaybettiğiniz kişinin anılarını içinizde yaşatmanın, duyguyla anmanın 
yollarını bulabilirsiniz.

Hasta; sevilen kişinin ne şekilde öldüğünü, ölümü nasıl öğrendiğini, neye şahit olduğunu ve bu 
zor günlerde kimlerin ona destek olduğunu anlatması için cesaretlendirilir. Buna ölen kişinin 
hastalığı sırasında hastanın onunla nasıl ilgilendiği, gerçek ölüm anı veya cenaze töreni ile ilgili 
bilgiler de dâhil olabilir. Konuşma boyunca hasta yumuşak bir biçimde duyguları, tepkileri ve 
(uygulanmış ya da uygulanamamış olan) yas ritüelleri üzerinde konuşmaya cesaretlendirilir. 

Hasta, ölen kişiyle olan ilişkisinin hikâyesini anlatmalıdır. Bu, onların nasıl tanıştıklarını, 
ilişkilerinin nasıl geliştiğini, ilişkinin olumlu yönlerini ve eğer varsa ve hasta anlatmaya istekli 
görünüyorsa, ilişkinin hayal kırıklığı yaratan yönlerini içerebilir. Geçmişte kalmış ve yakın 
zamandaki anılar konuşulur. Bazı kültürlerde ölmüş kişi hakkında olumsuz şeyler söylemenin 
saygısızlık olarak kabul edilebileceği unutulmamalıdır

Sağlık çalışanı: __ ile ilişkiniz nasıldı? Nasıl tanıştınız? [Eğer uygunsa şu soruyu sorun:] 
Birlikte bir fotoğrafınız var mı?
Bana ölümünden bahseder misiniz? Nasıl öğrendiniz? Neredeydiniz? Cenazeye katıldınız mı?

Hasta, sürekli ölen kişiyi düşünmekten dolayı gündelik görevlerine devam edemiyorsa, ona kişi 
hakkında düşünmek için zaman ayırması, ancak zaman dolduğunda diğer faaliyetlere geri 
dönmeye çalışmasını önerebilirsiniz.

Hasta yas sürecini konuşurken, hayatına devam etmesi konusunda cesaretlendirilir. Destek olan 
arkadaşları ve ailesiyle daha fazla etkileşim kurması; vaktini doldurma yolları bulması gibi 
talimatlar verilebilir. Vakit geçirmek için yeni yollar önerilmeli ve alabileceği yeni roller 
düşünülmelidir. Yas gitgide azalıyorsa, mevcut etkinlikler hakkında daha fazla konuşulması ve 
ölen kişi hakkında daha az konuşulması uygun olacaktır.

Sağlık çalışanı: __ öldüğünden beri vaktinizi nasıl geçiriyorsunuz? Neler yapmaktan 
hoşlanırsınız?
Yas tutmak için gününüzün bir kısmını ayırmayı denemek ister misiniz?
Gününüzü iki torununuzla birlikte geçirdiğinizden ve bundan zevk aldığınızdan 
bahsetmiştiniz. Bunu daha sık yapabilir misiniz? Bu yardımınız gelininizin işine yarıyor mu? 
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2.2.2.2 Çatışma ile Çalışma Stratejileri 

Çatışma ile çalışma stratejileri şunlardır:

1. Çatışmanın ve çatışma aşamasının tespit edilmesi: (Müzakere: Süren çatışmaya rağmen her iki
taraf müzakere etmektedirler. Çıkmaz: Taraflar konuyla ilgili konuşmayı bırakmışlardır; birlikte
olmak isteseler de "saplanıp kalmış" olma hissini yaşarlar. Kopma: Biri veya her ikisi de ilişkiyi
bitirmek ister ancak nihai kararı vermekte zorlanırlar, sonuçlarından çekinirler.)

2. Seçeneklerin araştırılması

Müzakere– sorunların ve beklenti farklılıklarının belirlenmesi, buna alternatif bulunması 

Çıkmaz – yeniden anlaşma aşamasına dönebilmek için iletişimi açabilmek 

Kopma – en zararsız şekilde sonlandırmanın karara bağlanması

Kişilerarası sorun alanı çatışma olarak belirlendiğinde, sağlık çalışanı hastaya şu şekilde yardımcı 
olur:

Çatışma konusunu net bir biçimde tanımlayın.

Sağlık çalışanı: İkiniz arasındaki sorunun tam olarak ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
Üzerinde anlaşamadığınız konu nedir?

Hastanın ve diğer kişinin beklentilerini, bu beklentilerin ortak olup olmadığını, beklentilerin 
makul ve gerçekçi olup olmadıklarını belirleyin.

Sağlık çalışanı: __’dan ne bekliyorsunuz? Onun sizden ne beklediğini düşünüyorsunuz? Bu 
ilişkide neyi değiştirmek isterdiniz? Nelerin aynı kalmasını isterdiniz?

Başlangıç aşamasında konuşulmuş olan çatışmanın aşamasını aklınızda bulundurun. (Müzakere: 
Süren çatışmaya rağmen her iki taraf müzakere etmektedirler. Çıkmaz: Taraflar konuyla ilgili 
konuşmayı bırakmışlardır; birlikte olmak isteseler de "saplanıp kalmış" olma hissini yaşarlar. 
Kopma: Biri veya her ikisi de ilişkiyi bitirmek ister ancak nihai kararı vermekte zorlanırlar, 
sonuçlarından çekinirler.)

Sağlık çalışanı: Şu anda sorun hakkında konuşuyor musunuz? Tartışıyor musunuz? Belki de 
her ikiniz de saplanıp kalmış hissediyor ve ne diyeceğinizi bilemiyorsunuz. İlişkiyi bitirmek 
mi istiyorsunuz, yoksa zaten bitmiş gibi mi hissediyorsunuz?

Çatışmanın nasıl çözülebileceği konusunda yapılabilecekler, bir eylem planı ile ilgili seçenekler 
nelerdir? Diğer kişiyle ilgili anlaşmazlıklar artık hastayı strese sokmuyorsa bunlar kabul edilebilir 
mi? İlişkinin sonlandırılması mı gerekmektedir? 
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İletişimi ve/veya olası sonuçlara dair beklentileri değiştirin.

Sağlık çalışanı: Tartışırken siz ne dediniz, o ne dedi? Ne olmasını beklemiştiniz?

Çatışma ile çalışma stratejileri şunlardır:

Hasta sorun hakkındaki görüşünü ve neyi değiştirmek istediğini detaylı olarak açıklar. Bu, 
diğerinin bakış açısını kabul etmek değil anlamak için yapılır.

Daha sonra, hasta, sorunu diğer kişinin bakış açısıyla ve diğer kişinin tepkileri ve duyguları ile 
açıklamalıdır.

Sonra, hasta sorunu nasıl değiştirmeye çalıştığını açıklar. İki kişinin aralarındaki çatışmaları 
geçmişte daha iyi çözüp çözemedikleri, eğer daha iyi çözebildikleri bir dönem olmuşsa onlar için 
neyin işe yaradığını sorun. Çatışma ile baş etmelerine yardımcı olan başka kişiler mi vardı? Şimdi 
de yardımcı olabilirler mi? Beklentilerin nasıl makul ve gerçekçi hale gelebileceğini keşfetmek 
yardımcı olabilir. Bu, bazen beklentilerin değişmesine neden olur.

Bu süreç boyunca, hasta diğer kişiyle yaptığı son etkileşim/kavgalar ile ilgili somut örnekler 
vermeye teşvik edilir. Tarafların durusunu kavramak, hastanın diğer kişiyle yeni etkileşim 
tarzları bulmasına yardımcı olmak için iletişim analizi ve canlandırma (bkz. Bölüm 5: Teknikler) 
teknikleri kullanılır. Etkili iletişim, doğrudan ya da dolaylı olarak kurulabilir.

2.2.2.3 Rol Değişiklikleri ile Çalışma Stratejileri

Rol değişiklikleri / geçiş dönemi çalışma stratejileri şunlardır:

1. Geçmişten vazgeçilmesi ve kaybedileni yeniden yapılandırılarak kayıpla baş edilmesi

2. Yeni rolün olabildiğince olumlu açıdan bakılarak kabul edilmesi

3. Değişikliğin desteklenmesi için yeni beceri ve ilişkiler geliştirilmesi

Rol değişiklikleri veya yaşamdaki değişim dönemlerinde sağlık çalışanı hastaya şu konularda 
yardımcı olur: eski rolün olumlu ve olumsuz yönlerini tartışmak ve kaybın yasını tutabilmek 
(“eski mahallemi özlüyorum”); değişim süreci hakkındaki duyguları tartışmak; yeni rolün 
olumlu ve olumsuz yönlerini tartışmak. Yeni rolü yönetebilecek beceriler geliştirilmeli ve buna 
yardımcı olabilecek destekleyici insanlar bulunmalıdır. İzlenecek stratejiler şunlardır: 

Hasta, sağlık çalışanı tarafından, hayatında şu anda meydana gelen rol değişikliğini ayrıntılı 
olarak tanımlamaya teşvik edilir.

Sağlık çalışanı: Hayatınızda ne değişti?
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Yeni ve eski yaşamın, olumlu ve olumsuz yönlerini düşünmesi için teşvik edilir.

Sağlık çalışanı: Eski ve yeni hayatınızdaki olumlu ve olumsuz şeyler nelerdir?

Yeni rolün olumlu bir tarafı yoksa (örneğin, hastalık) hastanın yeni rolü yönetmek için 
seçenekler bulmaya çalışması gerekir. 

Hasta, yeni durumu daha kolaylaştıracak becerileri ve kişileri belirlemeye teşvik edilir.

Sağlık çalışanı: Yeni hayatınızı daha iyi hale getirmek için neler yapabilirsiniz? Bu konuda size 
yardım edebilecek kimler var?

Bu aşamada sağlık çalışanının, üzerinde konuşulan seçeneklerin uygulamaya somut olarak nasıl 
geçirilebileceği hakkında kapsamlı bilgi alması gerekir. 

2.2.2.4 Yalnızlık ve Sosyal İzolasyon ile Çalışma Stratejileri

Yalnızlık ve sosyal izolasyon ile çalışırken hedefler şunlardır:

1. İlişkilerdeki mevcut durumu ve yalnızlığın kökenini anlamak suretiyle izolasyonu azaltmak

2. İlişki için fırsat yaratma konusunda teşvik etmek ve yardımcı olmak

Kişilerarası sorun alanı “yalnızlık ve sosyal izolasyon” olduğunda sağlık çalışanı, hastanın sosyal 
izolasyonunu azaltmasına yardımcı olur. Hasta, diğer bir sorun alanı (yas, çatışma, rol 
değişiklikleri) nedeniyle sosyal izolasyona maruz kalıyorsa, yalnızlık ve izolasyon başlamadan 
önceki ilişkileri hakkında bilgi almak faydalı olabilir. Hasta uzun süredir sosyal izolasyon 
yaşıyorsa, yani bu durum bir başka problem alanından değil de ilişki kurma ve sürdürme 
zorluğundan kaynaklanıyorsa, kısa süreli bir tedaviyle problemi çözmek daha zordur. 
Mümkünse Grup kişilerarası ilişkiler psikoterapisi (Grup KIPT) yararlı bir yönlendirme olabilir. 
Hastanın uygulamalı olarak ilişkilerini biçimlendirmeye yardımcı olacak bireysel çalışma, 
hastanın bu sosyal becerilerini sağlık çalışanının yanında diğer hastalarla birlikte 
uygulayabileceği güvenli bir yer sağlamak için grup çalışmasına dönüştürülebilir veya grup 
çalışması bireysel çalışmanın yerini alabilir (bkz. Dünya Sağlık Örgütü ve Kolombiya Üniversitesi 
Grup KIPT, 2016).

Hasta, yakın ilişkilerde yaşadığı sorunu keşfetmeye teşvik edilir (örneğin, ilişkileri geliştirme ya 
da sürdürme). Hastanın geçmişte sahip olduğu yakın ilişkileri, hastanın bunlardan 
öğrenebilecekleri ve bu ilişkilere dönmenin mümkün olup olmadığı soruşturulur. İlişkilerdeki 
tekrar eden kalıplar keşfedilir.
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Sağlık çalışanı: Yakın ilişkilerde ne tür sorunlar yaşıyorsunuz? Yaşadığınız herhangi bir 
yakın ilişkiyi tarif eder misiniz? Bu ilişkileriniz neden bitti? Bu ne sıklıkla başınıza geldi? 
İlişkileri tarif eder misiniz?

Hastanın yeni arkadaşlar ve yakınlaşma fırsatları arama konusundaki çabaları, başarıları ve 
başarısızlıklarının ayrıntıları araştırılmalıdır. İlişkilere zarar veren davranış kalıpları bu 
ayrıntılar sayesinde hasta ya da sağlık çalışanı tarafından anlaşılır hale gelir. Hastanın daha 
tatmin edici bir sosyal yaşama kavuşması için sağlık çalışanı hasta ile birlikte somut beceriler 
geliştirme üzerine çalışır. Diğer insanlarla olan faaliyetlerini artırarak; toplumsal, dini veya 
sosyal gruplara katılarak alışkanlıklarını değiştirme fırsatlarını bulmasına yardımcı olur.

Sağlık çalışanı: Sosyal etkinliklere nasıl davet eder ya da davet edilirsiniz? Konuştuğunuz 
kişinin bahsettikleriyle ilgilendiğinizi nasıl gösterirsiniz? Yeni insanlarla buluşma ve 
tanışmanız konusunda pratik yapalım. Stresli olduğunuzda dışarı çıkmak ve faaliyetlere 
katılmak istemeyebilirsiniz. Ancak denerseniz daha iyi hissedeceksiniz.

Hastanın yeni durumlarda nasıl davranacağı ya da neler söyleyebileceği konusunda 
canlandırma (role play) tekniğinin kullanması yararlı olabilir.

2.3 SONLANDIRMA AŞAMASI

Sonlandırmada kullanılacak teknikler şunlardır:

1. İzlemin bitişi ile ilgili duyguları ele alma

2. Elde edilen ilerlemenin altını çizme; belirtilerde nükse karşı farkındalık geliştirip baş etme 
tekniklerini gözden geçirme

3. Daha ileri tedavi ihtiyacı varsa seçenekleri değerlendirilme

Tedavinin zaman sınırı ya da bitirme gereği son seansın yanı sıra önceki oturumlar sırasında 
da belirtilmelidir. Belirtilerde ve kişilerarası sorun alanında ilerlemeyi ve değişiklikleri gözden 
geçirin. Hedeflere ulaşıldı mı? Daha başka neler yapılması gerekir? Hedeflere ulaşmanın 
önündeki engeller nelerdir? Kişilerarası danışmanlığın amacı, belirtileri / sıkıntıları azaltmak 
ve sorun alanı ile başa çıkmaktır. Birçok hastada belirtilerde azalma olurken, örneğin, yine de 
çatışma devam ediyor olabilir. Belirtilerin azaltılmasında ve sorunlarla başa çıkmada 
kaydedilen ilerlemeler tartışılmalıdır. Hastanın danışmanlığın sonlanması hakkındaki 
duygularını ele alın. Gelecekte muhtemel sorun kaynakları nelerdir? Onlarla baş etmek için 
hangi becerileri kazanabilmiştir?
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2.3.1 İzlemin Bitişi ile İlgili Duyguları Ele Alın

Sağlık çalışanı: Çalışmamızın bitiyor oluşu ile ilgili olarak neler hissediyorsunuz? 
Görüşmeye ilk başladığımız dönemde bu danışmanlığın bir zamanda biteceği konusunda 
anlaştığımızı hatırlayın, işte şimdi o aşamaya geldik. 

Hastaya her hafta seanslar dışındaki zaman diliminde hayatında değişiklikleri yaratan kişinin 
kendisi olduğunu vurgulayın.

Sağlık çalışanı: Bundan sonra sorunlarınızla ilgili tartışmak için buraya gelmeyecek 
olmanın size endişe ve üzüntü verdiğini biliyorum. Çok çalıştınız. Bunun sonucunda şimdi 
kendinizi daha iyi hissediyorsunuz ve gelininizle tartışmalarınız azaldı. Böylece kan 
basıncınız da daha düşük seyrediyor. Hayatınızdaki bütün bu değişiklikleri yapanın siz 
olduğunuzu hatırlatmak isterim. 

2.3.2 Hastanın Gösterdiği İlerlemenin Gözden Geçirilmesi

Sağlık çalışanı: Sıkıntınızı ilk konuştuğumuz zamanlarda kendinizi nasıl hissettiğinizi 
hatırlıyor musunuz? Şimdi nasıl hissediyorsunuz?

Belirtilerdeki ve sorunlardaki değişiklikleri tartışın. Daha başka neler yapılmalı ve hedeflere 
ulaşmanın önündeki engeller nelerdir?

Sağlık çalışanı: Ne gibi değişiklikler yaşadınız? Başka neleri değiştirmek istersiniz? Burada 
öğrendiklerinizden hangilerini eşinizle olan kavgalarla baş etmede faydalı buluyorsunuz? 
Oğlunuzun gelecek sene Avrupa'ya gideceğini söylediniz; bunun yarattığı değişikliğin 
üstesinden gelmek için neler yapabileceğinizi düşündünüz mü?

Hastanın sonlandırma süreci ile ilgili duygularını tartışın. Gelecekteki olası sorun kaynakları 
nelerdir? Bu sorunlarla baş edebilmek için hangi becerileri kazandı?

Sağlık çalışanı: Kötüleşme durumunda yardıma başvurmanız gerekip gerekmediğini nasıl 
anlayabileceksiniz ve böyle bir şey olursa neler yapabilirsiniz [acil durum planlaması]? 
Stresli bir gün ile uzamış stres ve tekrar profesyonel yardım veya danışmanlık almanızı 
gerektirebilecek durumlar arasındaki farkı nasıl anlarsınız?
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2.3.3 D aha İleri Tedavi İhtiyacı İçin Seçeneklerin Değerlendirilmesi

• Sürdürüm izlemi önerilmeden bitirme

Bu öneri şu durumlarda yapılabilir: 

Hastanın belirgin belirtisi kalmamıştır (bunun için sık kullanılan bir ölçüt, belirtilerde % 50 
azalmadır). 

Hasta sorunlarını açıklığa kavuşturmuştur, sorunları üzerinde kendisi çalışabilecek, ya da 
ailesinden ve yakınlarından destek alabilecek durumdadır. 

Bazı hastalar ise kendilerini çok daha iyi hissediyor olmalarına rağmen sağlık çalışanı ile 
ilişkiyi tamamen kesmek istemezler, ama düzenli randevulara gelme konusunda da çekinceleri 
vardır. 

Bütün bu grup hastalara “ihtiyacınız olduğunda beni arayabilirsiniz” şeklinde bir öneride 
bulunulabilir.

• Nüks Planlaması

Sağlık çalışanı, hastanın gelecekte nüksleri nasıl önleyebileceğini tartışmalıdır. Bunu 
yapmanın bir yolu, hastadan ciddi yaşam sorunları ile uğraşırken deneyimledikleri 
rahatsızlıkların ilk fiziksel ve duygusal belirtilerini tanımlamasını istemektir. Daha sonra bu 
gibi bir nüks belirtisi yaşaması durumunda uygulanacak eylem planı üzerinde anlaşılmalıdır.

Sağlık çalışanı: Oğlunuz gittiğinde üzüntü duymaya başladığınız dönemi hatırlıyor 
musunuz? O zamanki belirtilerinizi hatırlıyor musunuz?
Hasta: Uyuyamıyordum. Yemek yemiyor, yemek pişirmiyor, evi temizlemiyordum. 
Yataktan çıkmak istemiyordum.
Sağlık çalışanı: Eğer bir sebepten ötürü gelecekte de benzer belirtiler yaşarsanız lütfen 3-4 
günden fazla beklemeden buraya gelin ve tekrar daha iyi hissetmenize nasıl yardımcı 
olacağımızı konuşalım.

Sağlık çalışanı bu önerileri yaparken güven verici olmalıdır. Hastanın başvuru belirtilerini ve 
geliştirdiği baş etme becerilerini tekrarlayın. Şöyle söyleyebilirsiniz:

Sağlık çalışanı: Görüşmeleri sonlandırabilme, daha önce sıkıntılı olduğunuz için 
yapamadığınız işlere geri dönebileceğinizi göstermesi nedeniyle iyi bir işarettir.  Bazı 
danışanlar sonlandırmadan sonra tekrar gelme ihtiyacı duyabilirler, birçoğu ise buna ihtiyaç 
duymaz. “Belki yeniden bir randevu alıp görüşmeye gitmeliyim” demenize neden olabilecek 
işaretler neler olabilir? 
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• Aylık ilişkide kalma / sürdürüm tedavisi

Aylık ilişkide kalma ya da sürdürüm tedavisi, belirtileri ve sorunu üzerine çalışabilmek için 
yeterli kaynağı olan ancak ilerlemesini gözden geçirmek için daha seyrek görüşme yapmak 
isteyen hastalara önerilmelidir. Bu görüşmeler yüz yüze ya da telefonla yapılabilir ve görüşme 
zamanı önceden belirlenmiş olmalıdır, örneğin "önümüzdeki 3 ay, ayda bir defa" gibi.

• İlaç tedavisi ve / veya psikoterapiye (bireysel ya da grup) yönlendirme

İntihar düşüncesi, psikotik davranış, madde kötüye kullanımı, şiddetli uyku ve iştah 
bozukluğu, evde veya iş yaşantısında işlev bozukluğu, bipolar bozukluk belirtileri sergileyen 
veya belirtilerinde şiddetlenme izlenen hastalar mümkünse bir uzman tarafından 
değerlendirilmelidir. Birçok hasta, terapi ile birlikte ilaç da alacaktır. Belirtiler devam ederse 
veya kötüleşirse, ek ilaçlar verilmesi ya da ilaç değişikliği düşünülmelidir.

• Erken Sonlandırma

Bazı hastalar veya aileleri izlemi erken bitmek isteyebilir. Hasta erken ayrılma nedenini açıkça 
belirtirse bile bu konu onunla tartışılmalıdır. Hasta daha iyi hissediyor ve tekrar gelmeye 
ihtiyaç duymuyor mu?

Sağlık çalışanı: Sorunla ilgili olarak neler yapmak istediğinizi belirlediniz mi? Artık bunları 
tartışmaya ihtiyaç duymuyor musunuz? Seanslar sizde üzüntü mü yarattı? Buraya gelirken 
zorluk mu yaşıyorsunuz? Zorluklar işiniz, çocuklarınızın bakımı, ailenizin itirazı ile ilgili 
olabilir mi?

Eğer hasta daha iyi hissediyorsa ve / veya sorunuyla ilgili olarak tedavi dışında çalışmayı tercih 
edeceği bir çözüm bulmuşsa tebrik ve teşvik edilmelidir. Eğer gelmesine engel olan ulaşım 
veya bebek bakıcısı bulmak gibi pratik bir sorun varsa ve buna bir çözüm bulunamıyorsa, 
tedaviye gelebilmek için gereken yardım aranırken telefon ile görüşme yapmak önerilebilir.

Hastanın devam etmek istemediği, ancak hala semptomatik olduğu kesinse, iyi dileklerde 
bulunulmalı, eğer bir pozitif kazanımı olmuş ise bu özetlenmeli ve riskli durumlar açıklığa 
kavuşturulmalıdır. Hastanın oturumlarını daha sonra tamamlayabilmesi için açık kapı 
bırakılmalıdır. Sağlık çalışanı, hastanın yanlış anlaşıldığını hissetmesine neden olup 
olmadığını değerlendirmelidir. Böylelikle yanlış anlaşılmaları düzeltmek ve hedeflerin yeniden 
belirlenmesi fırsatı yaratılabilir.

İzlem randevularına gelmeyerek görüşmeleri sonlandıran hastalar aranmalı ve gelmeme 
nedenleri sorulmalıdır. Bu konuşma sırasında belirtiler yeniden değerlendirilebilir, isterlerse
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farklı bir tedavi yönlendirmesi yapılabilir ya da seanslara daha ileri tarihlerde devam 
edebilmeleri için bir imkân tanınabilir. 

• Bir Sonlandırma Etkinliği

Yazılı bir etkinlik yapmaya uyum sağlayabilecek hastalar için son oturum veya oturumlarda, 
sorun alanı, hedefler, Bölüm 3’te her bir sorun alanı için özetlenen stratejilerden hastada işe 
yarayanlar, görüşmelerin başlangıcındaki ve bitimindeki belirtiler, sorunun tanımı ve böyle 
bir durumda neler yapılması gerektiğine dair kısa bir planı içeren bir çalışma kitabı hasta ile 
birlikte hazırlanabilir. Bu aktivite, yazılması mümkün değilse, sözlü olarak da yapılabilir.
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TEKNİKLER

Sağlık çalışanı: Bunu bana açıklar mısınız? Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazı 
örnekler verebilir misiniz? Bundan biraz daha bahsedebilir misiniz? Son görüşmemizden bu 
yana nasılsınız? 

Bölüm 3
KİŞİLERARASI DANIŞMANLIKTA 
KULLANILAN TEKNİKLER

Kişilerarası Danışmanlık stratejilerini uygulamak için kullanılan teknikler, birçok değişik 
psikoterapilerde de kullanılır. Tekniklerin amacı bilgi toplamak, hastayı sürece dâhil etmek, 
açıklık sağlamak ve çözümleri değerlendirmektir. 

3.1 Açık Uçlu Sorular

Açık uçlu sorular hastanın konuşmasını kolaylaştırır. Hastanın sorunların ayrıntılarını 
verebilmesine, hastanın anlaşıldığını hissetmesine yardımcı olur ve değişim için olasılıklar sağlar.

Sağlık çalışanı: Burada konuştuğunuz sorunlar hakkında nasıl hissettiğinizi anlatabilir 
misiniz? Kimseyle paylaşmamış olabileceğiniz hisleriniz var mı? Kızgın mısınız? İncinmiş 
olabilir misiniz?

3.2 Duygusal İfade (Duyguların Teşviki)

Bu teknik, hastanın rahatsızlığına katkıda bulunmuş olabilecek gizli duyguları, endişeleri ve 
öfkeyi ifade etmesine yardımcı olur.

Sağlık çalışanı: Eşiniz boşanmak istediğini söylediğinde ona ne cevap verdiniz? Neler 
hissettiniz?

3.3 Doğrudan Sorular

Ayrıntılı bilgi almak için sorulan doğrudan sorular.
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Sağlık çalışanı: Kızınızın, bununla ilgili hiç bir duygusunu göstermeden kaçıp gittiğini 
anlattınız. Onun kaçıp gitmesi hakkında nasıl hissediyorsunuz?
Kocanızla birbirinize bağırdığınızı söylerken gülümsediniz? 
Bu olurken o anda neler hissediyordunuz?

3.4 Açıklığa Kavuşturma

Açıklayıcı ifadeler, hastanın duygularını daha bilinçli hale getirmesine ve farklı bir bakış açısına 
yönelik çözümleri göz önünde bulundurmasına yardımcı olabilir.

Sağlık çalışanı: Bu hafta daha sıkıntılı görünüyorsunuz. Ne oldu anlatmak ister misiniz?
Hasta: Kızımla çok kavga ettik.
Sağlık çalışanı: Bu sıkıntılı ruh halinizi açıklıyor. En kötü kavga ne zaman oldu?
Hasta: Pazar günü, annemi ziyaret etmeye hazırlanıyorduk.
Sağlık çalışanı: Ne oldu? Nasıl başladı?
Hasta: Son dakikada benimle gelmeyeceğini söyledi. Büyükannesini görmek istemedi, yalnız 
kalmak istedi.
Sağlık çalışanı: Nasıl tepki verdiniz?
Hasta: Çok sinirlendim. Ona bağırmaya başladım ve ona davranışı hakkında ne 
düşündüğümü söyledim.
Sağlık çalışanı: Ona bunu ne şekilde söylediniz? Onunla tam olarak nasıl konuştuğunuzu 
söyleyebilir misiniz? 
Hasta: Ona bağırmaya başladım ve babasının ölümünden bu yana daha iyi bir insan olmak 
yerine kaba ve saygısız bir kıza dönüştüğünü söyledim. Onu kolundan tuttum: “Kim 
olduğunu sanıyorsun? İyi bir insan olamayacaksan git amcanla, halanla yaşa. Babanın 
kemikleri sızlıyor” dedim.
Sağlık çalışanı: Nasıl tepki verdi?
Hasta: Ağlamaya başladı ama göstermemeye çalışıyordu. Evden gitti ve gece döndü. Erkek 
kardeşim arayıp onlarda olduğunu söyledi.
Sağlık çalışanı: O gittikten sonra nasıl hissettiniz?
Hasta: Ben de ağlıyordum, ona bunu söylediğim için çok üzüldüm. Çok üzgündüm, 
korkmuştum. Kocam öldü ve artık hiçbir şey bir daha iyi olmayacak diye düşünüyordum.

3.5 İletişim Analizi

Bu teknik, hastanın verdiği sözel ve sözel olmayan mesajları anlamak ve daha net çözümler 
bulmaya yardımcı olmak için kullanılır. Genel sorunlar yerine belirli somut bir durum üzerinde 
çalışılmalıdır. 
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Sağlık çalışanı: Günlerdir kızınızla konuşmadığınızı söylediniz. Ne yapabiliriz? Nasıl bir şey 
olsun isterdiniz?
Hasta: Bilmiyorum, kaybolmuş gibiyim, her konuştuğumda o bağırmaya başlıyor ve ardından 
ben de bağırmaya başlıyorum.
Sağlık çalışanı: Ve bu olduğunda sıkıntınız artıyor, tansiyonunuz yükseliyor ve kızınız da 
daha kötü hissediyor. İlk tanıştığımızda kızınızın babasına çok yakın olduğunu ve ölümünden 
beri acı çektiğini söylemiştiniz. Kızınızla onun hisleri hakkında konuşmayı denediniz mi?
Hasta: Hayır, onun üzülmesini ve ağlamasını istemiyorum. Babasının ölümü hakkında 
konuşmuyoruz. Büyükannesi de bu konuda konuşmuyor. Onun eskisi gibi mutlu ve saygılı 
olmasını istiyoruz.
Sağlık çalışanı: Peki böyle davranmanın ona yararlı olduğunu mu düşünüyorsunuz? 
Hasta: Hayır, galiba olmuyor ama şimdi ne yapacağımı da bilemiyorum artık.
Sağlık çalışanı: Seçeneklerinizi birlikte gözden geçirelim. Onunla konuşmamak onun için de 
sizin için de iyi değil. Geçen hafta neler olduğunu tartışmanın bir yolu var mı? Mesela onun 
neyi bilmesini, anlamasını isterdiniz?
Hasta: Onun kötü bir kız olduğunu düşünmediğimi ve onu sevdiğimi bilmesini isterdim. 
Babası her zaman onunla gurur duyuyordu. Benim de kocamı kaybettiğimden beri sahip 
olduğum tek şey o. Ama benimle konuşmuyor. Okuldan ayrılıp yanlış insanlarla birlikte 
olmasından korkuyorum.
Sağlık çalışanı: Söylediklerinizin çok önemli ve gerçek olduğunu hissediyorum. Sizce kızınız 
bunları bilseydi nasıl tepki verirdi?
Hasta: Bana biraz daha yakın ve daha az kızgın olurdu sanırım. Ama bunları ona zayıf 
görünmeden söyleyebileceğimden emin değilim.
Sağlık çalışanı: Hadi öyleyse şimdi bunun üzerinde çalışmayı deneyelim.

3.6 Karar Analizi

Bu teknik, hastanın alternatif eylemleri, seçenekleri ve bunların sonuçlarını değerlendirmesine 
yardımcı olur.

3.7 Canlandırma (Role Play)

Bu teknik, hastanın bir ilişkinin nasıl başlatılabileceği, nasıl değiştirilebileceği veya bir 
anlaşmazlığın nasıl çözülebileceği üzerinde çalışabilmesi için kullanılır. Hasta ve sağlık çalışanı 
arasında yapılan bir etkileşim provasıdır.
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Sağlık çalışanı: Kızınıza sizi daha iyi anlaması için neler söyleyebileceğiniz üzerine çalışalım. 
Belki de ona söylemek istediğiniz şeyler hakkında birlikte bir prova yapabiliriz, böylece 
konuşacağınız zaman daha hazırlıklı olursunuz.
Hasta: Tamam, bunu nasıl yapabiliriz?
Sağlık çalışanı: Ben kızınızın rolünü oynayayım, siz de kendinizi oynayın. Tiyatro gibi. Ne 
dersiniz?
Hasta: Tamam. Onun ne kadar zor birisi olduğunu siz de böylece anlayabilirsiniz (hasta 
gülüyor).
Hasta (kendi rolünü oynayarak): Merhaba kızım, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Pazar 
günü sana söylediğim şey doğru değildi. Ben senin kötü bir kız olduğunu düşünmüyorum ve 
tıpkı baban gibi ben de seninle gurur duyuyorum.
Sağlık çalışanı (hastanın kızı rolünü oynayarak): Bunu söylediğin için çok sevindim 
anneciğim. Ben de büyükannemin evine gitmediğim için üzgünüm. Ama babam öldüğünden 
beri oraya gitmek istemiyorum, sana söylemeye cesaret edemedim. 
Sağlık çalışanı: Babanın ölümünden beri bazı şeylerin çok değiştiğini biliyorum canım, ama 
hala biz ikimiz birlikteyiz ve birbirimize daha yakın olabiliriz. 

Sağlık çalışanı: Bu sizin için çok zorlu / üzücü / korkutucu (ve benzeri) olmuş gibi geliyor.
Sizin için ne kadar acı verici olduğunu yüzünüzde görebiliyorum. 
Birçok güçlükle karşılaşmışsınız.
Çok zorluklar yaşamışsınız.
Bunun sizin için ne kadar üzücü / korkutucu olduğunu anlayabiliyorum.

3.8 Hastaya Yakınlığı Hissettirmek

Hastanın durumunu ve yaşadığı duyguları en iyi şekilde anlamaya çalışın. Ancak diğer uçta da, 
hastanın duygularına çok fazla dâhil olup onları kendi duygunuzmuş gibi görmemeniz önemlidir.

Yakınlığı hissettiren ifadeler şunlar olabilir: 

3.9 Sözel Olmayan İletişim Becerileri

Hastayla iletişim kurmada sözel olmayan iletişim becerileri de önemlidir. Bunlar arasında, 
kültürel olarak uygun göz teması, başınızı sallama ve çoğu kültürde açık duruş (örneğin 
kollarınızı kavuşturmama, katı bir pozisyonda oturmama ya da hastadan başka yöne doğru 
dönme gibi duruşlardan kaçınma) sayılabilir. Bazen, hastanınkilere benzer duygular göstermek, 
söylediklerini anladığınızı gösterir.
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Sağlık çalışanı: Bunu bana söylediğiniz için teşekkür ederim.
Bu samimi duyguları benimle paylaşırken çok cesur davrandınız.
Bu konuda benimle konuşmak size çok zor gelmiş olabilir; ama iyi ki başardınız. Bunun, 
iyileşmeniz için çok yararlı olacağını düşünüyorum.
Stresinizi kontrol edebilmek için düzenli biçimde gayret ettiğinizi görebiliyorum.

3.10 Açıklığı Övme

Bir hastanın kişisel, zor veya utanç verici konular hakkında rahatça konuşmasına yardımcı olmak 
için, onlara açık olduğu için teşekkür etmeyi ve hatta bu durumu gerçekten övmeyi deneyin. 
Bazı örnekler:

Sağlık çalışanı: Aklınızdakileri paylaşmanız çok iyi oldu, boşuna “derdini söylemeyen derman 
bulamaz” dememişler.

3.11 Yerel Deyimlerin Kullanımı

Sağlık çalışanı: Çok zor bir deneyim yaşamışsınız, yoğun bir stres hissetmeniz çok doğal. 
Benzer bir durumu yaşayan birçok insan da sizin anlattıklarınıza benzer bir tepki verecektir. 
Birlikte çalıştığımız birçok diğer hastamızın da benzer hisler tanımladıklarını hatırlıyorum. 
Bilmiyorum fark ettiniz mi ama tanımladığınız reaksiyonlar çok yaygın.
Açıkçası, böyle bir durumda çok korktuğunuza şaşırmadım.
Kim sizin yerinizde olsa ve aynı şeyleri yaşasa bu kadar sinirlenirdi herhalde.

3.12 Geçerli Kılmak

Çoğu hastalar, yaşadıkları sorunlardan bir yabancıya bahsetmekten utanırlar. Kimsenin kendileri 
gibi hissetmediğini düşünebilirler. Duygular ya da kişisel problemler hakkında konuşmanın hasta 
olma, deli olma ya da zayıf olmalarının bir işareti olduğunu düşünebilirler. Bazı hastalar 
kendilerini nasıl hissettikleriyle ilgili olarak kendilerini suçlayabilirler. Öfkelerini ifade etmeyi 
rahatsız edici bulabilirler. Diğer birçok insanın aynı tepkileri ve zorlukları yaşadığını anlamalarına 
yardımcı olarak hastanın sorunlarını ve duygularını anlaşılabilir bir durum olarak sunun.

3.13 Kişisel Değerlerinizi Bir Kenara Koymak

Bu temel yardım becerilerini göstermek, her zaman, hastanın kişisel değerlerine ve inançlarına 
saygı duymanız gerekeceği anlamına gelir. Bu, özellikle değer ve inançlarınız hastanınkilerle 
uyuşmadığında zor olabilir. Hastalarınız ne söylerlerse söylesinler yargılamamalısınız. Bu, kendi
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Sağlık çalışanı: Aynı şekilde düşünen yakın bir arkadaşınız ya da aile üyenize ne söylerdiniz?
Onların sorunları ile yalnız kalmalarını mı yoksa yardım istemelerini mi tercih ederdiniz? Bu 
sizi sıkıntıya sokar mıydı?

kişisel inanç veya değerlerinizin hastaya nasıl tepki verdiğinizi etkilemesine izin vermemek 
anlamına gelir. Birisinin yargılamadan sadece dinlemesi, hastanın daha önce deneyimlemediği 
bir şey olabilir ve bu da size güvenmelerine yardımcı olabilir.

3.14 Tavsiye Vermek

Genelde hastalara tavsiye vermemelisiniz. Tavsiye vermek, hastaya önemli veya yardımcı bilgiler 
vermekten farklıdır (örneğin yardımcı olabilecek yasal hizmetler veya topluluk organizasyonları 
hakkında). Tavsiye vermek, hastaya ne yapacağını ya da yapmaması gerektiğini söylemek 
anlamına gelir (örneğin, “kocanızla bunun hakkında konuşmayın” demek gibi). Hasta sırtını 
tavsiyelerinize dayarsa, gelecekte kendi sorunlarını yönetme olasılığı düşüktür.

Hastayı yardımcı olmayan bir çözüme odaklamaktan vazgeçirmek için, benzer bir sorunu 
yaşayan yakın bir arkadaşına veya aile üyesine ne tavsiye edeceğini sorabilirsiniz.

Hasta, açıkça yararsız olan bir çözüme odaklanmaya devam ederse (örneğin alkol almak, 
yasadışı bir şey yapmak), dolaysız biçimde bu çözümleri yararsız olarak nitelendiriniz. Çözümün 
neden yararlı olmadığına dair iyi nedenler sunmanız (diğer bir deyişle, sorunlu veya zararlı 
sonuçlarla ilgili yorum yapmanız) önemlidir, ancak bu gerekçeler sizin değerlerinizle ilgili 
olmamalıdır.

3.15 Aileyi Dahil Etme

Aile bireylerinin neredeyse her zaman hastaya eşlik ettiği ülkelerde, tedavide aileye de yer 
verilmesi şarttır. Aile, ya da aileden yalnız bir kişi hastanın tedaviye katılımı için bir destek 
kaynağı olabileceği gibi anlaşmazlık ve sürtüşme kaynağı da olabilir. Bu durum muhtemelen 
tedavi sürecinde belirgin hale gelecektir. Sağlık çalışanı, hastanın aile üyelerini, her birinin diğer 
üyelerin davranışlarını etkilediği bir sistem olarak düşünmelidir.

Ailelerin hastaya eşlik etmek istemesi "adetten" ya da "merak ettikleri için" diye basite 
indirgenmemelidir. Aile üyelerinin hastanın tedavi sürecine katılmalarının anlaşılır ve saygı 
duyulması gereken birçok meşru gerekçeleri vardır. Bunlar şöyle özetlenebilir: 
1. Hasta güvenliği ile ilgili endişeler

2. Tedavinin hasta ya da ailesine zarar verebileceği ile ilgili endişeler

3. Sağlık çalışanının yeterliliği ve tedavinin yararı hakkında endişeler.
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4. Durum hakkında açıklık sağlama ve tedavi sürecinde nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili
tavsiye alma isteği.

5. Ek bilgi sağlamak

6. Sağlık çalışanının, sorunla ilgili olarak kendisini suçlamadığından emin olmak.

Karmaşık olmalarına rağmen, bütün bu gerekçeler ve beklentiler göz önüne alınmalı, hastanın 
anlattıklarının hastadan izin alınmaksızın paylaşılmadığına dikkat edilerek beklentilere cevap 
verilmelidir.

Sağlık çalışanı: Bugünkü oturuma siz de katılmak istediniz. Neden gelmek istediniz, 
söylemek ister misiniz? Yakınınıza en iyi nasıl yardım edebileceğimizi düşünüyorsunuz? 
Tedaviyle ilgili endişeleriniz var mı? Hastamızla ilgili endişeleriniz nelerdir? Ailede 
bahsetmek isteyebileceğiniz başka sorunlar var mı?

Kişilerarası Danışmanlık sürecine ait tüm prosedürler tartışılmalı ve hastanın tüm soruları 
cevaplandırılmalıdır. Hastanın yaşadığı çatışmada yer alan aile üyeleri kişilerarası danışmanlık 
sürecine dahil edilebilirler. Diğer aile üyeleri terapi dışında hastaya yardımcı olarak 
kullanılabilirler. Bu şekilde hasta ve aile üyesi sorunu tetikleyen stresli yaşam olaylarıyla başa 
çıkma ya da işlevsel aile ilişkilerini yeniden kurma stratejileri öğrenebilirler. Aile üyelerinin 
yardımcı olabileceği diğer konular hastanın tıbbi tedaviye (örneğin kronik bir sağlık durumu 
olan hastalarda) uyumlu olmasını ve hekim veya hemşire ile temas halinde kalmasını 
sağlamaktır.

Aile üyeleri, kişinin yaşamındaki önemli kişilerin bir gerilim ya da destek kaynağı olup 
olmadığı hakkında daha fazla bilgi elde etmek için kişilerarası ilişkiler dökümünün 
yapılmasına yardımcı olabilirler. Aile üyelerine yöneltilen sıkıntının tetikleyicisi ve 
rahatsızlığın erken belirtileri hakkındaki Kişilerarası Danışmanlık sorusu, sadece sorun 
alanlarını belirlemek için değil, aynı zamanda gelecekteki nüks önleme girişimleri için de 
yararlıdır. Böylece erken belirtiler tespit edilebilir ve saptanan belirtileri azaltmak için alternatif 
stratejiler kullanılabilir. 
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Bölüm 4
ÖRNEK OLGULAR

Aşağıdaki olgu örnekleri, daha önceki bölümlerde sunulan genel yapıyı ve çalışma tekniklerini 
kapsamaktadır. 

Kişilerarası Danışmanlık birçok farklı kültürde kullanılmaktadır. Bu nedenle seçilen olgular farklı 
kültürlere adapte edilebilir. Olguların çoğu Dünya Sağlık Örgütünün Doğu Akdeniz 
Bölgelerinden gelmekte ve bu bölgelerin özelliklerini yansıtmaktadır. Dünyanın diğer yerlerinde 
bu olguları kullanacak kişiler için, olgular o bölgelerin yerel özellikleri doğrultusunda yeniden 
yapılandırılabilir. Fakat tecrübelerimiz genel stratejilerin ve sorun alanlarının çok çeşitli kültürlere 
uygulanabileceğini göstermektedir.

“Sağlık çalışanı” ve “hasta” terimlerini kullanmayı tercih ettik ama bu terimler tedavi ortamına 
uygun biçimde değiştirilebilir. Her fazdaki seans sayısı, her fazdaki görevlerin sırası ve toplam 
seans sayısı hastanın ilerlemesine ve imkânlarına bağlı olarak değişebilir.

Soru dizileri, hastanın belirtileriyle ilgili sorunları açığa çıkarmalarına yardımcı olan rehberlerdir. 
Bunların sistematik bir değerlendirme aracı olarak kullanılması amaçlanmamıştır. Bazı hastalar 
belirtilerin başlangıcı ile ilgili sorunları açık ve hızlı biçimde tanımlayabilirler. Bu durumda 
yeterince açık olmadığı düşünülen alanlar ile ilgili sorular kullanılabilir. Başka sorular da 
eklenebilir. Süreçteki genel sıra, hastanın getirdiği materyale göre değişiklik gösterebilir ancak 
Bölüm 3’deki tüm başlıklar tedavinin her fazında kapsanmış olmalıdır.
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ÖRNEK OLGULAR

Sağlık çalışanı: Kliniğe geldiğinizde kendi sağlığınız ve kızınızın sağlığı konusunda endişe 
duyuyordunuz. Kocanızın tüberküloz nedeni ile ölümüne şahit oldunuz, bu endişenizin 
sebebini açıklayabilir. Aileniz ve sizin için gerekli değerlendirmeleri yaptık ve tüberküloz 
olmadığınızdan emin olduk. Eğer bu konudaki endişeniz devam ederse 6 ay sonra testleri 
tekrarlarız. Diğer yandan, kızınız kocanızın ölümünden beri kendinizi iyi hissetmediğinizi 
söylüyor.

4.1 Yas: Sevilen Eşin Ölümü

Elli üç yaşında, 30 yıllık eşini tüberküloz nedeni ile 6 ay önce, yaklaşık 1 yıllık hastalık süreci 
sonunda kaybeden kadın hasta. Oğlu tarafından son 6 aydır giderek artan içe kapanma, 
ağlamaklı haller, yalnızca çevresindekilerin zorlaması ile yemek yeme, geceleri evde gezinme 
şikâyetleri nedeni ile kliniğe getirildi. 

Hasta; oğlu, gelini, torunları ve bekâr kızı ile birlikte yaşamaktaydı. Geçmiş depresyon öyküsü 
bulunmamaktaydı. Henüz evlenmemiş olan kızı için endişelenmekle birlikte çocukları ile yakın 
bir ilişkisi vardı. Sağlık çalışanına sağlığıyla ilgili endişeleri olduğunu, kendisinin ve kızının 
tüberküloz kapmış olabileceğini düşündüğünü belirtti.

4.1.1 İlk Değerlendirme Aşaması

4.1.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

 Hastanın belirtilerinin öyküsü, tıbbi öyküsü ve özellikle de hastanın tüberküloz olmakla ilgili 
endişeli olması nedeni ile laboratuvar bulguları gözden geçirildi. Hasta ile yapılan ilk 
değerlendirme oldukça hızlı tamamlandı ve belirtilerinin kocası öldükten sonra başladığı 
konusunda hasta netti. İlk oturumda öne çıkan konu, kendisinin ve kızının tüberküloz 
olabileceği yönündeki yanlış inanışlarıydı.

4.1.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Sağlık çalışanı: Sağlığınızdan nasıl endişe duyduğunuzu anlayabiliyorum. Belki de yaşadığınız 
yas süreci bu hastalık hissini artırıyor olabilir.

4.1.1.3 Hasta Rolünü Verme
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Sağlık çalışanı: Sevilen birinin vefatı oldukça önemli bir kayıptır. Üzüntü ve yas kendini 
farklı biçimlerde gösterebilir. Hasta hissetmek de bu biçimlerden birisidir. Geçen sene 
boyunca eşiniz için elinizden gelen her şeyi yaptınız, kendiniz için hiç uğraşmadınız, 
sıkıntılarınızı sakladınız ve çok yoruldunuz. Fakat şimdi sizin iyi olmanız gereken zaman, 
kendiniz için de gereken bakımı almalısınız. Uykunuzu almanız sizin için önemli. (Sağlık 
çalışanı burada yoga, nefes egzersizi vb. önerebilir.) 
Hasta: Kızım ev işlerini devraldı fakat ona yük olmaktan hoşlanmıyorum. 
Sağlık çalışanı: Bu durum kalıcı değil, geçici. Kızınız sizin iyileşmenize yardımcı olmak 
istiyor, sizin için endişe ediyor.

4.1.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Sağlık çalışanı: Hayatınızdaki önemli tüm insanları gözden geçiriyorduk. İki çocuğunuz ve 
gelininiz ile yakınsınız. Onlarla duygularınız hakkında hiç konuştunuz mu?
Hasta: Hayır, onları üzmemek için onlara duygularımdan bahsetmem. Bekâr kızım için 
endişeleniyorum. 24 yaşında ve çalışıyor. Onun evlenmesini istiyorum, ona yük olmak 
istemiyorum.
Sağlık çalışanı: Bu geçici bir durum. Oğlunuzdan bahsedersek, o da bir şeyler yapmak için 
istekli, size buraya getiren de o.

Hastanın desteği, iki çocuğu ve geliniydi. Birlikte yaşıyorlardı ve ilişkileri yakındı.

4.1.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi

Bu açık bir yas reaksiyonudur.

4.1.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

Sağlık çalışanı: İsterseniz sizinle 7 hafta boyunca, haftada bir defa bu ofiste görüşerek eşinizin 
kaybı üzerine konuşabiliriz. Düştüğünüz çıkmazdan, eşinizin anısını da içinizde saklayarak 
çıkabilmenizin yollarını ararız.
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4.1.2 Orta Seanslar

4.1.2.1 Son Seanstan İtibaren Yaşanan Belirtileri ve Sorunları Gözden Geçirme

Hasta, birisi kocasından bahsettiğinde ağladığını, diğer zamanlarda böyle olmadığını tarif etti. 
Daha sonra kocasının yasını tutmasına yardımcı olmak için terapide kocası hakkında konuşması 
yönünde cesaretlendirildi.

4.1.2.2 Sorunu Çözmek İçin Stratejiler Üzerine Çalışma

Sağlık çalışanı hasta ve eşinin ilişkilerinin detaylı bir öyküsünü aldı; hastalık süreci ve ölümünden 
başlayıp sonra nasıl tanıştıkları ve evlendikleri, çocuklarının doğumu ile ilgili konuşuldu. Hasta 
seansa eski fotoğrafları getirmesi konusunda cesaretlendirildi.

Sağlık çalışanı: Bana onun hastalığı ve vefatından bahsederek başlayabilirsiniz.
Hasta: Ne zaman bunu düşünsem üzülüyorum.
Sağlık çalışanı: Neden denemiyorsunuz? Sizi dinleyeceğim ve eğer başarabilirsem yardım 
edeceğim. Bana biricik eşinizden bahsettiğinizde kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz ve 
paylaşmanız kayıp ile başa çıkmanıza yardım edebilir.
Hasta: Deneyeceğim. Kocam tüberküloz sebebi ile öldü ve yaklaşık son 1 yıl hastalığı 
belirgindi. Bir yıldan uzun süredir daha yorgun daha asabiydi, ama biz sadece yaşlandığını 
düşünüyorduk. Fakat son yıl çalışamadı. Yeterli paramız yoktu. Ona baktım ve ilaçlar aldım. 
Hiç bir işe yaramadı ve gitgide zayıfladı.
Sağlık çalışanı: Çok üzgün görünüyorsunuz ve eşinizle ilgili konuşurken ağlıyorsunuz. (Bu 
sağlık çalışanının hasta ile bağlantı kurmasını sağlar)
Hasta: Her gün ağlıyorum. Hep onunla ilgili şeyler düşünüyorum. O iyi biriydi. Bana ve 
çocuklarımıza çok iyi baktı. Onu çok özlüyorum.

Hasta, sonraki seansta düğünleri, çocuklarının doğumu, birlikte yaşantıları hakkında konuştu. 
Birlikte yaşadıklarını göstermek için fotoğraflar getirdi. Anlaşmazlıkları, her zaman yeterli 
paralarının olmayışı, kendi geniş aile olma isteğinden bahsetti. Beşinci seansta sağlık çalışanı, 
hastanın belirtilerindeki iyileşme hakkında yorum yaptı.

Sağlık çalışanı: Bu hafta daha az belirti tarif ettiğinizi fark ettim. Daha iyi uyuyor ve yemek 
yiyor gibi gözüküyorsunuz. Sizce tüm bunların sebebi ne olabilir?
Hasta: Evet, daha iyi hissediyorum. Ailem için daha çok yemek pişiriyorum ve bir komşumla 
markete gidiyorum. O kadar da üzüntülü hissetmiyorum.
Sağlık çalışanı: Daha iyi hissetmenizin nedenlerinden bir kısmı hem eşinizin yasını 
tutabilmeniz hem de evinizde, kızınızla daha çok vakit geçirebilmenizle ilgili olabilir. Ama 
bence ailenizle duygularınız hakkında daha çok konuşabilseniz, bu iyi hissediş daha da 
sağlamlaşacaktır. Bu size tedavi bittiğinde de fayda sağlayabilir. 
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Sağlık çalışanı: Eğer duygularınızı aileniz ya da arkadaşlarınızla paylaşırsanız gelecekte sıkıntı 
verecek olaylarda daha çabuk destek almayı başarabilirsiniz diye düşünüyorum.
Hasta: Evet galiba haklısınız. Bazı hanımlar tavsiye almak için bana geliyorlar ve ben onlara 
yardım ediyorum. Kocamı düşünmek aklımdan çıkıyor. Ben de onlarla hislerim hakkında 
daha çok konuşuyorum.  

4.1.3 Sonlandırma

Son seanslarda o ana kadar hastanın neleri başarmış olduğu özetlendi. Bazı olayların ve yıl 
dönümlerinin yeniden belirtilere neden olabileceği, hastanın bunları ailesi ya da komşuları ile 
paylaşabileceğinin altı çizildi. Hastanın artık hayatına daha etkin ve doyumlu olarak devam 
edebildiği görüldü. İlerisi için herhangi bir seans planlanmadı.
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Sağlık çalışanı: Doktorunuzun anlattığından anladığım kadarıyla uyku sorununuz var, 
vücudunuzun hemen her yerinde ağrılar oluyor, yemek yeme ile ilgili sıkıntınız var, kendinizi 
kaygılı, üzgün ve sinirli hissediyorsunuz ve evden çıkmamak istiyorsunuz. Ev işlerini yapmak 
içinizden gelmiyor ve kıyafetlerinizi bile değiştirmek istemiyorsunuz. Bana bu konuyu biraz 
daha anlatır mısınız?
Hasta: Kocam tembel olduğumu düşünüyor fakat ona söyledim ben hastayım ve oğlumuz da 
hasta olacak.
Sağlık çalışanı: Kesinlikle tembel değilsiniz. Oldukça sıkıntılı görünüyorsunuz ve biliyoruz ki 
sıkıntılı ruh hali insanların sağlığını etkiler. Hayatımızda olup bitenler, duygularımız ve 
sağlığımız birbirini etkiler. Eğer bir kişi kötü bir şey yaşamışsa duyguları etkilenecektir ve 
sonuçta sağlığı da etkilenecektir. Yaşadığınız sıkıntı ve bunun sağlığınızı etkilemesi sizin 
suçunuz değil.
Hasta: Bana şu an hiçbir şeyin yardım edebileceğini sanmıyorum.

4.2 Çatışma – Görücü Usulü Evlilik

Kırk dokuz yaşında kadın hasta kızı ve iki akrabasının eşliğinde başvurdu. Hastayı getiren kızı 
annesi ile ilgili oldukça endişeliydi; diğer akrabaları da hastayı yardım almaya ikna etmeye 
çalışıyorlardı. Hasta psikiyatrik muayeneye aile hekimi tarafından yönlendirilmişti. Aile hekimi, 
hastanın bedensel yakınmalarını açıklayacak bir fiziksel hastalık bulamamış, depresyon ve 
anksiyete bozukluğundan şüphe etmişti. Hastanın geçmiş duygusal problem öyküsü yoktu. 
Sağlık çalışanı, birinci basamak kliniğinde çalışan bir yardımcı hemşireydi.

4.2.1 İlk Değerlendirme Aşaması

4.2.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

Hastaya konuşulacakların kendisinin isteği dışında paylaşılmayacağı açıklandı.

Sağlık çalışanı: Size sağlığınız ve günlük yaşantınız hakkında sorular soracağım. Hemen 
belirtmeliyim ki vereceğiniz cevaplar siz bir başkası ile paylaşılmasını istemediğiniz sürece 
gizli kalacak. Bu gizliliği kıracağım tek durum sizin kendi hayatınızı sonlandırma ya da 
başkasına zarar verme riskinizin olduğunu düşündüğüm zaman olacaktır. Benim görevim 
sizin güvende kalmanızı sağlamak.

Belirtileri ve bunların hastanın hayatını ve sağlığını nasıl etkilediğini açıklandı.

Giriş seansında hastanın belirtileri ve belirtilerin şiddeti için bir referans noktası oluşturmaya 
çalışılmalıdır.
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Sağlık çalışanı: Belirtileriniz tedavisi olan gruptan. Daha iyi olmanız için birçok yöntem 
deneyebiliriz. Bunlardan biri de bu hislerinizi tetikleyen ve arttıran sebepleri daha iyi 
anlamak ve bunların üzerine gidebilmek için yeni yollar bulmak. Oğlunuzdan 
bahsetmiştiniz.

4.2.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Sağlık çalışanı: Şimdiye kadar konuştuklarımızdan yemek yemenizin azaldığını, geceleri 
uyuyamadığınızı, çoğunlukla kötü hissettiğinizi, yataktan çıkmak istemediğinizi 
görüyorum. Tüm bunlara bakınca bir sıkıntı içinde olduğunuz açık. Bu durum sizin ne bir 
hatanız ne de suçunuzdan kaynaklanıyor. Fakat görüyoruz ki bunlar hayatınızı büyük 
ölçüde etkilemiş durumda. Oğlunuzla ve onun evliliği ile ilgili kaygılarınız olduğundan 
bahsetmiştiniz.

4.2.1.3 Hasta Rolünü Verme 

İntihar riskinin (Ekler’e bakınız) ve psikoz, bipolar bozukluk, ciddi alkol ve madde kullanım 
bozukluğu gibi direk psikiyatriste yönlendirme gerektirecek diğer komorbid hastalıkların 
değerlendirilmesi önemlidir. Belirtileri bir süre tartıştıktan sonra uygun bir depresyon ölçeği 
uygulayın ve belirtilerin hastanın günlük yaşantısını nasıl etkilediğini soruşturulur. Eğer hasta 
belirtileri hakkında konuşmada zorluk yaşıyorsa doğrudan bir depresyon ölçeği uygulanması 
ile başlanabilir. Bu görüşmeci tarafından uygulanan ya da kişinin kendini değerlendirdiği bir 
ölçek olabilir. Hastanın arkadaşlarından, ailesinden, yönlendiren kişilerden veya hastanın 
kendisinden edinilen bilgilerle hastanın sıkıntı yaşadığı biliniyor olsa dahi tüm belirtileri 
anlamak ve hasta ile ortak bir dil yakalamak için değerlendirme ölçeği kullanmak yararlıdır.

Bu belirtilerin tedavi edilebilir olduğu açıklanır.

Sağlık çalışanı: Şikâyetleriniz azalana kadar hayatınızı olabildiğince kolaylaştırmaya 
çalışın. Kendinize iyileşmek için bir şans verin. Biz de bu sırada sizi endişelendiren 
sorunları anlamak ve çözebilmek için çalışacağız. Biz oğlunuz ile ilgili sıkıntılarda size nasıl 
yardım edebileceğimizi bulana kadar, rahatsız hissettiğinizde size ev işleri ve diğer günlük 
işlerinizde yardım edebilecek kimse var mı?
Hasta: Belki beni buraya getiren kızım yardımcı olur ama ona sormak istemiyorum. 
Sağlık çalışanı: Eğer bacağınızı kırmış olsaydınız önceden yaptığınız her şeyi yapmaya 
devam edemeyecektiniz. Şu an da aynı şey geçerli. Sevdiğiniz birine size yardım etmesi, 
işleri biraz kolaylaştırması için rica etme zamanı, bu sayede iyileşebileceksiniz.

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK



45

ÖRNEK OLGULAR

4.2.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi 

4.2.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

4.2.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Sağlık çalışanı: Öncelikle hayatınızda kimler sizin için önemli ve sıkıntınız nasıl ortaya çıktı, 
anlamaya çalışalım. Bana ailenizden bahsedebilir misiniz? Size buraya getiren kızınız ile 
tanışmıştım. Kimlerle yakınsınız ve kimlerle sorunlar yaşıyorsunuz?
Hasta: Üç çocuğum var, Fatma 26 yaşında, beni buraya o getirdi, Meryem 24 yaşında. İkisi de 
evliler. Endişe ettiğim oğlum Cemal ise 23 yaşında. Eşim, annem, yakınımızda oturan kız ve 
erkek kardeşlerim var. Ekonomik sıkıntılar yaşadık, eşim eve para getiren tek kişi, oğlum bir 
süredir düzenli çalışamıyor çünkü evliliği ile ilgili sorunları var. Benim sorunum kardeşim Ali 
ve onun karısı ile ilgili. Anlaşamıyoruz ve oğlumun sorunlu evliliği de aramızı iyice bozdu. 
Sanırım biri ailemize nazar değdirdi.

Sağlık çalışanı: Size önerim şu: önümüzdeki 6 hafta birlikte bu konuda çalışalım. Size ve 
ailenize bir çözüm bulmada yardım edebilecek miyiz görelim. Bu görüşmelere gelebilir 
misiniz? Yaklaşık 30 dakika sürecekler.
Hasta: Evet, bazılarına kızım Fatma’nın da gelmesini isterim.
Sağlık çalışanı: Onun da dâhil olması sağlayabiliriz ve bazen hep birlikte bazen sizinle yalnız 
görüşmeler belirleriz, nasıl rahat ederseniz. Konuştuğumuz konular aramızda gizli kalacaktır.

Sağlık çalışanı: Oğlunuz ve onun evliliği hakkında tam olarak ne zaman endişelenmeye 
başladınız? Bana biraz daha anlatabilir misiniz?
Hasta: Endişem, 23 yaşındaki oğlum, erkek kardeşimin eşinin arkadaşının kızı Emine ile 
evlendiğinde başladı. Bu tanışma erkek kardeşim tarafından ayarlanmıştı. Beni buna dâhil 
etmediler ama kocam onay vermiş. O genç kadınla tanıştığımda durumu onaylamadım ama 
bana sormadılar. Sinirli ve aksi biri gibi görünüyordu. Benim oğlum sessiz, kibar bir çocuktur. 
Onay vermedim ama diğerleri benimle hem fikir olmadı ve beni dinlemediler. Düğünde kötü 
bir baş ağrım vardı, sonrasında onlar bir tartışma yaşadı. Oğlum çok üzgün gözüküyordu ve 
ben daha fazla devam edemeyeceğimi hissettim. Onu nasıl rahatlatacağımı bilemedim ve bu 
durumu aile ile de konuşamadım bu yüzden sessiz kaldım. Kocam da onun onayladığı bu 
evliliği sorguladığım için bana kızdı.
Sağlık çalışanı: Sıkıntınız bu evlilikle ilgili olarak erkek kardeşiniz, onun eşi ve sizin eşiniz 
arasında yaşanan çatışma sonrası ortaya çıkmış gibi. Belki başka konular da olabilir.
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4.2.2 Orta Seanslar

4.2.2.1 Son Seanstan İtibaren Yaşanan Belirtileri ve Sorunları Gözden Geçirme

Sağlık çalışanı: Geçen hafta görüştüğümüzde oğlunuz, onun evliliği ve aileniz hakkında 
oldukça sıkıntılı hissediyordunuz. Endişelerinizin oğlunuzun yeni evliliği ile ilgili olduğunu 
söylediniz. Bu haftanız nasıl geçti?
Hasta: Uyuyamadım ve doktorlar sağlıklı olduğumu söylese de baş ağrım değişmedi. Erkek 
kardeşimin eşiyle aramda kötü bir tartışma geçti, beni oğlumun hayatına karışmakla suçladı, 
buna hakkım olmadığını söyledi. Kızım müdahale etti ve endişelerimi açıkladı. Sizinle 
konuşmak bize yardımcı oldu ve ben yanımda bazı insanlar olduğunu hissettim. Ancak 
bağrışma beni bütün hafta üzdü ve çok kötü hissettim.
Sağlık çalışanı: Bu anlaşmazlıklar çıktığında üzüldüğünüz aşikâr. Bir çözüm bulalım.

4.2.2.2 Sorunu Çözmek İçin Stratejiler Üzerine Çalışma 

Çatışma ve anlaşmazlığı çözmek için kullanılan stratejiler şunlardır:

1. Anlaşmazlığı tanımlama ve aşamasını belirleme

Çıkmaz: Taraflar konuşmuyorlar, takılıp kalmışlar ama birlikteler 
Müzakere: taraflar anlaşmazlığı tartışıyor ve bir ortak yol bulmaya çalışıyorlar. 
Kopma: Bir veya her iki taraf da ilişkiden ayrılmak istiyor

2. Seçenekleri keşfetme

3. Bozuk iletişimleri ya da beklentileri değiştirme

Hasta, çatışma içinde olduğu taraflarla olan etkileşimlerine somut örnekler vermesi için teşvik edilir. 
Sorunu anlamak ve diğer taraflarla iletişim kurmada yeni yollar bulunmasına yardımcı olmak için 
kullanılan temel teknikler iletişim analizi ve canlandırmadır (role play).

Çatışmayı ve Aşamasını Belirleme

Sorunun hastanın erkek kardeşi, onun eşi ve kendi eşi arasında, oğlu için ayarlanan evlilik ve 
kendisinin buna dâhil edilmemesi, aile geleneklerinin ihlal edilmesi hakkında olduğu oraya çıktı. 
Anlaşmazlık önce kimsenin bu problemi hiç konuşmadığı çıkmaz evresinden çıktı ve yeniden 
müzakere edilmeye başlandı. Bu aşamada, anlaşmazlık tartışılmaya başlandı ve evlilik planlamasında 
yaşananların ve beklentilerin ne olduğu taraflar arasında konuşulmaya başladı. 

Bir sonraki görüşmede, hasta çok üzüntülü hissettiğinden, kızından seansa kendisi ile birlikte 
katılmasını istedi. Böylece hastanın kızı da seansa dâhil oldu.
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Sağlık çalışanı: Haftanız nasıl geçti?
Hasta: Çok kızgın ve üzgündüm.
Sağlık çalışanı: Bunu duyduğuma üzüldüm. Bana hafta boyunca neler olduğunu anlatmak 
ister misiniz?
Hastanın kızı: Annem, dayımın eşinden daha önce bilmediği bazı bilgiler öğrendi. 
Sağlık çalışanı: Kardeşinizin eşinin size ne söylediğini anlatır mısınız? Böylece neler olduğunu 
daha iyi anlamış olacağız.
Hasta: Anlatayım. Kardeşimin karısına gittim ve bana bu evliliğin nasıl planlandığını 
anlatmasını istedim. Bana söylediğine göre arkadaşına yardım etmek istemiş çünkü kızın 
daha önce 2 kere evlilik girişimi olmuş fakat davranışları yüzünden onlar bozulmuş, 
gerçekleşememiş. Bu beni üzdü çünkü ailesini değil arkadaşını düşünmüş öncelikle.
Sağlık çalışanı: Bu büyük bir anlaşmazlık olmalı. Nasıl hissettiniz?
Hasta: Kızgın!
Sağlık çalışanı: Bu sürpriz haberi öğrenince belirtileriniz geri gelmiş sanki; ne dersiniz?

Hastanın kardeşi, kardeşinin eşi ve aile dostu arasında geçenlerin ayrıntıları ve hastanın bu 
evliliğin nasıl ve niçin planlandığı ile ilgili detayları öğrenmesi üzerine konuşuldu. Hasta bir 
sonraki oturuma yalnız başına gelebileceğini bildirdi ve kızını, kendi ailesine vakit ayırması 
konusunda cesaretlendirdi.

Diğer kişilerden önce kardeşinin eşi ile görüşmek istediği daha netleşti. Kardeşinin eşinin bir 
arkadaşına yardım etmek istediği için bu evliliği planladığını öğrendi. Kız kavgacı biriydi ve 
uygun bir eş bulmakta güçlük çekiyorlardı. Hasta ile kardeşinin eşi ve diğer aile fertleri arasındaki 
tartışmanın iletişim analizi sırasında, bu evliliğin hangi şartlarda planlandığı açığa kavuştu.

Seçenekleri Keşfetme

Hasta, endişelerini ailesi ile tartışma konusunda cesaretlendirildi. Neler söyleyebileceğine dair 
canlandırma (role play) çalışması yapıldı.

Sağlık çalışanı: Hadi kardeşinizin eşine neler söyleyebilirsiniz bir deneme yapalım. Bu 
durumla ilgili en çok sorumlu tuttuğunuz kişi o gibi gözüküyor.
Hasta: Doğrudan söylemek benim için zor ama ona “neden bu kadar zorladın bu işi, benim 
fikrimi almadın. Kızın evlenmek istemediğini bilmen gerekirdi.” diyebilirim.

Sonraki seanslar boyunca hasta bir aile müzakere ortamı ayarlaması için çalıştı. Kızı seanslardan 
bir kaçına katıldı.
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Hasta: Erkek kardeşim, onun eşi, kızım Fatma, kocam ve ben ilk kez bir araya gelip geçen 
haftaki durumla ilgili bir aile oturumu yaptık.
Sağlık çalışanı: Nasıl hissettiniz?
Hasta: Gergin, başladığımızda baş ağrım vardı ama sonra rahatladım.
Sağlık çalışanı: Ne olduğunu tarif edebilir misiniz? Konuşma nasıldı? Her biriniz neler 
söylediniz? (Konuşmanın detaylarını ele alan iletişim analizi, tarafların neyi müzakere ettiğini 
anlamak için tekrar kullanıldı.)
Hasta: Kardeşimin eşi, arkadaşının kızı ile nasıl tanıştığını söyledi. Kızın nasıl olduğunu ve 
arkadaşının ailesine yardım ettiği için pişman olduğunu anlattı. Bizim ailemize yardımcı 
olduğunu sandığını düşünmüş. Hata yaptığını, karışmaması gerektiğini itiraf etti. Kardeşim 
de pişmanlığını dile getirdi, hata yaptığını ve zarara neden olduğunu fark ettiğini söyledi. Kız 
güzel ve iyi bir aileden ama oğlum için uygun değil, daha ötesi kız evliliğe uygun değil. Çocuk 
istemiyor, kimseyle evlenmek istemiyor. Evliliğe zorlanmış ve zorla kabul etmiş. Evlendiğinde 
bile istemediğini açıkça gösterdi. Zavallı oğlum bu yüzden acı çekiyor.
Sağlık çalışanı: Oğlunuz bu detayları biliyor mu?
Hasta: Sanmıyorum.
Sağlık çalışanı: Bu konuda ne yapmak istiyorsunuz? Oğlunuzla bu konuda konuşmak 
mantıklı geliyor mu? Eğer arka planda olanları anlarsa belki daha az suçlu ve sorumlu 
hisseder. Ne dersiniz?
Hasta: Aile olarak tekrar bir araya gelecek ve durumu ona açıklayacağız, bunun onun hatası, 
onun suçu olmadığını görmesine yardımcı olacağız. Hem oğlumla hem de kızla konuştuktan 
sonra, bundan sonrası için ne yapacaklarına karar vermeleri gerekecek.

Kalan seanslar oğluyla olan konuşmalarını, oğlunun karısı ile olan ilişkisinin doğasını, oğlunun 
bu konuda neler hissettiğini dikkate alarak hastanın bir sonraki adımları nasıl planlayabileceğini 
prova ederek geçti.

4.2.3 Sonlandırma

Sonlandırmada hastanın belirtisi kalmamıştı. Birinin "aileye nazar ettiği" fikrinde haklı olduğuna 
dikkat çekti, ancak aileler ve oğlu bu evliliği iptal etmek için hep birlikte çalıştıklarında bu 
"nazardan" kurtulabildiler.

4.2.3.1 İzlemin Bitişi ile İlgili Duyguları Ele Alma

Hasta tedavinin bitişinden memnundu.
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Sağlık çalışanı: Nasıl hissettiğinizi, görüştüğümüz süre içinde ne gibi değişiklikler yaşadığınızı 
özetleyebilir misiniz?
Hasta: Kendimi çok daha iyi hissediyorum. Uyuyorum, yine yemek yapabiliyorum ve aile 
yemeklerine katılıyorum. Bu evliliğin onların her ikisinin de istediği gibi nasıl ve ne zaman 
sonlanacağı hakkında hala endişeliyim. Oğlum işine tam zamanlı döndü. Olanlarla ilgili hala 
sıkıntılı ama bu hata için kendini suçlamıyor. Erkek kardeşim ve eşiyle aramız daha iyi. 
Lanetlenmişiz gibi hissetmiyorum, önceki yaşantıma dönebildim.
Sağlık çalışanı: Böyle karmaşık ve stresli bir durumu halledebildiğiniz, gerek birey olarak 
gerekse aile olarak çözüm bulabildiğiniz için tebrik ederim. Bu iş tamamen sonuçlanıncaya 
kadar bazı pürüzler çıkabilir ama danışmak istediğiniz bir konu olduğunda beni aramaktan 
çekinmeyin.

4.2.3.2 İlerlemeyi Özetleme ve Sonraki Tedaviler İçin Seçenekler
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4.3 Çatışma – Kuma Gelmesi

Kırk yaşında, kırsal kökenli kadın hasta, eşi ile birinci basamak sağlık merkezine geldi. Sıkıntılı 
ve endişeliydi, kilo kaybı vardı ve uyuyamıyordu. Sırtına, boynuna yayılan ağrılardan şikâyet 
ediyordu fakat bedensel muayenesinde bir sorun saptanmadı. Konuşmaya isteksizdi ancak 
yavaş yavaş bazı sorunlarını paylaştı. 

4.3.1 İlk Değerlendirme Aşaması

4.3.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

Yakınmaları ve bunların hastanın yaşamını, sağlığını nasıl etkilediğini soruldu. Hastaya 
konuşulacakların kendisinin isteği dışında paylaşılmayacağı açıklandı.

Sağlık çalışanı: Size şikayetleriniz ve bunların sizin hayatınızı nasıl etkilediği hakkında sorular 
soracağım. Kocanız endişeli olduğunuzu, evden uzak durduğunuzu ve konuşmak 
istemediğinizi söyledi. Bana, sizi rahatsız eden şey hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
Hemen belirtmeliyim ki vereceğiniz cevaplar siz bir başkası ile paylaşılmasını istemediğiniz 
sürece gizli kalacak. Bu gizliliği kıracağım tek durum sizin kendi hayatınızı sonlandırma ya da 
başkasına zarar verme riskinizin olduğunu düşündüğüm zaman olacaktır. Benim görevim 
sizin güvende kalmanızı sağlamak.

İlk seansta hastanın belirtileri ve belirtilerin şiddeti için bir referans noktası oluşturmaya 
çalışılmalıdır.

Hasta: Bazen çok üzgün hissediyorum ve devam edemeyecekmişim gibi geliyor.

İntihar riski değerlendirildi. Bu olguda hastaya bu konuda sorulan iki sorunun cevabı da 
negatif olduğundan başka soru sorulmadı.

4.3.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Sağlık çalışanı: Fatma, baş ağrılarınız, uyku sorunlarınız, ev işlerine olan isteğinizin 
kaybolması, tüm gün yorgun hissetmenizin 1 yıl önce başladığını söylediniz. Ayrıca 
zamanınızın çoğunu evin dışında geçirdiğinizi de söylediniz. Bana şikâyetleriniz başladığında 
hayatınızda neler olup bittiğini anlatır mısınız?
Hasta: Hiç bir şey için yeterli değilim. Kocam yeni bir kadın ile daha evlendi. Çok üzüldüm 
ama bu durumun sorun olmadığını söyledim ona, zaten benim bir çocuğum bile olmuyorken 
itiraz edemezdim ki. (Hasta hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı).
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Sağlık çalışanı: Sizin hatanız olmayan şeyler için kendinizi suçluyorsunuz. Kocanız sizi 
suçladı mı?
Hasta: Hayır, suçlamadı. İkimiz de çocuk istediğimize karar verdik.
Sağlık çalışanı: Sizin suçunuz olmamasına rağmen, hayatınızdaki değişiklik sizi çok üzmüş. 
Daha iyi hissetmeniz için birlikte çalışabiliriz. Şu anda aynı evde mi yaşıyorsunuz?
Hasta: Şimdi annem ve abimle yaşıyorum. Onlara da yük olmak istemiyorum.
Sağlık çalışanı: Eğer bacağınız kırılsaydı, önceden yaptığınız işleri kırık bacakla yapmaya 
devam edemezdiniz. Şu an da olan aynı şey. Anneniz hasta olduğu için size evde yardım 
edemeyeceğinden, yardım edebilecek birini bulabilir misiniz? Şimdi sevdiklerinizden yardım 
isteme ve işleri sizin için kolaylaştırma zamanı.
Hasta: Eşimin kız kardeşinden gelip yardımcı olmasını isteyebilirim. Onunla çok yakınız. İyi 
birisi ve beni sever. Bana kocamın yeni eşinden daha iyi biri olduğumu söyledi.

4.3.1.3 Hasta Rolünü Verme 

4.3.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Sağlık çalışanı: Öncelikle hayatınızdaki önemli insanlar kimler ve sıkıntınız nasıl başladı, 
bunları anlayalım. Bana kocanızdan bahseder misiniz? Önceden ilişkiniz nasıldı? Zamanla 
neler değişti?
Hasta: Ahmet iyi bir insan. Ailesini çok seviyor ve babasının yaptığı gibi kendisi de geniş bir 
aile kurmak istiyor. Babasının 3 tane eşi vardı. Benim çocuğum olmuyor, denedik ama olmadı. 
Benimle yatmamaya başladı, arkadaşları ile dışarı çıkıyordu. Başkası ile evlenebileceğini 
söyledi. Ben de ona ne yapması gerektiğini söylemeye hakkım olmadığını ilettim.
Sağlık çalışanı: Eşinizin yeniden evlenmesinden bu yana sizin eşinizle ilişkiniz ne durumda, 
neler olup bitiyor?
Hasta: Haftada bir kere annemin evinde beni ziyaret ediyor. Bana karşı iyi ama pek para 
vermiyor artık.
Sağlık çalışanı: Şu an hayatınızda önemli başka kimler var?
Hasta: Abimle aramız iyi ama çocuk felci geçirmişti, çalışamıyor, evde de yardımcı olamıyor. 
Annemin diyabeti var ve bakıma ihtiyacı var.
Sağlık çalışanı: (Hastanın duygularına yakınlığını hissettirerek) İlgilenmek zorunda 
olduğunuz birçok kişi var gibi duruyor. Çevrenizde başka kimse var mı?
Hasta: Yok.

4.3.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi 

Sağlık çalışanı: Görünen o ki baş ağrılarınız, ev işlerini yapma ve uyumadaki güçlüğünüzün 
başlaması ile eşinizin size evlenmek istediğini söylemesi aynı zamana denk geliyor. Bu konuda 
ne hissediyorsunuz?
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Hasta: Evet, eşim yeniden evlenmek istediğini söylediğinden bu yana kötüyüm. Ama o böyle 
istedi, ben ne yapabilirdim ki? Ona ne yapması gerektiğini söyleyemem. Benim çocuğum 
olmuyor ve o çocuk sahibi olmak istiyor. Sessizce kabullenmek zorundayım. 
Sağlık çalışanı: Bu büyük hayat değişikliği birçok sıkıntıyı tetiklemiş. Böyle hissederken 
haklarınız ve eş olarak seçeneklerinizi değerlendirmek zor. Eşinize ondan ne istediğinizi 
söylememişsiniz. Çıkmazdasınız ve bu durumu çözmek için bir yol bulamamışsınız. 
Mücadele etmiyorsunuz fakat onun evliliği ve para vermemesi ile ilgili üzgünsünüz. 
Sıkıntınızın azalması için bazı yollarımız olabilir ve birlikte nelerin sizin kontrolünüzde 
olduğunu ve hayatınızda nelerin yer almasını istediğinizi konuşabiliriz. Eşinizden ne 
istediğinizi ve bunu ona nasıl söyleyebileceğinizi bulmaya çalışalım.

4.3.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

Sağlık çalışanı: Daha önce de bahsettiğim gibi, burada konuştuklarımız gizli ve ikimizin 
arasında kalacak. Sizi buraya eşiniz getirdi ama isterseniz yalnız görüşebiliriz. 6 kere daha 
haftalık görüşmeler yaparak toplamda 8 seans görüşelim ve sonra nasıl hissettiğinizi görelim. 
İsterseniz ailenizin diğer üyelerini de buraya hep birlikte görüşebilmemiz için getirebilirsiniz.

4.3.2 Orta Seanslar

Bu olgu, hem eşinin ikinci bir evlilik yapmasıyla yaşanan bir rol geçişi hem de mali konularda 
eş ile yaşanan çatışmanın kombinasyonu olarak görülebilir. Yaşanan durum bir "çıkmaz" 
olarak nitelendirilebilir. Böyle bir durumda iletişim açmalı ve müzakere yolları aranmalıdır.

Sağlık çalışanı: Sıkıntılarınızın kocanız eve ikinci bir eş getirmesi, evlilikte değişen 
konumunuz ve kocanızla mali destek üzerinde anlaşamamanız hakkında olduğunu 
görüyorum. Eşiniz sizinle ilgilendiği için size tedaviye getirdi. Kocanızla artık çok 
konuşmadığınızı söylediniz ama aklınızda yeni durumunuz hakkında konuşulabilecek çok 
fazla şey var. Hangisini hakkında konuşarak başlamak istersiniz?
Hasta: Ekonomik sorunlarım. Eşim evlendiğinden beri bana para vermiyor. Annemin 
diyabeti ve ağabeyimin engelli durumu onların bana yardım etmesini engelliyor. Ben süt 
satarak onlara yardım ediyorum.
Sağlık çalışanı: Eşinizle hiç bu konuda yaşadığınız problemleri açıklayarak konuştunuz mu? 
Hayat düzeninizin değişmesini tartıştınız mı? Sizden evden taşınmanızı mı beklemişti?
Hasta: Hayır hiç konuşmadık. Evden ayrılmam konusunda da bir şey söylememişti. Yeni 
karısını getirince ben ayrılmamı isteyeceğini düşündüm.
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Kocasıyla bu konuşmalara nasıl başlayacağını prova edebildiği bir dizi canlandırma (role play) 
alıştırması sayesinde hasta daha fazla kendine güven kazandı. Ayrıca hastanın yakınlarda 
yaşayan bir amcası olduğu öğrenildi ve amcası hastaya gerekirse kocasıyla konuşmasına yardım 
etmeyi ve süt satma işindeki gelirin arttırılmasına katkıda bulunmayı kabul etti. 

Eş ile pratik konular hakkında yapılan görüşme, karısını desteklemeye devam etme isteğini 
ortaya koydu. O da sıkıntılıydı ve eşi evden gittiği için şaşkındı. Hasta çocuğu olmaması nedeni 
ile kocasının ikinci bir eş edinmesini kabul etmişti. Kocası da evde çocuklara birlikte 
bakacaklarını düşünmüştü ve hasta evden gittiğinde çok şaşırmıştı. Son haftalarda çift, yaşama 
ilişkin düzenlemeleri ve ekonomik konuları görüştüler ve hasta kendisini daha iyi hissetmeye 
başladı.

Sağlık çalışanı: (Doğrudan ortaya koyma tekniğini kullanarak) Eşinize yaşadığınız mali 
güçlükleri anlatma fırsatınız oldu mu? Örneğin ona ne kadar paraya ihtiyacınız olduğunu 
söylediniz mi? Nasıl bir düzen olsa daha rahat olacağınızı anlatabildiniz mi?
Hasta: Keşke yapabilsem ama bunları nasıl konuşabileceğimi hiç bilmiyorum.
Sağlık çalışanı: Kocanızın sizin neye ihtiyacınız olduğunu ve nasıl hissettiğinizi anlamasına 
yardımcı olacak bir şekilde neler söyleyebileceğinizi prova edelim isterseniz, bunun yardımı 
olacağını düşünüyorum. 

4.3.3 Sonlandırma

Tedavi sekiz hafta sonunda sonlandırıldı. Gelecekte, mesela bir çocuk doğmasının 
getirebileceği ek sorunlar halinde yeniden görüşebilmek için açık bir kapı bırakıldı. 
Sonlandırma sırasında hastanın yakınması yoktu.

Sağlık çalışanı: Bu sekizinci buluşmamız, nasıl hissettiğinizi bir gözden geçirelim.
Hasta: Çok daha iyi hissediyorum, uyuyabiliyorum, tekrar yemek yapabiliyor, eşimle vakit 
geçirebiliyorum. Haftada 3-4 kere geliyor ve bana para veriyor ya da annemin evi için bir şeyler 
alıyor. Benden eve dönmemi istedi ama henüz buna hazır hissetmiyorum. Bir bebekleri olursa 
ne olacağı konusunda hala endişeliyim. Ama ikinci karısı hakkında daha iyi hissediyorum.
Sağlık çalışanı: Zor bir durumu çok iyi idare ettiniz. Sıkıntılarınız azalıyor, daha az yorgun 
hissediyorsunuz ve iyi uyuyorsunuz. Bundan sonra farklı yollar izleyebiliriz: bir kez daha 
görüştükten sonra bitirebiliriz ya da bana ihtiyacınız olduğunda gelebilirsiniz. Simdi isterseniz 
tekrar sıkıntılı olduğunuzda bunu nasıl anlayacağınızı ve neler yapacağınızı, ihtiyaç duymanız 
halinde benimle nasıl iletişime geçebileceğinizi konuşalım, ne dersiniz?

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK



54

4.4 Rol Değişimi – Evden Ayrılmak

Arkadaşlarının eşlik ettiği 21 yaşında bir erkek, kliniğe başvurdu. İlk kez evden uzakta yaşadığı 
öğrenildi. Üç sınıf arkadaşı hastanın sürekli ağladığını, yemek yemediğini ve derslere devam 
etmeyi bıraktığını söylediler. Onun için endişeli olduklarını bildirdiler.

4.4.1 İlk Değerlendirme Aşaması

4.4.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

Sağlık çalışanı: Merhaba benim adım ………….. Sizi buraya getiren arkadaşlarınızdan, 
kendinizi iyi hissetmediğinizi ve size yardımcı olabileceğimi düşündüğüm sorunlar yaşadığınızı 
öğrendim. 

Konuşulacakların hastanın kendisi bir paylaşım istemediği sürece gizli kalacağı belirtilir.

Sağlık çalışanı: Size sağlığınız ve günlük yaşamınız hakkında sorular soracağım. Cevaplarınız 
siz birisiyle paylaşmamı istemediğiniz sürece gizli kalacak. Bu gizliliği bozmamı gerektirebilecek 
tek durum sizin kendinize ya da başka birine zarar verme riskinizin olmasıdır. Benim görevim 
sizi güvende tutmak.

Yakınmalarını ve bunların hastanın yaşamını, sağlığını nasıl etkilediğini sorulur.

Sağlık çalışanı: Size şikâyetleriniz ve bunların sizin hayatınızı nasıl etkilediği hakkında sorular 
soracağım. Arkadaşlarınız ağladığınızı, yemek yemediğinizi ve derslere devam etmediğinizi 
söylediler. Bana yaşadığınız sıkıntı hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?

İlk seansta hastanın belirtileri ve belirtilerin şiddeti için bir referans noktası oluşturmaya çalışın. 

İntihar riskinin (Ekler’e bakınız) ve psikoz, bipolar bozukluk, ciddi alkol ve madde kullanım 
bozukluğu gibi direk psikiyatriste yönlendirme gerektirecek diğer komorbid hastalıkların 
değerlendirilmesi önemlidir. Belirtileri bir süre tartıştıktan sonra uygun bir depresyon ölçeği 
uygulayınız ve belirtilerin hastanın günlük yaşantısını nasıl etkilediğini soruşturun. Eğer hasta 
belirtileri hakkında konuşmada zorluk yaşıyorsa doğrudan bir depresyon ölçeği uygulanması ile 

başlanabilir. Bu görüşmeci tarafından uygulanan ya da kişinin kendini değerlendirdiği bir ölçek 
olabilir. Hastanın arkadaşlarından, ailesinden, yönlendiren kişilerden veya hastanın kendisinden 
edindiğiniz bilgilerle hastanın sıkıntı yaşadığını biliyor olsanız da tüm belirtileri anlamak ve 
hasta ile ortak bir dil yakalamak için değerlendirme ölçeği kullanmak yararlıdır. 
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Belirtilerin bulunması normal bir durum olarak sunulur ve bu belirtilere sahip olmayla ilgili 
suçluluk hissi giderilmeye çalışılır. 

Sağlık çalışanı: Belirtileriniz tedavisi olan gruptan. Daha iyi olmanız için birçok yöntem 
deneyebiliriz. Bunlardan biri de bu hislerinizi tetikleyen ve arttıran sebepleri daha iyi 
anlamak ve bunların üzerine gidebilmek için yeni yollar bulmak. 

4.4.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Sağlık çalışanı: Yakınmalarınızdan anladığım kadarıyla yemek yiyemiyorsunuz, geceleri 
uyuyamıyorsunuz, yataktan çıkmak istemiyorsunuz, kötü hissediyorsunuz, okuldan 
uzaklaştınız ve ailenize haber vermediniz. Sıkıntılı bir dönem yaşadığınız açık. “Evden 
ayrılma” gibi önemli bir değişiklik anında bu gibi sıkıntılar sıklıkla yaşanır. Bu sizin hatanız 
ya da başarısızlığınız değildir. Fakat bu belirtiler hayatınızı ve ilişkilerinizi büyük ölçüde 
etkileyebilir.

Bu belirtilerin tedavi edilebilir olduğu açıklanır.

Sağlık çalışanı: Şikâyetleriniz azalana kadar hayatınızı olabildiğince kolaylaştırmaya çalışın. 
Kendinize iyileşmek için bir şans verin. Okula gitmek size iyi gelecektir ama birkaç yakın 
arkadaşınızın çevrenizde olmasına dikkat edin. Dersler ve notlarla ilgili kendinize 
yüklenmeyin. Sadece elinizden geleni yapın, daha iyi hissedeceksiniz. Kötü hissettiğiniz bu 
dönemde yardım almanız iyi olacaktır. Mesela daha iyi olmanız için buraya sizinle gelen 
arkadaşlarınızın desteğini isteyebilirsiniz. Kendinize iyi bakabilmeniz oldukça önemli. Biz de 
bu sırada sizi endişelendiren sorunları anlamak ve çözebilmek için çalışacağız.

4.4.1.3 Hasta Rolünü Verme 

Hastanın daha hızlı iyileşmek için neler yapabileceği ve kaynaklarını nasıl harekete 
geçirebileceğini tartışılır.

Olanaklara ve kaynaklara göre, ilaç tedavisi ihtiyacı da değerlendirilmelidir. İlaç tedavisi 
ihtiyacının belirlenmesinde hastanın geçmiş depresyon öyküsünün varlığı, belirtilerin şiddeti 
ve hastanın tercihi dikkate alınmalıdır.

4.4.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Hastanın hayatındaki önemli kişiler hakkında bilgi edinilir: kimler destek verebilir, kimler stres 
kaynağıdır? Kişilerarası İlişkiler Dökümü gerektiğinde destekleyici yorumlar eşliğinde, 
hastanın rahat olacağı bir tarzda yapılmalıdır. 
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Sağlık çalışanı: Ailenizi ve şu anda hayatınızdaki diğer önemli insanları bana tanıtır 
mısınız? Kimler size yardımcı olur, kimler sizin için hayatı zorlaştırabilir? (hastanın birlikte 
yaşadığı, sık olarak görüştüğü kişileri öğrenin).
Hasta: Babam çok çalışan bir adamdır, sayesinde iyi bir hayat yaşayabildik ve üniversiteye 
gidebildik. Dört yaş büyük ablam Mia harika bir insandır. Üniversiteden sınıfın ikincisi 
olarak mezun oldu. Her zaman mükemmel oldu ve devlet memuru olarak çalışıyor. Annem 
bizi sever, önemser, kendisini bize adamıştır. Ancak benim hatırladığım, annemin yataktan 
çıkamadığı ve bize büyükannemin baktığı en az üç depresyon dönemi oldu. Biz yakın bir 
aileyiz. Onları hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum.
Sağlık çalışanı: Ailenize yük olmak istemediğinizi anlıyorum. Buna daha sonra yeniden 
döneriz. Size yardım eden daha başka kişiler ya da ailenizde yaşanılan bir anlaşmazlık birisi 
var mı?
Hasta: Bazı aile üyeleri var, mesela Mary Halam, babamın kız kardeşi, anne babamın beni 
şımarttığını ve okula gitmem için bana çok fazla kaynak ayırdığını düşünüyor. Bazen 
babam kız kardeşiyle benim hakkımda tartışır. Bir de yurttaki oda arkadaşlarım John ve Bill 
var. Bana destek oluyorlar, benim için endişelendiler ve sizi görmemi sağladılar. 

4.4.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi

Sağlık çalışanı: Üzülmeye, yemek yememeye başladığınız dönemde hayatınızda neler olup 
bittiğini söyleyebilir misiniz? Stresiniz ne zaman başladı?
Hasta: Yaklaşık 3 ay önce, üniversiteye başladığım dönem kötü hissetmeye başladım. Önce 
uyuyamıyordum, sonra yataktan çıkmak istemedim. Başarısız olup ailemi üzmekten endişe 
ediyordum. Üniversite okuyacak kadar akıllı olduğumdan emin değilim.

Bazı hastalar için belirtileri tetikleyen olaylar kolayca saptanabilir türdendir: “eşim evden 
ayrıldı”, “işimi kaybettim”, “eşim öldü,”, “yaşadığımız şehri terk etmek zorunda kaldık” gibi. 
Ancak bazı hastalarda tetikleyiciler bu denli açık değildir. 

Temel sorun alanlarının belirlenmesi çalışmasının sonunda, bir veya iki sorun alanı, mevcut 
tabloyu tetikleyici durum olarak tanımlanmalıdır. Bu sorun alanları terapi sürecinde 
değişebilir ya da hasta daha rahat çalışabileceğini hissettikçe belli bir alana odaklanılabilir. Bu 
soruların sadece rehber olduğunu ve hastanın rahat hissedeceği bir şekilde sorulması 
gerektiğini unutmayınız. Bu bir röportaj ya da resmi bir anket değildir ve sorulara destekleyici 
yorumlarınız eşlik etmelidir. Cevap vermek hastada üzüntü yaratıyorsa “bunun hakkında 
konuşmak zor olabilir” ya da “bunları hatırlamanın sizi ne kadar üzdüğünü görüyorum” gibi 
yorumlar yapılabilir.
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Sağlık çalışanı: Evden ilk kez ayrılıp üniversiteye geldiğinizde kötü hissettiğinizi 
söylemiştiniz.
Hasta: Evim buradan yaklaşık dört saat uzakta. Üç ay kadar önce trenle ayrıldım. Evden ilk 
defa uzaktaydım. Garip bir şehre gelmek, garip bir binada kalmak ve tanımadığım 
insanlarla derslere girmek korkutucuydu. Ebeveynlerime onları endişelendirmek 
istemediğim için ve beni üniversiteye göndermek için yaptıkları fedakârlık karşısında 
nankörlük yapmış olmamak için bir şey söylemedim.

Belirtiler ile tetikleyen yaşam olayı arasındaki bağlantıyı açıklayın.

Sağlık çalışanı: Anlattıklarınızdan anladığım, sıkıntı veren belirtileriniz evden ayrılıp 
yabancı bir yere gitme, yalnız yaşamaya başlama gibi önemli bir yaşam değişikliği ile 
başlamış. Üstelik sizin için fedakârlıklar yaptığını hissettiğiniz ebeveynlerinizi memnun 
etmek istemeniz de sizi bir performans baskısı altına sokmuş. Üniversiteye başlamanızın 
belirtilerinizin tetikleyicisi olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası bu nadir rastlanan bir durum 
değil. Bu üzerinde çalışabileceğimiz bir sorun gibi görünüyor, siz ne dersiniz?

4.4.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

Sağlık çalışanı: Yaşadığınız bu geçiş dönemini kolaylaştırmak için sizinle önümüzdeki 8 
hafta, haftada bir 45 dakikalık görüşmeler yapmak isterim. Daha iyi hissedeceğinize dair 
oldukça umutluyum. Sekiz haftanın sonunda ne kadar ilerleme sağladığımıza bakarız. Bu 
sizin için uygun olur mu? Bir sorunuz var mı?

Böylece, tedavinin ilk aşaması üç seans sonunda tamamlanmış olur. Bazı hastalar sıkıntıları ile 
mevcut yaşam problemleri arasındaki ilişkinin netleşmesi ile rahatlama yaşayıp kendi başlarına 
ya da arkadaşlarının ve ailelerinin yardımıyla sorun üzerinde çalışmayı tercih edebilirler. Eğer 
bu durum söz konusu ise, hastanın devam etmekteki isteksizliğinin pratik engellerden 
kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlenir (seyahat, aile itirazları, sorunların tartışılmasında 
isteksizlik). Gelecekte hastanın geri dönebilmesi için açık kapı bırakılır.

4.4.2 Orta Seanslar

Orta seanslar sırasında, sıkıntıyı giderecek çözümler bulmak için sorun daha derinlemesine 
anlaşılmaya çalışılır (gencin ailesinin yanından ayrılıp üniversiteye başlaması ile yaşanan rol 
değişimi).

Sorunu araştırmak ve çözüm bulmak için kullanılabilecek teknikler, Bölüm 3'te ayrıntılı 
olarak açıklanmıştır. Bu teknikler aşağıda özetlenmiştir.
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4.4.2.1 Son Seanstan İtibaren Yaşanan Belirtileri ve Sorunları Gözden Geçirme

• Açık uçlu sorular - Hastanın sorunların ayrıntılarını verebilmesine ve değişim için
olasılıkları görmesine yardımcı olur. (“Biraz daha açıklayabilir misiniz?” “Devam edin
lütfen” "Ekleyebileceğiniz şeyler olabilir mi?")

• Duyguların İfadesi - Hastanın sıkıntısına katkıda bulunmuş olan, içinde tuttuğu
duygularını ifade etmesine yardımcı olur (“Bunlar olup biterken içinizde tam olarak neler
hissettiğinizi söyleyebilir misiniz?”)

• Doğrudan Sorular - Belirli bilgileri elde etmek için kullanılır

• Açıklığa Kavuşturma - Hastanın farklı bakış açılarından farklı çözümleri ele
almasına yardımcı olur (“Durumunuzu daha detaylı bir şekilde anlatabilir ve duygularınızı
açıklayabilir misiniz?”)

• İletişim Analizi - Hastanın sözel ve sözel olmayan mesajları anlamalarına yardımcı
olarak net olmayan olasılıkları da görmesini sağlar (“Birbirinize tam olarak neler dediniz?”)

• Karar Analizi - Bu, hastanın başka seçenekler bulmasına yardımcı olur
("Yapabileceğiniz başka şeyler var mı?")

• Canlandırma (role play)- Hastanın iletişim alıştırması yapmasına yardımcı olur.
Yakın zamanda yapılmış ya da yapılması planlanan konuşmalar üzerinde çalışılabilir. (“Neler
söyleyebileceğinizin alıştırmasını yapalım”).

Bu alıştırmalar, hastanın endişelerini açıkça tartışabileceği güvenli ve destekleyici bir ortam 
içinde yapılır.

Sağlık çalışanı: Geçen hafta tanıştığımızda, üniversiteye başlayıp ilk kez evden uzak 
kalmanızla belirtilerinizin nasıl başladığını anlatmıştınız. Şimdi nasıl hissettiğinizi 
anlatabilir misiniz? Bunun sizin için ne kadar üzücü ve korkutucu olduğunu 
anlayabiliyorum.
Hasta: Evet, hiç bu kadar endişeli hissetmemiştim ama bunun hakkında konuşmak beni 
rahatlattı.  

Önceki hafta konuşulan olaylarla ilgili sıkıntıya yeniden değinilir.

Sağlık çalışanı: Geçen görüşmemizden bu yana nasılsınız?
Hasta: Hem iyi hem kötü. Geçen hafta alıştırmasını yaptığımız gibi ablamı aradım. 
Üniversiteye geldiğimden beri yaşadığım sıkıntıları anlattım. Bundan anne-babama 
bahsetmemeyi kabul etti. 
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Sağlık çalışanı: Bu konuyu ablanızla konuşabilmiş olmanız çok iyi. 
Hasta: Kendisinin de üniversitedeki ilk birkaç ayının çok sıkıntılı geçtiğini, odasında 
ağlayarak vakit geçirdiğini ve bunun üstesinden gelebileceğini düşünmediğini söyledi. 
Ablamın da bu acıyı yaşadığını, ancak bize söyleyemediğini duyduğuma üzüldüm. Bir 
yandan da onun ne kadar başarılı olduğunu ve bunun üstesinden gelebildiğini bilmek beni 
rahatlattı. Fakat sonra ailemi aradım, onlara sıkıntılarımdan söz etmedim ve yalan 
söylediğim için kötü hissettim. 
Sağlık çalışanı: Ablanızı aramak, aileniz ile aranızdaki izolasyonu azaltma konusunda 
olumlu bir adım ve düzeleceğinize dair umut veren bir girişim olmuş. Evden ve aileden 
uzakta yaşadığınız sorunları nasıl çözeceğinizi öğreniyorsunuz. Ablanızla konuştuğunuzda 
bir rahatlama, anne-babanızla konuşamadığınızda da bir sıkıntı hissettiniz, bu çok normal.

Sağlık çalışanı: Bana aile hayatınız hakkında çok şey anlattınız. Anlıyorum ki, ailenizi 
sorunlarınızla üzmek istemiyorsunuz, ama bu durum size konuşabileceğiniz başka bir şey 
de bırakmıyor ve onlardan kopmuş hissettiriyor. Buradaki hayatınızla ilgili bir şeyler 
hakkında konuşabilir misiniz acaba, sınıfınız, arkadaşlarınız, yemekler? 

Burada, üniversitede tanıştığınız, size sosyal etkinlikler önerebilecek ya da belki birlikte 
katılabileceğiniz kişiler var mı? Sizi buraya getiren arkadaşlarınız size önemsiyorlardı. 
Onlardan birisi olabilir belki? Ayrıca ablanız da var. Benzer bir dönem geçirdiğini 
söylemiştiniz, o dönemi nasıl atlattığı ve nasıl daha iyi hissettiği ile ilgili bazı ipuçları 
verebilir belki. Yeniden derslere girmeye başlamış olmanız çok iyi. 

4.4.2.2 Sorunu Çözmek İçin Stratejiler Üzerine Çalışma

Rol değişiklikleri/ geçiş dönemi çalışma stratejileri şunlardır:

Rol Değişimi ile Kaybedileni Yeniden Yapılandırarak Kayıpla Baş Edilmesi
Bir sonraki seansta hasta, aile hayatını ve onun için yemeklerin, kıyafetlerinin, oda 
temizliğinin hazır olarak sağlandığı günlük rutini ayrıntılı olarak anlatmaya teşvik edildi. 
Eğlenmeye dahi anne babası tarafından götürülüyordu. Bu, hemen her işini kendi başına 
halletmesini gerektiren üniversite ortamının tam tersiydi. Ailesinin aşırı koruyucu 
tutumlarını kaybetmiş olmasının yanı sıra sınıfında da başarılı olmak zorundaydı. 
Duygularını anlatması istendiğinde, bunaldığını ve başarısız hissettiğini bildirdi. Seans 
sırasında sağlık çalışanı, neler kaybettiğinin yanı sıra neler kazanabileceğini de anlamak için 
aile yaşamının ve mevcut üniversite yaşamının ayrıntıları hakkında konuşmaya teşvik etti.

Hasta annesinin depresyon geçirdiğini ve sıklıkla kendisi ile ilgilenemediğini söylemişti. 
Hasta da aynı sorunu yaşamaktan endişe duyabileceğinden, bu durum sağlık çalışanı 
tarafından gündeme getirildi.
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Sağlık çalışanı: Bana zamanınızı nasıl geçirdiğinizi ve üniversitede hayatın nasıl olduğunu 
anlatır mısınız?

Yeni Edinilen Rolü Daha Olumlu Hale Getirmenin Yollarını Arama

Sonraki iki seansta, hasta iki yeni şeyden bahsetti: kafeteryada yediği yeni yiyecekler ve yeni 
tanıştığı bir arkadaş. Bu yeni arkadaşı ile bir etkinliğe katılmış ve birlikte bir kahve içmişlerdi. 

Sağlık çalışanı: Annenizin sizinle ilgilenemediği depresyon dönemleri geçirdiğini 
söylemiştiniz. Böyle bir durum yaşamakla ilgili kaygınız var mı? 

Hasta annesinin depresyonunu ve tıpkı onun gibi olmakla ilgili korkularını anlattı. Hastaya 
depresyonun yaygın olduğu, özellikle de yaşam değişimleriyle ilişki olabildiği, erken yardım 
arayışının olumlu olduğu ve tamamen iyileşmesinin beklendiğine dair güven verildi.

Hasta: Tıpkı annem gibi olacağım diye endişelenmeye başladım. Annemi seviyorum ama 
onun gibi mutsuz olmak istemiyorum.
Sağlık çalışanı: Yaşadığınız sıkıntı, evden uzakta, yeni ve yabancı bir yerde olmanızla 
ilişkili. Bu durumu sizin için nasıl daha kolay hale getirebileceğimiz üzerinde çalışabiliriz. 
İyi olacaksınız.

Sağlık çalışanı: Yeni durumunuzun bazı olumlu yanlarını görmeye başlıyormuşsunuz gibi 
geldi bana, ne dersiniz?

Sonraki oturumlarda, kötü okul performansına dair korkular ve hoşuna giden bazı yeni 
fırsatlar hakkında konuşuldu. Hasta sorunlarını ailesine anlatmaya başladı. Onları üzmekten 
korkması nedeniyle söyleyebilecekleri üzerine canlandırma (role play) alıştırması yapıldı. 
Hasta ailesiyle yaptığı ve sıkıntılarının şiddetini daha az vurgulayan ancak bu zorluklarla baş 
etmek için neler yaptığını ön plana çıkaran konuşmayı seansta anlattı. Ebeveynleriyle açık 
biçimde konuşabilmek içini rahatlamıştı.

Sağlık çalışanı: Birlikte bu kadar çok sıkıntıya yol açan durumu anlamaya çalışalım. 
Başarılı olmayı çok istiyorsunuz, ama sıkıntınız yüzünden derslere devam edememişsiniz.

Belirtileri belirgin olarak azaldı. Düzenli uyumakta halen zorluk çekse de daha iyimser 
hissediyordu.
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Sağlık çalışanı: Ailenize ilk ayların çok zor olduğunu, ancak en kötü dönemi atlattığınızı 
ve derslerden keyif almaya başladığınızı söylemeniz büyük bir adımdı. Okuldaki sosyal 
hayatınızdan bahsedebilmeniz hem ebeveynlerinize hem de kendinize güven sağlayacaktır. 
Yeni girdiğiniz bu sosyal ortamlardan biraz daha bahseder misiniz? 

Sosyal Beceriler Geliştirmenin Teşvik Edilmesi

Yedinci oturum daha çok sınıf çalışmalarını, matematik dersine ilişkin kaygısını, bir satranç 
kulübüne katılma konusundaki düşüncesini ve hayatının bu yeni döneminde ona rehberlik 
eden kız kardeşiyle olan destek amaçlı sohbeti tartışarak geçti. Bu oturumda ve bir önceki 
oturumda planlanmış olan seansların sonlarına yaklaşıldığı konusu gündeme getirildi.

ÖRNEK OLGULAR

4.4.3 Sonlandırma

Ayda bir görüşmelerle devam edecek ilişkide kalma tedavisi kararı, hastanın üniversitedeki ilk 
yılı boyunca destek almak istemesi ve uyku sorunlarının halen devam etmesi nedeni ile alındı.

Son oturumda, sağlık çalışanı, kişilerarası danışmanlık sürecini özetleyerek gelecekteki 
sorunları ele alma yollarını ve olası nüks noktalarını belirlemeye yardımcı oldu. Ayrıca 
danışmanlık süreci ile ilgili hastanın deneyimi üzerine de konuşularak, sürecin üzerinde 
anlaşılan tüm noktaları içeren açık bir özeti ortaya konuldu.

Sağlık çalışanı: Geçen hafta da konuştuğumuz gibi bu bizim son haftalık seansımız. 
İzlemin sonuna geldiğimizde insanlar çoğu zaman rahatlamış, bazen de üzgün, hissederler.
Hasta: Üniversitedeki yeni şansları görmeme ve aynı zamanda ebeveynlerim ile de 
yaşadıklarımı paylaşmama yardımcı olan bu tartışmalarımızı özleyeceğim. İleride özellikle 
sınavlar ya da yeni yakınlaşmaya başladığım kız arkadaşım nedeni ile stresli hissedersem 
yeniden görüşmek isterim. Sıkıntımın yeniden başlamasını önlemek için zaman zaman sizi 
görmek bana iyi gelebilir. 
Sağlık çalışanı: Kısa zamanda çok yol aldınız. Önümüzdeki altı ay boyunca ayda bir defa 
görüşüp işlerin nasıl gittiğine bakabiliriz, ne dersiniz?

Sağlık çalışanı: Birlikte, görüşmelerimizin içerik ve gidişatının bir özetini yapalım 
istiyorum. Önce sizin görüşlerinizi duymak isterim. Buraya ilk defa arkadaşlarınız 
tarafından getirildiğinizde oldukça sıkıntılıydınız, yemek yemiyor, uyumuyor ve derslere 
girmiyordunuz. Belirtileriniz yaşamınızdaki önemli bir değişiklik ile yani üniversiteye, 
ailenizden uzak ve yabancı bir ortama gelmeniz ve üzerinizde başarılı olma baskısını 
hissetmeniz ile açık bir biçimde ilişkiliydi...
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Sağlık çalışanı: ...Üzülmelerinden korktuğunuz için bu durumu aileniz ile 
konuşamıyordunuz. Çevrenizden kopuk olduğunuz bu zor dönemi aşmanız, benzer bir 
dönem yaşadığını ve bunu başarılı bir biçimde aştığını öğrendiğiniz ablanız ile 
konuşmanız ile başladı. Bu konuşma size bir rahatlama getirdi.
Şimdi derslerinize devam ediyorsunuz, okulda başarılar elde ettiniz, arkadaşlarınızla 
sosyalleşmeye başladınız. Bir belirtiniz kaldı, bazı geceler uyanıyorsunuz ve tekrar uykuya 
dalamıyorsunuz.
Kendinizi biraz daha iyi hissettikten sonra aileniz ile de konuştunuz. Böylece onlarla olan 
kopukluğu da, onları üzmeden gidermiş oldunuz.
Bundan sonra ayda bir yapacağımız görüşmeler ile durumunuzu takip edeceğiz ve uyku 
sorunlarınızı düzeltmeye çalışacağız. Akademik zorluklar bu dönemde bir stres kaynağı 
olabilir ama ablanız ya da arkadaşlarınız ile konuşabilirsiniz. Elbette beni de 
arayabilirsiniz. Gösterdiğiniz tüm bu gelişim için sizi kutlarım. Siz neler düşünüyor, nasıl 
hissediyorsunuz?
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4.5 Rol Değişimi: Ailenin Sorumluluğunu Almak

Otuz iki yaşında erkek hasta kalp krizi geçirme kaygısı ve ölüm korkusu yakınmaları ile 
kardiyoloğu tarafından yönlendirildi. Endişeli ve korkulu görünüyordu. Ciddi bir kalp problemi 
olabileceğine inandığı için rahatlatmak zordu. Son üç aydır yüksek kaygı yaşadığı sıkıntılı atak 
dönemleri olmuştu. Bu ataklar herhangi bir tetikleyici olmadan ani biçimde başlıyor ve 10-15 
dakika sürüyordu. Şiddetli çarpıntı, yüzünde ve avuçlarında terleme oluyordu. Ayrıca bu ataklar 
esnasında göğsüne saplanan keskin bir ağrıdan yakınıyordu. Kalp krizi geçirdiğini düşünerek 
panik içinde yakınındaki bir hastanenin acil servisine gitmişti. 

Bir kaç defa tepeden tırnağa tüm testleri yapıldığı halde kardiyak bir sorun saptanmamıştı ancak 
panik bozukluğu olduğu söylenmişti.

4.5.1 İlk Değerlendirme Aşaması

4.5.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

Birisi de aynı gün içinde olmak üzere birkaç defa muayeneden geçmiş olması nedeni ile 
belirtilerin detaylı değerlendirmesi yeniden yapılmadı. Ancak belirtiler hasta ile birlikte gözden 
geçirilip doğrulatıldı. İntihar riski değerlendirildi ve saptanmadı.

4.5.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Hasta: Son 3 aydır korkutucu ataklar geçiriyorum. Aniden başlayıp 10-15 dakika sürüyor. 
Kalbim çok hızlı atıyor, terliyorum, göğsümde baskı hissi oluyor. O sırada kalp krizi geçirdiğimi 
sanıyorum. Tıpkı amcam gibi kalp krizinden öleceğimi düşünüyorum.
Sağlık çalışanı: Bu atakların çok korkutucu olduğunu anlıyorum ancak kardiyoloğunuz 
herhangi bir kalp hastalığınız olmadığını bildirdi. Oysa yaşadığınız belirtiler gerçek ve bunu 
kontrol altına almalıyız. Öncelikle bu belirtileri azaltacak bir ilaç tedavisi düzenleyelim. Daha 
sonra da bu atakları başlatan durumları saptamaya çalışalım. Atakların hiç bir şey olmadan 
kendiliğinden başladığını söylediniz ancak hayatınızda olup biten ve stres yaratan şeyler bunu 
etkiliyor olabilir, bunları anlamaya çalışalım.

4.5.1.3 Hasta Rolünü Verme 
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Sağlık çalışanı: Biz yaşadığınız sıkıntının kökenini anlamaya çalışacağız. Başladığımız ilaç 
tedavisinin etkisi de zaman içinde ortaya çıkacak ve sizi rahatlatacak. Bunlar olana kadar bazı 
sorumluluklarınızı üstlenerek size yardımcı olabilecek kimse var mı? Biraz dinlenme imkanınız 
var mı? Sıkıntınızın arka planını anladığımızda daha iyi hissedeceğinizden şüphem yok ama bu 
arada kendinize dikkat etmelisiniz.
Hasta: Babamdan evin yiyecek alışverişi ve giderleri ile ilgilenmesini isteyebilirim. Ben de bu 
ara spora daha fazla vakit ayırmaya çalışırım.

4.5.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Sağlık çalışanı: Hayatınızdaki sizin için önemli kişiler kimlerdir biraz bahseder misiniz? 
Örneğin babanızın bazı giderleri yönetebileceğini söylemiştiniz. 
Hakkında endişelendiğiniz kimse var mı?

Sonraki iki seansta hasta yaşadıkları ailevi stresi anlattı. Babası emekliydi ve emekli olduğundan 
bu yana çökkündü ancak tedavi olmayı reddediyordu. Düşük maaşlı bir kamu işinde çalışan 
hasta, ailede para kazanan tek kişiydi. İşinde başarılı olamamakla ilgili endişe duyuyordu. 
Annesine, babasına, işsiz olan bekâr erkek ve kız kardeşine destek oluyordu. Ailesi hastanın 6 ay 
sonra evlenmesini planlıyordu ama o kendisini bir aile kurup onun sorumluluğunu ve 
giderlerini üstlenmeye hazır hissetmiyordu. Hastanın güvenebileceği yakın bir arkadaş çevresi 
vardı.

4.5.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi

Sağlık çalışanı: Son altı ay içinde babanızın emekliliği ve mali sıkıntılar yüzünden üzerinize 
çok sorumluluk binmiş. Bir aile kurma ve tüm sorumlulukları üstlenmeye doğru geçiş 
halindesiniz.
Hasta: Mali sorunlar ve babamın depresyonu konularını çözmeden evlenemem.

4.5.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

Sağlık çalışanı: Sanki olup bitenleri biraz yavaşlatmaya, nefes almaya ihtiyacınız var. Bunu 
yapabilir misiniz? Dilerseniz önümüzdeki 8 hafta görüşelim ve neler yapabiliriz birlikte 
bakalım.
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4.5.2 Orta Seanslar

Orta seanslar sırasında, sıkıntıyı giderecek çözümler bulmak için sorun daha derinlemesine 
anlaşılmaya çalışılır (gencin ailesinin yanından ayrılıp üniversiteye başlaması ile yaşanan rol 
değişimi).

Sorunu araştırmak ve çözüm bulmak için kullanılabilecek teknikler, Bölüm 3'te ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır. Bu teknikler aşağıda özetlenmiştir.

4.5.2.1 Son Seanstan İtibaren Yaşanan Belirtileri ve Sorunları Gözden Geçirme

Sağlık çalışanı: Son görüşmemizden bu yana nasılsınız?
Hasta: Babam evlilik konusunu açtı ve kalbimde çarpıntılar oldu.
Sağlık çalışanı: Üzerinde çalışacağımız bu sorunlarınız ile belirtileriniz arasında bir ilişki var. 
Acaba babanızdan nazikçe bir süre için evlilikle ilgili konular hakkında konuşmamayı 
isteyebilir misiniz? 

4.5.2.2 Sorunu Çözmek İçin Stratejiler Üzerine Çalışma

Sağlık çalışanı: Bütün bu sorumlulukları üstlenmeden önceki yaşamınızla ilgili konuşarak 
başlayalım isterseniz.
Hasta: Peki, babam tam zamanlı bir işte çalışıyordu. 65 yaşında emekli olmak zorunda 
bırakıldı ve o zamandan beri maaşının yarısı kadar bir emekli maaşı alıyor. Tüm gün boş ve 
nasıl oyalanacağını bilemiyor. Saat 11’e kadar yataktan çıkmıyor, hep halsiz.

Sonraki 4 seans hastanın babasını depresyon tedavisi almaya ikna edebilmesi ve işsiz olan iki 
kardeşine iş bulabilmek için babasını devreye sokması konuları görüşüldü. Bu süreçte hastanın 
Sağlık çalışanına olan güveni giderek arttı. Hasta evlilikle ilgili korkularını, özellikle de cinsel 
yaşamla ilgili kaygısını dile getirdi.

Sağlık çalışanı: Her ne kadar iş bulmak zaman alabilirse de yaşadığınız maddi kaygıların 
çözümü mutlaka bulunacaktır. Erkek kardeşiniz çalışmaya istekli. Babanız da tedavi ile daha 
iyi hissedecektir. Bunlar dışında evlilikle ya da bir aile kurmakla ilgili sizi kaygılandıran bir 
sorun var mı?
Hasta: Evet, bununla ilgili konuşmak benim için biraz zor ama daha önce bir kadınla 
birlikte olmadım. Eşimi hayal kırıklığına uğratmaktan korkuyorum. 

Sonraki seansta hastanın kadınlarla olan tecrübeleri ve cinselliğe bakışı ele alındı. Güvendiği, 
evli olan yakın arkadaşları ile konuşması için teşvik edildi.
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4.5.3 Sonlandırma

Sağlık çalışanı: Şimdi nasıl hissettiğiniz hakkında konuşalım. Düzelen sorunlarınız neler ve 
daha fazla neler yapmamız gerekli?
Hasta: İlaç işe yarıyor gibi, 8 haftadır panik atak yaşamadım. Babam depresyon tedavisi için 
iki görüşmeye gitti, şimdi evin gelir-giderlerini yönetmede bana yardım ediyor. Bir kamu 
işine nasıl başvurabileceği ile ilgili erkek kardeşime yol gösteriyor. Kız kardeşim ne yapacak 
bilmiyorum, belki okula dönebilir. Arkadaşlarımla kadınlar ve cinsellik hakkında konuştuk 
ama açıkçası hala kendime tam güvenemiyorum. Ailemle evlilik konusunu mali 
durumumuz biraz düzelinceye ve benim kaygılarım azalıncaya kadar bir yıl erteleme 
konusunda anlaştık. Bu arada iş yerinde de başarılı bir sunum yaptım, artık orada kendime 
daha çok güveniyorum.
Sağlık çalışanı: Sekiz hafta içinde oldukça çok şey başardınız, sizi kutluyorum. İlaç 
tedaviniz devam edecek. Biz bundan sonraki 6 ay boyunca ayda bir defa görüşmeye devam 
edelim ve durumunuzun nasıl gittiğine bakalım, ne dersiniz? 
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4.6 Çoklu Sorun Alanı 

İşletme yüksek lisans eğitimi olan, evli ve 3 yaşında erkek çocuk sahibi 39 yaşındaki erkek hasta. 
Acil servise beş yıldır devam eden, neyin tetiklediği bilinmeyen belirtiler ile başvurdu. Birkaç yıl 
önce işini bıraktığı öğrenildi. Şiddetli ve kronik seyreden birden fazla yakınmanın olması nedeni 
ile bu oldukça zor bir olguydu. 

Yıllar içinde yaşanan birçok stresli yaşam olayı, son bir yıldır şiddetlenen hastalığın sürmesinde rol 
oynamaktaydı. Son beş yıldır yaşadığı hastalık, gerilim, baş ağrısı ve uzun süredir devam eden 
mide yakınmaları ile karakterizeydi. Son bir yıldır da çökkünlük, isteksizlik, uyuşukluk, yorgunluk 
ve sinirlilik öyküsü vardı. Hasta yalnız kalmayı tercih eder olmuş, başkalarıyla iletişim kurmaya 
ilgisiz ve insanlara sosyal olarak uzak hale gelmişti. Mide barsak şikayetlerini artırdığını 
düşündüğü için son 8 aydır pişmiş besinlerden uzak durmasına ve son birkaç haftadır katı gıda 
tüketmeyi tamamen bırakmasına neden olan fizyolojik işlev bozuklukları tarif ediyordu. Acil 
servise duygusal bir çökkünlük döneminde başvurmuştu, sürekli ağlıyor ve hastaneye yatmayı 
reddediyordu. Ayrıca daha önce ölmüş olmayı dilediği bir kaç ay süren bir dönem olduğunu fakat 
intihar girişiminde bulunmadığını ya da bununla ilgili bir plan yapmadığını bildiriyordu. Acil 
serviste hastanın belirtileri yatıştıktan sonra ve intihar riski olmadığına karar verilmesi ile birlikte 
hasta taburcu edilerek psikiyatri polikliniğine yönlendirilmişti. 

4.6.1 İlk Değerlendirme Aşaması

4.6.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

Sağlık çalışanı: Merhaba, benim ismim………….. Daha önce oldukça hasta olduğunuzu, şimdi 
hastaneden çıkacak kadar iyileştiğinizi ancak hala bazı önemli sıkıntılarınız olduğunu öğrendim. 
Bana tıbbi öykünüz iletildi fakat ben sizin neyi sorun olarak gördüğünüzü sizden dinlemek 
isterim. 

4.6.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Sağlık çalışanı: Birçok sıkıntı belirtisi bildirdiniz (burada bazılarını hatırlatın). Bunların bazıları 
yaşamınızdaki sorunlar ve size endişelendiren durumlar ile ilgili olabilir.
Hasta: Evet, kariyerim, çalışma yaşamındaki başarısızlığım, evliliğim ile ilgili endişelerim var. 
Eşim yaşadığım sıkıntıyı anlamıyor. Sorunların birçoğu annemin ölümü ile başladı.
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Sağlık çalışanı: Birçok belirti ve sorun yaşıyorsunuz. Bu dönemde dinlenmek ve iyileşmeye 
odaklanmak için zamana ihtiyacınız var. Hastanede kısa süre yatmanız size elbette bir 
rahatlama sağladı ancak dilerseniz önümüzdeki birkaç ay düzenli görüşerek iyileşmenize 
birlikte odaklanalım. .

4.6.1.3 Hasta Rolünü Verme 

4.6.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Sağlık çalışanı: Yaşamınızdaki sizin için önemli insanlar kimlerdir? Sizi kimler rahatlatır, 
kimler stres yaratır?
Hasta: Üç yaşındaki oğlumla ilgilenirim. Karım bana yardımcı olur, ihtiyacım olduğumda 
yanımdadır ama sık sık tartışırız. O benim tembel ve şımartılmış olduğumu düşünür. 
Evlendiğimizde eşimi gerçekten tanımıyordum. Son 5 yılda birkaç defa ayrıldığımız ve onun 
annesi ile yaşadığı dönemler oldu. Patronumun arkadaşım olduğunu düşünüyordum ama o 
beni hep geri planda tuttu ve kişisel gelişimimi engelledi. Ben de istifa ettim. Annemi ve 
babamı altı ay içinde peş peşe kaybettim. Annemin ölümü 7 yıl önceydi, çok zorlandım çünkü 
annemle çok yakındık.

4.6.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi

Bu hastada birden fazla sorun görülmektedir: eşi ile çatışma (içeriği belli olmayan), geçmişte iş 
yaşamında çatışma ve kişilerarası ilişkilerde yetersizlik. Sorunlarının birçoğu anne ve babasının 
ölümü ile başlamıştır. Bu kaybı takiben hasta çalışmaya başlamış, evlenerek aile sorumluluğu 
almış ve önemli rol değişiklikleri ortaya çıkmıştır. Kayıpları ile nasıl baş ettiği bilinmemektedir. 

Dolayısıyla, su sorunlardan birisi tedavinin odağını oluşturabilir: 

• Kendisini şımartan ve koruyup kollayan ebeveynlerinin ikisinin birden ölümü ile yaşadığı
çözülmemiş yas

• Çalışmaya başlayıp evlenerek bir evin idaresini üstlenmesi ile yaşadığı rol değişimi

• Eşi ile yaşadığı çatışma
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Sağlık çalışanı: Oldukça zorlu bir beş yıl geçirdiğinizi anlıyorum. Şimdi nasıl hissettiğinizi 
anlatabilir misiniz?
Hasta: Hastaneye gittiğim ve ölmek istediğim zaman olduğu kadar kötü hissetmiyorum. Hala 
çökkünüm ama önceki gibi değil.
Sağlık çalışanı: Her ne kadar bu son sıkıntı dönemini neyin tetiklediği açık olmasa da size çok 
yakın olan ebeveynlerinizin kaybı ile başlayan yas, onların ölümü ile bir anda aile sorumluluğu 
almak zorunda kalmanız, kısa bir süre içinde çalışmaya başlamanız ve evlenmeniz, eşinizle 
yaşadığınız anlaşmazlıklar, giderek artan sosyal olarak içinize kapanmanız ile devam eden 
sorunlar yaşamışsınız. Bütün bu birbiri ile ilişkili sorunlar içinde sizce hangisi üzerine 
çalışmaya başlamalıyız? Daha sonra diğer sorunlar üzerine çalışmanın daha yararlı olacağını 
düşünürsek onlara da geçebiliriz ancak şimdi sizin en önemli olduğunu düşündüğünüzle 
başlayalım.   

4.6.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

Sağlık çalışanı: Önümüzdeki 8 hafta yaşadığınız çatışmayı anlamaya çalışacağız. Hangi 
konuda anlaşamıyorsunuz? Yeniden müzakere edebilme imkanınız var mı? Neyle ilgili 
tartıştığınızı ve anlaşmazlık olduğunda nasıl çözdüğünüzü anlatmanızı isteyeceğim. Ailede her 
ikinize de yardımcı olabilen kimse var mı? Geçmişte çok yakın arkadaşlarınız olduğunu 
söylemiştiniz. Çocuğunuzu ne şekilde yetiştireceğiniz ile ilgili anlaşabiliyor musunuz? Eşinize 
güvenmediğinizi söylemiştiniz. Bu güvensizliğe yol açanın ne olduğunu konuşabilir miyiz? 
Eğer faydalı olacağını düşünürseniz, bir noktada eşinizden bize katılmasını isteyebiliriz. Bu 
konuda ne düşünürsünüz?
Hasta: Denemek isterim.

4.6.2 Orta Seanslar

4.6.2.1 Son Seanstan İtibaren Yaşanan Belirtileri ve Sorunları Gözden Geçirme

Sağlık çalışanı: Geçen haftaki görüşmemizde evliliğiniz üzerinde çalışmak istediğinizi 
söylemiştiniz. Geçen haftadan bu yana nasılsınız?
Hasta: Eve döndüm, oğlumla oyun oynama imkanı buldum, eşim eve dönmüş olmam nedeni 
ile rahatlamış görünüyordu. Daha iyi uyuyabildim.
Sağlık çalışanı: Eşinizle sorunları geçici olarak çözdüğünüzde dahi kendinizi daha iyi 
hissettiğinizi söyleyebilir miyiz?

4.6.2.2 Sorunu Çözmek İçin Stratejiler Üzerine Çalışma
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Eş ile yaşanan çatışma, karısının boşanmak istediği “kopma” sürecinden, yeniden “müzakere” 
sürecine döndü. Karısının da katıldığı bir görüşmede her iki eş de evliliği kurtarma ve birlikte 
kalma isteklerini belirttiler. Daha sonra, terapi sureci evlilik öyküleri, aralarında çatışma yaşanan 
durumlar ve çatışmanın doğası üzerine odaklandı.

Sağlık çalışanı: Nasıl tanıştığınızı ve evliliğin ilk dönemlerinin nasıl geçtiğini anlatabilir 
misiniz?
Hasta: Önce babamı, altı ay sonra da annemi kaybettim. Artık evin reisi olmuştum ve 
evlenmem gerekiyordu. Evliliği halam ayarladı, eşimi ancak evlenirken görebildim. Benim için 
zor zamanlardı. İşletme okumuştum ve çalışmaya başladım. Hayal ettiğim gibi kendi işimi 
kurmaya başlamıştım ama evli bir adam olarak maaşlı bir işe ihtiyacım vardı. Eşim de para 
kazanmam için baskı yapıyordu. İşler de iyi gitmiyordu, dolayısıyla işimi kapattım. 

Sonraki yedi haftada, hasta, eşi ile olan çatışmalarının temelini anlattı. Karısı ile hastanın 
belirtileri ve isini kapattıktan sonraki mali durum konularında çatışıyorlardı. Hastanın eşi de bir 
görüşmeye katıldığında bu durumu doğruladı. Seanslar esnasında hastadan tartışmaları detaylıca 
anlatması istendi, her biri tam olarak ne demişti, neyi nasıl bir tonda söylemişti? Bu iletişim 
analizi çalışmasında, tartışmalar esnasında hastanın eşinin söylediklerini duymadığı ve bunun 
tartışmayı şiddetlendirdiği fark edildi. Bu esnada hasta yeni bir iş bulabildi ve mali konudaki 
tartışma çözülmüş oldu.

4.6.3 Sonlandırma

Sekizinci hafta durumdaki ilerleme ve kalan sorunlar gözden geçirildi. Hasta ve eşi daha iyi 
anlaşıyorlardı, hastanın belirtileri azalmıştı, her gün işe gidiyordu. İki seans, anne babasının 
kaybının yarattığı yas üzerine konuşuldu. Terapinin sekiz hafta daha sürmesi ve ilaç tedavisinin 
de devam etmesine karar verildi. Sağlık çalışanı bu hastanın uzun dönem tedaviye ihtiyaç 
duyacağını düşünmekteydi.  
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4.7.1.2 Sıkıntı Belirtilerini Tanımlama ve Kişilerarası Sorunlarla İlişkisini Açıklama

Sağlık çalışanı: Belirtilerinizden bahsettiniz. Çökkün, umutsuz, yalnız hissediyorsunuz. Bu 
belirtileriniz dikkatinizi çalışmaya vermenizi ya da insanlarla tanışmak için enerji bulmanızı 
zorlaştıracaktır. Bu sizin hatanız değil. Birlikte bunun üzerinde nasıl çalışabiliriz düşünelim. 

4.7 Yalnızlık ve İzolasyon – Yalnız Yaşamak

Diane 32 yaşında, bekâr, kadın hasta. Eskiden beri insanlar arasındayken hiç bir zaman rahat 
olmadığını ama bir biçimde uyum sağlayabilmiş olduğunu bildiriyordu. Çocukluktan bu yana 
tanıdığı arkadaşlarının yanında kendini daha rahat hissettiğini ama şimdi istediği bir işe başlama 
fırsatı bulması nedeni ile yalnız kaldığını belirtiyordu. İştahsızlık, kilo kaybı ve umutsuzluk hisleri 
nedeni ile tedaviye kendi isteği ile başvurmuştu. Nasıl arkadaş edinileceğini bilmediğini ve 
ilişkilerinin uzun sürmediğini söylüyordu.

4.7.1 İlk Değerlendirme Aşaması

Hasta üzgün ve yorgun görünüyor, neredeyse fısıltı ile konuşuyordu. Gizliliğin açıklanması, 
belirtilerin gözden geçirilmesi, tedavi öyküsünün alınmasının ardından intihar riski değerlendirildi 
ve olmadığı saptandı. 

4.7.1.1 Tanışma - Gizliliği Açıklama - Belirtileri Saptama - Tedavi Öyküsünü Edinme

Sağlık çalışanı: Çok üzgün olduğunuzu görebiliyorum. Ne zamandır bu durumdasınız? Ne 
zaman başladığını söyleyebilir misiniz? Daha önce de benzer dönemleriniz olmuş muydu?
Hasta: Gençlik dönemimde zaman zaman bu şekilde hissederdim ama annem ve kız kardeşimin 
yardımı ile atlatırdım. Babam da yardım etmeye çalışırdı. Şimdi yalnızım, işimle ilgili 
endişeliyim. Nasıl arkadaş edineceğimi bilmiyorum. Bu durum yeni işim ve yeni evimle ilgili 
heyecanım geçtikten sonra başladı, yalnız hissettim. Daha önce hiç kimseyle bu durumla ilgili 
konuşmadım.

Belirtilerin hayatını nasıl etkilediği soruldu.

4.7.1.3 Hasta Rolünü Verme 
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Sağlık çalışanı: Bu denli kötü hissederken kendinize bakmanız zor olacaktır. Aileniz ya da 
arkadaşlarınızdan sizinle kalabilecek kimse var mı? Eskiden yapmayı sevdiğiniz ve bu ara sizi 
rahatlatacak bir şey var mı, örneğin tatil, aile ziyareti, yoga, spor? 
Hasta: Eskiden çok atletiktim ama sporu bıraktım. Sosyal merkeze giderek yeniden yüzmeye 
başlayabilirim. Ayrıca kız kardeşimden hafta sonu beni ziyaret etmesini isteyebilirim, bundan 
hoşlanabilir.

4.7.1.4 Kişilerarası İlişkiler Dökümü

Sağlık çalışanı: Yaşamınızdaki önemli kişiler kimlerdir?
Hasta: Annem, babam ve kız kardeşim var ama onlarla birlikte yaşamıyorum. 150 km kadar 
uzaktalar. İşimi seviyorum, onlarla yaşamak için iş değiştirmek istemiyorum. Üniversitede bir 
erkek arkadaşım vardı ama yıllardır görüşmedik. Liseden arkadaşlarımla görüşmüyorum. Bir 
kırgınlık, küslük olmadı ama sadece koptuk.

4.7.1.5 Temel Sorun Alanının Belirlenmesi

Sağlık çalışanı: Belirtileriniz yeni eve taşınma ve yeni işe başlamanın ilk heyecanı geçtikten 
sonra daha fazla boş vakit bulmanızla birlikte yalnız hissetmenizle başlamış gibi. 
Hasta: Evet, akşamları ve hafta sonları tamamen yalnızım, konuşabileceğim kimse yok ve 
nereden başlayacağımı da bilmiyorum.

4.7.1.6 Terapi Prosedürlerinin Açıklanması

Sağlık çalışanı: Önümüzdeki sekiz hafta görüşüp, belirtilerinize yol açan yalnızlık ve izolasyon 
sorununuzla nasıl baş edebileceğimiz üzerinde çalışabiliriz. Bunun için haftada bir 
görüşebiliriz. Bu esnada siz de geçmişte hoşlandığınız etkinlikleri, buraya taşındıktan sonraki 
altı ay içinde tanıştığınız insanları ve onlardan öğrendiğiniz sosyal imkânları düşünebilirsiniz.
Hasta: Tamam, yüzme kulübüne katılacağım. Annem ile kiliseye giderdim, burada da benzeri 
bir kilise vardır belki. 

4.7.2 Orta Seanslar

4.7.2.1 Son Seanstan İtibaren Yaşanan Belirtileri ve Sorunları Gözden Geçirme
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Sağlık çalışanı: Son görüşmemizden bu yana neler yaptınız, nasılsınız?
Hasta: İki gece yüzmek için sosyal merkeze gittim ve oradaki birkaç yüzücü ile de konuştum. 
Daha iyi uyudum. Ama hafta sonu kiliseye gittiğimde hiç kimseyi tanımıyordum, çok yabancı 
hissettim. 15 dakika dayanabildim, sonra ayrıldım.
Sağlık çalışanı: Belirtileriniz ile yalnızlık ve izolasyon haliniz arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. 
Aradaki bu bağı görmek daha iyi hissettirecektir.

4.7.2.2 Sorunu Çözmek İçin Stratejiler Üzerine Çalışma

Burada hedefler şunlardır:

1. Mevcut durumu ve kökenini anlamak suretiyle izolasyonu azaltmak

2. İlişki için fırsat yaratma konusunda teşvik etmek ve yardımcı olmak

Sağlık çalışanı: Bana ilk kez ne zaman yalnız hissettiğinizi ve nelerin kendinizi daha iyi ya da 
daha kötü hissetmenize neden olduğunu söyleyebilir misiniz?

Hasta kendisini her zaman utangaç ve çekingen olan iyi bir öğrenci olarak tanımlıyordu. 
Ailesinden önemli bir destek almış ve birçok sosyal etkinliğe onlarla katılmıştı. Lisede yakın 
arkadaşları ve üniversitede bir erkek arkadaşı olmuştu ancak zaman içinde evlilikler, taşınmalar 
gibi nedenlerle bu ilişkileri kopmuştu. Üniversiteyi bitirdikten sonra sosyal hizmet eğitimi almış 
ve ailesinin yaşadığı şehirde iş bulmuştu. O dönem ailesi ile yaşamaya devam etmişti. Ancak daha 
sonra hayallerini süsleyen işe kavuşmuş olsa da bu yeni iş ailesine 150 km mesafede, başka bir 
şehirdeydi. Ailesi hayalini gerçekleştirmesi konusunda hastayı desteklemiş, yeni ev bulmasına ve 
taşınmasına yardım etmişti. Fakat yeni işe alışma ve yeni eve taşınma süreçlerinin bitmesinin 
ardından hasta kendisini yalnız hissetmeye başlamıştı.

Sağlık çalışanı: Katılmak istediğiniz iki etkinlikle ilgili konuşalım mı? Yüzmek ve kiliseye 
gitmek. Nasıl gidiyor? Ortak zevkleriniz olan yeni insanlarla tanıştınız mı? Katılabileceğiniz 
daha başka etkinlikler bulabildiniz mi? Kız kardeşinizin ziyareti nasıl geçti?
Hasta: Kız kardeşimle birlikte kiliseye gittik. Kardeşimle gitmek, yalnız başıma gitmeme göre 
çok daha kolay oldu. Kardeşim kiliseye yeni katılanlar için ve benim yaş grubum için her hafta 
toplanan gruplar olduğunu öğrendi. O gruplara kaydoldum.

Sonraki seanslarda yeni insanlar ile girdiği diyalogların iletişim analizi ve insanlarla iletişime 
geçme konusunda canlandırma (role play) alıştırmaları yapıldı. Hasta, attığı her başarılı adım ile 
belirtilerinin azaldığını, ilişki girişimleri başarısızlıkla sonuçlandığında ise belirtilerinin daha da 
arttığını görüyordu. Yedi haftanın sonunda haftada iki defa yüzmeye, haftada bir defa da 
kilisenin sosyal etkinliğine katılabilir olmuştu; hafta sonları da ailesini ziyaret ediyordu. 
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4.7.3 Sonlandırma

4.7.3.1 İzlemin Bitişi ile İlgili Duyguları Ele Alma

Hasta, yeni aktiviteleri denemeye henüz başlamış olduğunu düşündüğü için izlemin bitişi ile ilgili 

tereddüt ediyordu.

Sağlık çalışanı: İlk gelişinizden bu yana 8 hafta geçti. Şimdi daha iyi uyuyorsunuz, daha az 
üzgün görünüyorsunuz. Yaşamınızı zenginleştirecek birçok adımı kısa süre içinde attınız. 
Neler düşünüyorsunuz?
Hasta: Yalnızlık hissim azaldı. Yüzme arkadaşlarım, yüzmediğimiz bir günde de buluşmamız 
için plan yaptılar. Kiliseye gittiğimde hala garip hissediyorum ama bu his de giderek azalıyor. 
Görüşmelerimizin bitmesi ile ilgili endişeliyim çünkü hayatımı düzene koymaya yeni 
başlamıştım.
Sağlık çalışanı: Acaba sosyal yaşamınızın gelişimini izlemek ve ilişkilerde daha rahat 
hissedebildiğinizi görmek için çalışmaya 8 hafta daha devam etmek ister misiniz?
Hasta: Evet, bu iyi olur.

4.7.3.2 İlerlemeyi Özetleme ve Sonraki Tedaviler İçin Seçenekler

Bu olgu için eğer grup kişilerarası ilişkiler psikoterapisi ya da başka bir grup psikoterapisi imkânı 
olsaydı, hasta bunlara da yönlendirilebilir ve diğer insanlarla etkileşimlerinde daha rahat olması 
sağlanabilirdi. Bu hastanın yaşam boyunca sürmüş olan utangaçlık ve çekingenlik durumu vardı. 
Ama geçmişte ailesinin ve yakın birkaç arkadaşının desteği ile iyi işlevsellik gösterebilmişti. Bu 
nedenle öncelikli hedef hastayı tekrar eskiden gelebilmiş olduğu düzeye ulaştırmak oldu. 
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EK 1: Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruh Sağlığı Taraması

Depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı, intihar riski değerlendirme ve takibi için bazı araçlar 
geliştirilmiştir. 

Yaygın olarak kullanılan ikisi burada verilmiştir.

1. Hasta Sağlık Anketi-9. The Patient Health Questionnaire-9 (PHQ-9) (Spitzer et al., 1999)

2. Genel Sağlık Anketi-12 The General Health Questionnaire-12 (GHQ-12) (Goldberg et al.,
1997, Kılıç ve ark., 1996)
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Son 2 hafta içerisinde, aşağıdaki sorunlardan herhangi biri 
sizi ne sıklıkla rahatsız etti? 

(Cevabınızı “✔” işaretiyle gösteriniz) 

    Hiçbir 
zaman 

    Bazı 
günler 

    Günlerin  
yarıdan 

fazlasında 

Hemen 
hemen 

her gün 

1. Bir şeyleri yapmaya az ilgi veya  zevk duymak 0 1 2 3 

2. Üzgün, depresif veya umutsuz hissetmek 0 1 2 3 

0 1 2 3
3. Uykuya dalmada veya uyumaya devam  etmekte zorluk, veya

çok fazla uyumak 

4. Yorgun hissetmek veya enerjinizin az olması 0 1 2 3 

5. İştahsızlık veya çok fazla yemek 0 1 2 3 

6. Kendinizi kötü hissetmeniz — veya kendinizi başarısız ya da
kendinizi veya ailenizi hayal kırıklığına uğrattığınızı düşünmeniz

       0 1 2 3 

0 1 2 3
7. Gazete okumak veya televizyon seyretmek gibi faaliyetlerde

dikkatinizi toplamakta güçlük çekmeniz

8. Başkalarının fark edebileceği kadar yavaş hareket etmeniz
veya konuşmanız? Veya tam aksine— normalden çok daha
fazla hareket edecek kadar kıpır kıpır veya huzursuz olmanız

0 1 2 3

0 1 2 3
9. Ölmüş olsanız daha iyi olacağınız veya bir şekilde kendinize

zarar verme düşünceleri 

Toplam Puan 

Bu sorunlardan  herhangi birini  işaretlediyseniz, bu sorunlar işinizi yapmanızda, evinizle ilgili işleri 
halletmenizde veya diğer insanlarla olan ilişkilerinizde ne kadar zorluk yarattı? 

 

HASTA SAĞLIK ANKETİ -9 (PHQ-9) 

Pfizer Inc.in sağladığı eğitim ödeneği ile Dr. Robert L. Spitzer, Janet B.W. Williams, Kurt Kroenke ve arkadaşları tarafından 
geliştirilmiştir. İzinsiz kopyalanabilir, tercüme edilebilir, teşhir edilebilir ve dağıtılabilir. 

□ Hiç zorluk yaratmadı     □ Biraz zorluk yarattı       □ Oldukça zorluk yarattı      □Aşırı zorluk yarattı
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Genel Sağlık Anketi 

Son birkaç haftada sağlığınızın genel olarak nasıl olduğunu öğrenmek istiyoruz. Lütfen 

aşağıdaki soruları okuyunuz ve her soru için 4 seçenekten sizin durumuza en uygun olanı 

işaretleyiniz. Tüm soruları cevaplandırdığınız için teşekkür ederiz.  

SON ZAMANLARDA 

1. Endişeleriniz nedeniyle

uykusuzluk çekiyor

musunuz?

□ hayır,

hiç çekmiyorum 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden sık 
□ çok sık

2. Kendinizi sürekli zor

altında hissediyor musunuz?

□ hayır,

hissetmiyorum 

□ her zamanki

kadar 

□ her
zamankinden sık 

□ çok sık

3. Yaptığınız işe dikkatinizi

verebiliyor musunuz?

□ her

zamankinden iyi 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden az 

□ her

zamankinden

çok daha az 

4.İşe yaradığınızı düşünüyor

musunuz?

□ her

zamankinden çok 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden az 

□ her

zamankinden

çok daha az 

5. Sorunlarınızla

uğraşabiliyor musunuz?

□ her

zamankinden çok 
□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden az 

□ her

zamankinden

çok daha az 

6. Karar vermekte güçlük

çekiyor musunuz?

□ hayır, hiç

çekmiyorum

□ her zamanki

kadar 

□ her
zamankinden sık 

□ çok sık

7. Zorlukları

halledemeyecek gibi

hissediyor musunuz?

□ hayır, hiç

hissetmiyorum 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden sık 

□ çok sık

hissediyorum 

8.Değişik yönlerden

baktığınızda kendinizi mutlu

hissediyor musunuz?

□ her

zamankinden çok 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden az 

□ her

zamankinden

çok daha az 

9. Günlük işlerinizden zevk

alabiliyor musunuz?

□ her

zamankinden çok 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden az 

□ her

zamankinden

çok daha az 

10.Kendinizi keyifsiz ve

durgun hissediyor musunuz?
□ hayır, hiç

hissetmiyorum 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden çok 
□ çok sık

11. Kendinize güveninizi

kaybediyor musunuz?
□ hayır, hiç

kaybetmiyorum 

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden

fazla 

□ çok fazla

12. Kendinizi değersiz biri

olarak görüyor musunuz?
□ hayır, hiç

görmüyorum

□ her zamanki

kadar 

□ her

zamankinden sık 

□ çok sık
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Genel Sağlık Anketi Puanlaması

Anket Likert tipidir. 12 maddenin her biri soldan sağa doğru 0, 1, 2, 3 olarak puanlanır. 

Toplam puan 0 ile 36 arasında olabilir.

Ortalama puan uygulanan popülasyona göre farklılık gösterebilmekle birlikte 11-12 puan 
normal olarak kabul edilebilir.

15’in üstündeki toplam puan sıkıntı halini, 20'nin üstündeki toplam puan ise şiddetli sorunlar 
ve ruhsal sıkıntı halini düşündürmelidir.
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EK 2: İNTİHAR RİSKİ DEĞERLENDİRMESİ

İntihar düşüncelerinin değerlendirilmesi

Hastaların intihar düşüncelerinin değerlendirilmesi, ihtiyaç duydukları tedaviye ulaşmaları 
açısından önemlidir. Yakın bir gelecekte yaşamını sonlandırmayı planlayan bir hastanın durumu 
acildir ve güvende olmalarını sağlayacak bir tedavi ortamına alınmalıdırlar. İntihar riskinin 
değerlendirilmesi ve ele alınmasında hastaya intihar ile ilgili sorular dolaysız biçimde 
sorulmalıdır. Birçok sağlık çalışanı hastanın bu tarz düşünceleri olduğundan şüphe duysa dahi 
intihar ile ilgili soruları doğrudan sormaktan kaçınırlar. İntihar ile ilgili konuşmanın kişinin 
zihnine intihar ile ilgili düşünce sokacağını ve daha önce intihar fikri olmayan hastanın intiharı 
bir seçenek olarak değerlendirmeye başlayacağından korkarlar. Bu sık rastlanan ancak doğru 
olmayan bir inançtır. İntihar ile ilgili olası düşünceler karşısında sessiz kalmanın en kötü sonucu, 
o hastayı zihnindeki düşüncelerle birlikte yalnız ve desteksiz bırakmaktır. İntihar fikirlerini
konuşma konusunda rahat olmak ve hastaya onun söyleyeceği herhangi bir şey karşısında şok
olunmayacağı, eleştirilip suçlanmayacağı gösterilmelidir. İntihar hassas bir konu olduğundan,
sağlık çalışanı intihar ile ilgili kendi görüş ve inançlarını bir yana bırakarak hastaya onu
düşünceleri, planları ya da geçmiş girişimleri için yargılamayacağını açık biçimde bildirmelidir.

Sağlık çalışanı: Size rahatsız olacağınız bir soru sorarsam lütfen cevap vermek zorunda 
olmadığınızı bilin. İnsanların yaşayabildiği duygusal olarak zor dönemlerden bahsediyorduk. 
Kimi zaman insan çok bunalmış, üzgün, umutsuz hisseder ve “ölsem de kurtulsam “dediği olur. 
Ölmüş olmayı istemek ya da kendi hayatını sonlandırmakla ilgili düşüncelere kapılmak, 
bununla ilgili plan yapmak nadir rastlanan ya da utanılması gereken bir durum değildir. 

Sağlık çalışanı: Şimdi izin verirseniz size bu gibi düşüncelerle ilgili birkaç soru soracağım. 
Geçtiğimiz ay içinde kendinize zarar vermekle ilgili düşünceleriniz ya da planlarınız oldu mu?

Hastanın cevabı “evet” ise düşünce ve planlarını anlatmasını isteyin.

Sağlık çalışanı: Kendinize ne şekilde zarar vermeyi düşündünüz? Yaşamınızı sonlandırmak 
için bir plan yapmış mıydınız?
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Eğer hasta bu sorulara da “evet” cevabı veriyorsa, yakın gelecekte yaşamını sonlandırma ile ilgili 
bir planı varsa acilen bir psikiyatrist ile temasa geçmelisiniz. Eğer intihar riski ile ilgili emin 
olamıyorsanız hastaya durumu bir psikiyatriste danışmak istediğinizi belirtin ve ek sorular 
sorarak anlamaya çalışın. İntihar amaçlı kendine zarar verici davranışlar ile kaza ya da ilacı 
yanlışlıkla yüksek dozda alma gibi durumları ayırt etmek kolay olmayabilir. Şüphelendiğiniz her 
durumda psikiyatriste danışın.

Sağlık çalışanı: Son anlattıklarınız, bende sizin güvenliğiniz için endişe yarattı. Görüşmelerin 
başında da belirttiğim gibi hayatınızın riskte olduğunu düşündüğüm zaman bir psikiyatrist ile 
irtibata geçmemiz gerekli. Bu çok önemli çünkü ancak bu şekilde ihtiyaç duyduğunuz yardımı 
en kısa sürede size sağlayabiliriz. İzninizle şimdi arayacağım, uygun mu?
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EK 3: BEDENSEL BELİRTİLERİNİN STRESLE İLİŞKİSİNİ KABUL 

Bu ek bilgi, sorunlarının sıkıntı belirtilerini ortaya çıkardığını ya da artırdığını kabul etmeye 
gönülsüz hastalarla çalışma için verilmiştir. Birinci basamak sağlık hizmetlerine başvuran çok 
sayıda hastada stresli bir dönemden geçerken herhangi bir tıbbi neden bulunamayan baş ağrısı, 
hazımsızlık, yorgunluk, uyku problemleri gibi yakınmalar izlenir. Sağlık çalışanı hastanın 
muayene bulgularını ve test sonuçlarını gözden geçirerek bir hastalık saptanmadığından ve test 
sonuçlarının negatif olduğundan emin olmalıdır.

Hastanın yaşamındaki sorunlar ile yaşadığı sıkıntı ve belirtilerin muhtemel ilişkisi açık biçimde 
belirtilmelidir. 

Sağlık çalışanı: Belirtilerinizin (baş ağrısı, uyku bozuklukları, yorgunluk vb.) fiziksel bir nedeni 
saptanmamış. Test sonuçlarınız negatif. Ancak fiziksel bir neden saptanamamış olması bu 
belirtilerin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Baş ağrınız, yorgunluğunuz gerçek ve kendinizi 
iyi hissetmemenize neden oluyor. İsterseniz hayatınızda neler olup bittiğini birlikte gözden 
geçirelim.

Sağlık çalışanı: Son dönemlerde yaşamınızda neler olup bitiyordu, bir sorun yaşadınız mı? İş 
yerinizde? Evde? Ailenizle? Arkadaşlarınızla? Son dönemlerde kendinizi nasıl hissediyordunuz? 
Endişeleriniz var mıydı? İnsanlarla görüşme isteğinizde azalma olmuş muydu? Eskiden zevk 
aldığınız işlere karşı ilginizde ya da aldığınız hazda bir azalma olmuş muydu? Örneğin işiniz, 
hobileriniz, yemek, spor, TV izleme, aile ile vakit geçirme gibi.

Sağlık çalışanı hastaya son dönemdeki yaşam olayları, ruh hali ve sosyal işlevselliği hakkında 
sorular sorar. Yararlı olabilecek bazı sorular şunlardır:

Sağlık çalışanı: Baş ağrıları ne zaman başladı? O dönem yaşamınızda neler oluyordu? 
Çocuğunuzun evden ayrılmak istediğini bildirmesi ile baş ağrılarının başlaması aynı döneme 
mi denk geliyor?

ETMEYE GÖNÜLSÜZ HASTALAR

Yaşam olaylarının belirtilerin başlangıcı ile ilişkisini araştırmak faydalı olacaktır.
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Seansın sonunda açık bir tedavi anlaşması sunulmalıdır. Bu anlaşma şunları vurgulamalıdır: 

1. Müdahalenin psikiyatrik olmayan yönüne de vurgu

Sağlık çalışanı: Yaşamınızdaki hangi stresli olayların fiziksel belirtilerinize katkı yapıyor 
olabileceğini anlamaya çalışalım.

2. Süreyi açık biçimde bildirmek

Sağlık çalışanı: Yaşamınızdaki sorunları ve bunların belirtilerinizi ne şekilde etkilediğini 
saptamak ve daha rahat etmenizi sağlamanın yollarını bulmak için sizinle ……..defa 
görüşmek isterim.

3. Beklenen faydalar (belirtilerin azalması ve baş etme için daha iyi yollar bulunması gibi)

Sağlık çalışanı: Sizinle benzer sıkıntılar yaşayan bireylerde bu çalışmayı yapmanın onlarda 
rahatlama ve yaşamlarındaki sorunlarla daha iyi mücadele edebilme etkisi yarattığını sıklıkla 
görürüz.

4. Bu seansların kullanılmakta olan ilaç tedavilerine alternatif değil, onlara destek olduğu

Sağlık çalışanı: Bu seanslar almakta olduğunuz ilaç tedavisi ile uyumlu olacaktır. İlaç 
kullanmanıza engel ya da ilaca alternatif değildir.

Hasta bu şekilde bir yaklaşıma 3 tepkiden birisini verebilir:

1. Saptanamayan bir fiziksel hastalığı olduğu konusunda ısrar edebilir.

2. Uyku bozukluğu, baş ağrısı, yorgunluk gibi bedensel belirtilere odaklanıp bunların yaşam
olaylarına bağlı stres ile ilişkisini ret edebilir.

3. Yaşam olaylarına bağlı bir stresi olduğunu kabul edebilir.

Bu üç tepki türünden ilki en az izleneni ve ele alması en güç olanıdır. Ancak ilk iki türden tepki 
veren hastaları, yani saptanamayan fiziksel hastalığı olduğu konusunda ısrar eden ya da sadece 
bedensel belirtilere odaklanarak stres etkisini kabul etmeyen hastaları zorlamak, ders vermek 
doğru yaklaşım olmayacaktır. Bu durum devam ediyorsa yapılması planlanan seanslar 
ertelenebilir ve sorunu devam ediyorsa yeniden fizik muayeneden geçme imkanı tanınabilir. 
Kendisinde var olduğundan şüphelendiği hastalıkların neden tanı olarak düşünülmediğine dair 
tıbbi bilgi vermek hasta için güven verici olabilir. 
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Sağlık çalışanı hasta ile münakaşaya ya da ikna çabasına girmeden, nazikçe yaklaşmalıdır. 
Hastanın yaşadığı belirtilerin gerçekliği ve bu belirtilerin yarattığı rahatsızlığı asla 
reddetmemelidir. Sağlık çalışanı, hastanın nasıl olduğunu görmek ve hayatında neler olup 
bittiğini konuşmak için ileride tekrar görüşebilmeyi umut ettiğini nazikçe ifade ederek hastanın 
geri gelebilmesi için açık kapı bırakmalıdır. 

Mevcut sorunları ret eden gönülsüz hastalara şöyle söylenebilir:

Sağlık çalışanı: Yaşadığınız baş ağrısı, yorgunluk, mide ağrısı gibi belirtilerin rahatsızlık 
verdiğini anlıyorum. Önümüzdeki bir kaç hafta bu sorunlara neyin sebep olduğunu birlikte 
anlamaya çalışabiliriz. Önümüzdeki hafta bu belirtilerin nasıl seyrettiğine tekrar birlikte 
bakalım, ne dersiniz?

Bazı olgularda belirtilerin nedenleri ile ilgili hastanın algısı müzakere edilebilir. Örneğin şöyle 
söylenebilir:

Sağlık çalışanı: Yaşadığınız baş ağrısı ve yorgunluğun hayatınızı zorlaştırdığı konusunda 
hemfikiriz ancak sanırım bu rahatsızlığa neyin neden olmuş olabileceği konusunda farklı 
düşüncelerimiz var. Bu belirtilerin nasıl seyredeceğini ve nedenleri hakkında neler 
bulabileceğimizi birkaç hafta birlikte izlemeye ne dersiniz? 

Takip eden süreçte belirtilerle ilişkisi olan sorun alanı saptanır ve kişilerarası danışmanlık devam 
eder.  

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KİŞİLERARASI DANIŞMANLIK



85

EK 4: TIBBİ ÖNERİLERE UYUMSUZ HASTALAR 

Hasta verilen tıbbi önerilere uymuyorsa, bu onun tedaviden yeterince fayda görememesine, 
tedavinin başarısız olmasına ve düşük yaşam kalitesine yol açan kronik bir sorun olabilir. 
Psikiyatrik ya da diğer tıbbi ilaçları almama, diyet, egzersiz ya da terapi gibi önerilere uymama 
birer tedavi uyumsuzluğu örneğidir. 

Sağlık çalışanı: İki tablet yerine daha yüksek dozda tek bir tablet almak daha mı kolay olur 
acaba? İlaç sabah – akşam alınmak yerine akşam tek doza toplansa sizin için daha kolay olabilir 
mi? Diyet önerileri çok karmaşık ise diyetisyenden biraz sadeleştirmesini isteyebilir misiniz? 
Randevularınıza katılmanıza engel olan bir ulaşım sorununuz mu var, acaba sabah yerine 
günün son randevusu olarak planlasak daha mı rahat olur sizin için? Terapiye devamınızı 
etkileyen sorun nedir? Ücret? Ailenizin onaylamaması? İlaçlarınızı içmemenizin nedeni nedir, 
faydalı olmadığını mı düşünüyorsunuz? Rahatsız edici yan etkiler mi var? Saatleri günlük 
rutininize mi uymuyor? Nasıl bir düzenleme yapılsa daha kolay olurdu?

Tedaviye uyum sorunu yaşayan hastalarda şu yöntemler kullanılabilir:

1. Hastanın tedaviye uyumunu, uyumlu olmasının getireceği faydaları, uyumsuz olmasının
getirdiği zararları gözlemleyin. Hastanın soruna bakış açısını ve tedavi uyumsuzluğunun
nedenlerini anlamaya çalışın.

2. Hastaya önerilmiş olan tedavi düzenini sadeleştirmenin yollarını araştırın.

Sağlık çalışanı: Nasıl bir çözüm bulabiliriz? İlacı almayı unutmamanız için alarm kurmak ya 
da bir aile üyesinin hatırlatmasını istemek işe yarayabilir mi? Önerilen tedaviye düzenli uyuyor 
olsanız göreceğiniz fayda ne olurdu? 

3. Hastayla birlikte, tedaviyi hatırlatıcı ve uyumu özendirici çözümler bulun.

4. Bu süreçte sağlık çalışanının konuya hastanın gözünden bakabilmesi ve onun yaşadığı zorluğu
anlayabilmesi önemlidir. Bulunan uyum artırıcı çözümlerin zaman içinde yeniden ele alınması,
hatırlatılması ve güçlendirilmesi sıklıkla gerekir.
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EK 5: ALKOL - MADDE KULLANIMI OLAN HASTALAR

Alkol ve madde kötüye kullanımı / bağımlılığı, sosyal becerileri yıkan, ilişkileri bozan, sık izlenen, 
yıkıcı sorunlardır. Kullanılan alkol – maddenin bırakılması ile girilen ayıklık döneminde, kişinin 
bozulmuş olan sosyal becerilerini, ilişkilerini ve yaşamdaki rolünü onarması gerekir. Bu süreç, 
kişilerarası danışmanlığın “rol değişimi” sorun alanına bir örnektir. Ancak tedavinin asıl odağı 
alkol-madde bağımlılığı ise uygun psikiyatrik tedavi alması sağlanmalıdır.
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EKLER

EK 6: AĞRISI OLAN HASTALAR

Ağrı, nasıl hissettiğimiz ve günlük yaşamı ne kadar yürütebildiğimiz üzerinde büyük etkiye 
sahiptir. Ağrı kimi zaman stresin bedensel belirtisi olarak da ortaya çıkabilir. Kaygı, depresyon ve 
umutsuzluk var olan ağrıları daha şiddetlendirebilir. Bu iki yönlü bir ilişkidir; ağrı da depresyon ve 
kaygıyı artırabilir. Sağlık çalışanları, fiziksel ağrı ile kişilerarası sorunlardan kaynaklanan acılar 
arasındaki bağlantıyı kurabilir ve hastaya gösterebilirler.

Dünya Sağlık Örgütü, Analjezik (Ağrı Kesici) Basamak Tedavisinde hafif ağrılar için basit ağrı 
kesicilerin kullanımı önerilmiştir. Hafif ve orta şiddetteki ağrılar için basit ağrı kesiciler ile kodein 
gibi zayıf opioid türevi bir ilacın birlikte kullanımı, orta-şiddetli ağrılar için morfin gibi opioidlerin 
kullanımı önerilir. Bu tedavilerin ağrıyı tamamen geçirmeyebileceği akılda tutulmalıdır. Ancak 
ağrıda %30 azalma olması dahi kişinin yaşam kalitesini belirgin biçimde artıracaktır.

Ağrı tedavisinde kullanılabilecek ilaç dışı seçenekler şunlardır:

1. Yaşam stili değişiklikleri (egzersiz, yürüyüş, yoga, Tai-Chi)

2. Gevşeme eğitimi (derin nefes ya da karın solunumu, kas gevşetme)

3. Dikkat değiştirme (mindfulness, deri uyarımı, distraksiyon, bilişsel yeniden yapılandırma,
davranışsal aktivasyon)
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