
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ  
PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARA 
KARŞI BİLGİ ve TUTUMLARI 



Sağlık çalışanlarının psikiyatrik bozukluklar ile ilgili  
tutumları niçin önemlidir? 

•  Psikiyatrik bozukluğun erken tanınmasında 

• Tedavi için uygun sağlık birimine yönlendirilmesinde 

• Tedavisinin devamlılığının sağlanmasında önemli rolleri          
vardır 
• Toplumun eğitilmesi ve bilgilendirilmesinde kilit rolü oynayan 
sağlık çalışanlarının  bu bozukluklar hakkındaki tutumlarının    
topluma  aktarılması mümkündür 
• Yönetici konumundaki sağlık elemanlarının bu bozukluklara    
karşı tutumları ekonomik kaynak ve personel temininde 
önemli rol  oynamaktadır. 
• Psikiyatrik hastalıkların tedavilerinin genel hastanelerde 
yapılabilmesi diğer sağlık çalışanlarının olumlu tutumları 
ölçüsünde başarı sağlayacaktır 
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TUTUM EĞİTİMLE DEĞİŞİR Mİ? 
 
DENEYİM SAHİBİ OLMA TUTUMU  ETKİLER Mİ? 
 
HASTALIK BİLGİSİNE SAHİP OLMA TUTUMU ETKİLER 
Mİ? 
 
SAĞLIK PERSONELİ OLMA TUTUMU ETKİLER Mİ? 
 

 

? 
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Geleneksel Tıp Eğitimi Daha Çok  
 Bilgi ve Hünerler Üzerine Odaklanır, 

Değer ve Tutumlar Çok Az Öneme Sahiptir 

Sıklıkla Kabul Edilir ki Tutumlar Çok Stabildir 
 ve Kişiye Bilgi Verilirse Kişinin Görüşü Değişir 
 Ancak Tutumu Değişmez, Tutumlar Çoğunlukla 
 Kültüre Bağımlıdır 
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Sosyal mesafede genç yaştakiler daha olumlu 
 ileri yaştakiler daha olumsuz 

Dahili veya cerrahi bir dalda çalışıyor olmak 
tutumları değiştirmedi 

Psikiyatri kliniği bulunan bir fakülteden mezun olan hemşire  
ve doktorların depresyon ve obsesif kompulsif bozukluğa 
 karşı tutumları daha olumlu, şizofreniye karşı daha olumsuz 
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Kendi problemleri için daha önce psikiyatri 
kliniğine başvuranlar, 
          psikiyatrik bozukluğa sahip kişilerle                                     
          arkadaşlığa daha olumlu bakıyorlar 
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SOSYAL MESAFE KONUSUNDA: TÜM GRUPLARDA  
SOSYAL İLİŞKİNİN ALANI DARALDIKÇA NEGATİF 

TUTUMLAR   ARTIYOR 

Hemşirelerin şizofreniye karşı tutumları daha 
olumsuz, depresyona ve obsesif-kompulsif 
bozukluğa karşı tutumları daha olumlu 
 
Asistanlar  ve öğretim üyeleri obsesif-kompulsif 
bozukluk için en  olumlu tutumu gösteriyor bunu 
depresyon izliyor, en olumsuz tutumlar yine 
şizofreni için 
 
Yardımcı personeller en olumlu tutumu depresyona 
karşı gösteriyorlar, en olumsuz tutumlar yine 
şizofreni için 
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TÜM GRUPLAR İÇİNDE PSİKİYATRİK 
 BOZUKLUĞU OLAN 

 KİŞİLERE KARŞI EN OLUMLU 
 TUTUMLARIN YARDIMCI  

PERSONELLERE AİT OLDUĞU 
 GÖZLENDİ 
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Tüm gruplarda sadece  
tanısı verilen hastalıklara kıyasla tanı 
verilmeksizin belirtilerin anlatıldığı  
olgu örneklerine karşı tutumların daha  
olumsuz olduğu gözlendi. En olumsuz 
tutumlar yine şizofreni belirtilerinin 
anlatıldığı olgu örneğine karşıydı. 
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Hemşireler en fazla depresyon, daha sonra şizofreni ve 
obsesif-kompulsif bozukluk örneği verilen kişi ile 
arkadaşlıklarının   ‘ruh sağlıklarını olumsuz etkileyeceğini’  
düşündüler.                                       

Yine en çok   depresyon örneği verilen kişi ile arkadaşlıklarının                                                              
‘fiziksel olarak kendilerini yoracağını’ düşündüler 
 

 En çok şizofren örneği verilen kişi ile arkadaşlıklarının  
duygusal açıdan yük olacağını düşündüler 
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Öğretim üyeleri  çoğunlukla depresyon  ve paranoid şizofreni  
örneği olarak verilen kişi ile arkadaşlıklarının  
‘ruh sağlıklarını olumsuz etkileyeceğini’  düşündüler.  

Öğretim üyelerinin büyük çoğunluğu depresyon örneği verilen  
kişi ile arkadaşlıklarının ‘Duygusal açıdan yük’  olacağını düşündü 
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Asistanların çoğunluğu tüm hasta örneklerinin 
kendilerine duygusal yük olacağını ve ruh sağlığını  
olumsuz etkileyeceğini düşünüyor 

En fazla depresyon, daha sonra şizofreni ve obsesif  
kompulsif bozukluk olmak üzere tüm hasta grupları ile 
 arkadaşlığın enerjilerini tüketeceğini düşünüyor 
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Yardımcı personellerin çoğunluğu tüm vaka örnekleri içinde  
en fazla şizofrenisi olan bir arkadaşın  
                                                    duygusal yük getireceğini 
                           
                                                           
                                                         enerjilerini  tüketeceğini  
 
                                                             
                                             
                                         ruh sağlığını olumsuz etkileyeceğini 
                       
                                                                         düşündü 
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 Hemşireler 
     %85     bazı problemleri olan biri’  
     %22     hasta 

Öğretim üyeleri  
            %58  bazı problemleri olan biri,  
            %36  hasta 
            %6    normal. 

Asistanlar 
              %64   hasta  
              %36   bazı problemleri olan biri 

Yardımcı personeller 
              %68   bazı problemleri olan biri 
              %26   hasta 
              %5.3  normal 

depresyon örnek olgusunu 
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Hemşirelerin 
                           %75 i 

Depresyon örnek olgusunu 

Öğretim üyelerinin 
                              %93 ü 

                                 

DOĞRU TANIYOR 

Asistanların  
                             %89.5 u 
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Hemşirelerin 
                   %55.6 sı kısmen düzelebileceğini 
                   %44.4ü tamamen düzelebileceğini,  
                 

Depresyon örnek olgusu 

öğretim üyelerinin 
              %53ü değişmeden kalacağını  
              %51.5 u tamamen düzeleceğini,  
              %45.5 i kısmen düzeleceğini,  
                   
Asistanların 
                %76.7si tamamen  düzeleceğini belirterek, bu 
bozukluklar içinde en olumlu yaklaşımı depresyona gösteriyor 

Yardımcı personelin  
                      %73ü kısmen düzeleceğini 
                      %15i tamamen düzeleceğini 
                      %10 kötüye gideceğini düşündü 
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Hemşirelerin                    %81.5 u 

Öğretim üyelerinin           %66.7 si 

Yardımcı  personelin        %89 u 

Asistanların                        %74.4 

depresyonlu hastaların hastaneye yatırılması ve  
 iyileştikten sonra taburcu edilmesi gerektiğini 
düşünüyor 
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Depresyon örnek olgusu 

Tüm sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu 
tedavi için psikiyatri uzmanına başvurması 
 gerektiğini düşünüyor 
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Asistanların %86.7 si 
         
                                   DOĞRU TANIYOR 

Şizofreni örnek olgusu 

Hemşirelerin %91.7 si 

öğretim üyelerinin %100 ü  
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asistanların 
                %60 ı hasta, 
                %37.5 u bazı problemleri olan biri,  
                %7.7si normal olarak görüyor 

Şizofreni örnek olgusu 

                    
               %42 si bazı problemleri olan biri 

Öğretim üyelerinin  
                 %73.3 ü hasta, 
                 %26.7 si bazı problemleri olan biri olarak görüyor 

Hemşirelerin 
                %60 ı  hasta 

Yardımcı hizmetlilerin 
               %61.9 u bazı problemleri olan biri 
               %28.6 hasta 
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Asistanların  
%69 u kısmen düzeleceğini  
%23 ü tamamen düzeleceğini  
%2 si  değişmeden kalacağını,  
%5 i    kötüye gideceğini  

Öğretim üyelerinin 
 %69 u  kısmen düzeleceğini 
%17  si kötüye gideceğini, 
%10 u  tamamen düzeleceğini, 
%3 ü   değişmeden kalacağını  

Personellerin      
  %76 sı kısmen düzeleceğini,  
  %10   kötüye gideceğini   düşünüyor 
tamamen düzeleceğini düşünen  yok  
 

Hemşirelerin 
 %73 ü kısmen düzeleceğini 
 %15 i kötüye gideceğini 
 %7 tamamen düzeleceğini 

Dr.Nazan Aydın-Pskiyatrik Hastalıklara Yönelik Tutumlar 



Asistanların  
                  %86 sı   

Şizofreni örnek olgusu 

  Hemşirelerin 
                   %78 i 
 
iyileştikten sonra taburcu edilmesi                       
gerektiğini düşünüyor 
   

Öğretim üyelerinin  
                   %87 si 

                        Personellerin  
                                         %81 i,    
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Şizofreni örnek olgusu 

Tüm sağlık çalışanları yine büyük 
çoğunlukla  
tedavi için psikiyatri uzmanına 
başvurması gerektiğini 
düşünüyor 
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Hemşirelerin 
           %70 i  bazı problemleri olan biri 
           %30 u   hasta 

obsesif-kompulsif bozukluk örnek olgusu 

  

Asistanların 
            %87 si bazı problemleri olan biri 
            %13 ü  hasta 

Yardımcı hizmetli 
           %60 bazı problemleri olan biri 
           %40 hasta 

 
                            

Öğretim üyesi 
           %69 u bazı problemleri olan biri 
           %28 i  hasta 
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Obsesif-kompulsif bozukluk örnek olgusu 

Öğretim üyelerinin  
                        %93 ü 

Asistanların   %58 i  
                      

Hemşirelerin %15 i 
DOĞRU TANIDI 

Dr.Nazan Aydın-Pskiyatrik Hastalıklara Yönelik Tutumlar 



Asistanların 
                   %58 i tamamen  düzelir 
                   %40 ı kısmen  düzelir 

Öğretim üyeleri 
                   %52 si kısmen düzelir 
                   %44  ü tamamen düzelir                    

Yardımcı personel  
                              %69 kısmen düzelir 
                              %15 tamamen düzelir 

Hemşire 
                % 62 kısmen düzelir 
                 %31 tamamen düzelir 
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Hemşire 
            % 74 iyileştikten sonra taburcu 
            %25  yatmaya gerek yok 

Obsesif-kompulsif bozukluk  örnek olgusu 

Personellerin 
           %90 ı   iyileştikten sonra taburcu edilmeli 
            %8 i    gerek yok  
Asistanların  
                %54 ü  iyileştikten sonra taburcu 
                %46.3  gerek yok 

Öğretim üyelerinin  
            %53 ü  iyileştikten sonra taburcu 
            %47 si gerek yok 
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Yine tüm gruplar büyük çoğunlukla tedavi 
 için  psikiyatri uzmanına başvurması  
gerektiğini düşünüyorlar 

Obsesif-kompulsif bozukluk  örnek olgusu 
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Sonuç olarak 
    öğretim üyeleri tanıda iyi, tedavide karamsar 
 
    asistanlar tanıda kötü, tedavide iyimser 
   
 
   hemşireler  tedavi imkanları konusunda  ve hastalığı tanımada 
yeterli değil 
    
personeller tutum ve bilgi açısından toplumun genelini yansıtıyor 
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