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ÖZET
Amaç: Kronik ruhsal bozuklu ğu olan hastalar, hastalı klarını yönetmek ve bak ımlarını n devaml ı lığı nı sağlamakla ilgili güçlükler yaşamaktadı r. Bu durum, hastalık belirtilerinin alevlenmesine ve tekrarlayan yatışlara neden
olmaktadır.
Bu araştırmanın amacı , yatan hastalara uygulanan psikoeğitsel grup tedavisinin etkinli ğini ölçmektir.
Yöntem: Bu amaçla haz ırlanan psikoeğitsel grup programı , 10 aylık sürede 46 hastaya uygulandı . Programın etkinliğini değerlendirmek için program içeriğine ilişkin oluşturulan soru listesi hastalara program öncesi ve program sonrası uygulandı .
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Bulgular: Psikoeğ itsel grup programı öncesi puanlarla program sonrası puanlar arası nda anlamlı fark saptandı (P<0.05). Ayrıca hastaların hastalıklarını yönetme, ilaçlar, hastalığın haberci belirtileri ve acil plan bilgilerinden oluş an dört alt grubun program öncesi ve sonrası puanları da anlamlı düzeyde farkl ıydı (P<0.01). Bilgi
puanlarında cinsiyet ve tan ıya göre farklılık bulunmadı .
Anahtar kelimeler: Kronik ruhsal hastalı k, psikoe ğitim, grup terapisi
Düşünen Adam; 2006, 19(2): 64-71
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ABSTRACT

The Efficacy of Psychoeducational Group Therapy in Inpatients

Objective: Patients with chronic mental diseases experience difficulties in the management of their illness and in
maintaining their care. This results in relapses and rehospitalizations.
The aim of this study is to measure the effectiveness of a psycho-educational group program for inpatients.
Method: A psycho-educational program was applied to 46 patients for 10 months.

Results: D ıfferences between the pre and post scores were statistically significant. (P<0.05). In addition, scores
on managing the illness, medication, prodromes and developing a crisis plan were also found to be significantly
different (P<0.01). There were no differences in knowledge points according to sex and diagnosis.
Key words: Chronic mental illness, psychoeducation, group therapy
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Kronik ruhsal hastalıklar tam veya k ısmi remisyonlarla karekterize olup, hastalar hastal ık belirtilerinin alevlenmesi ile birlikte tekrar tekrar
hastaneye yatmaktadır (13,17) Tekrar hastane
yatışını etkileyen değişkenler aras ında; hastanın
özellikleri, tan ısı, semptomları ve işlevsellik düzeyi, cinsiyet, yaş, iş durumu, ırk gibi sosyodemografik de ğişkenler, yatakl ı ve ayaktan izlenerek yürütülen tedavi kaynaklarının yer aldığı
sistem kaynaklar ı gibi faktörlerin oldu ğu belirtilmiştir (1 0). Hastaların hastalığın doğası, hastalıklarını yönetme ve bak ımlarının devamlılığını
sağlamakla ilgili yaşadıkları güçlükler (2), ilaçların istenmeyen yan etkileri ve tedavilerine
uyumsuzluk (1,9,19,31) gibi nedenlerin de tekrarlı yatış oranlarını etkilediği belirtilmektedir. Ayrıca, hastalar ın hastaneden ç ıkışından önce
ayaktan izleme planı yapılamamas ı (25), çevresel stresörlerle u ğraşmaya hazırlanmamaları ve
topluma temelli rehabilitasyon programlar ının
yetersizliği (2) relaps ve hastaneye yat ışa yol açmaktadır. Bu durum ümitsizli ğe ve yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktad ır (24).

Hastaneye tekrar yat ış riskini azaltmaya yönelik hastanın yatışından .başlayarak rehabilitasyonu, hastaneden ç ıkışa hazırlanmas ı ve toplum içinde izlenmesi çal ışmalarının planlı bir
biçimde yürütülmesi gerekmektedir (6,10,20)
Yatan hastalarda rehabilitasyon hizmetleri,
hastalarin ayaktan tedavi programlar ıyla bağlantı kurmalarını sağlayarak yaşantılarını düzenlemelerini, kişisel başarıyı arttıran fonksiyonları kazanarak direkt topluma dönmelerini
amaçlamal ıdır (2,10,25) Kısa süreli yatışlar akut
alevlenmenin ortadan kalkmas ıyla birlikte hastaların işbirliğine ve yardım almaya en haz ır
oldukları dönemdir (24). Bu dönemde bili ş sel
davranışçı terapi, sosyal beceri e ğitim programları (3,10,21) aile müdahaleleri (12,28) grup
terapileri ve psikoe ğitim uygulamaları (5,14)
önemli psikososyal girişimler aras ında yer alır.
Psikoeğitim psikososyal rehabilitasyonun esas ı
olarak hizmet eder (3,24)

Kronik ruhsal hastal ıklı kişilerin tekrarl ı yatış
oranları hastaneden çıkıştan 6 ay sonra yakla şık
olarak % 31, 1 y ıl sonra % 46, 4 y ıl sonra % 62
olarak bulunmu ştur (31 ). Psikiyatri kliniklerine
yatanların % 50' sini oluşturan şizofreni hastalarında hastaneden ç ıkış sonras ı 1 yıl içindeki relaps oranı % 30-40 arasında değişmektedir (3 ).
Antipsikotik ilaç tedavisi ve psikososyal yaklaşımların birlikte uygulanmasının, tek başına ilaç
tedavisi uygulamas ına göre relaps ı önlemede ve
hastane yatışlarını azaltmada daha etkili olduğu
bulunmuştur (15,16,23). Psikiyatri kliniklerinde
yatan hastalar ın yaklaşık % 46'sı , ayaktan izlenen hastaların % 35-65'i ilaç tedavisine uyum
sorunu yaşamaktadır (18,19).

Psikoeğitirnde amaç, bilgi ve davran ışta bir değişim oluşturmaktır, Psikoeğitim bireylere problemleri veya özürleriyle nas ıl yaşayacaklarını
öğretmeye odaklan ır (4)_ Psikoeğitim hastalık
hakkında bilgiyi, stresin ve potansiyel relaps ın
farkına varmay ı , yaşam biçimini düzenlemeyi,
semptomlarla ba şa çıkmayı, problem çözme becerilerini, iç görüyü artt ırma, ilaçların etkileri ve
yan etkileri hakk ında bilgiyi içerir (3). Psikoeğitsel grup uygulamas ı gibi sistematik, ekip çalışmasına dayalı yapılandırılmış aktiviteler hastaneden çıkış sonrası hastanın ayaktan tedaviyi
sürdürmesi, motivasyonu, haz ır olması açısından önemlidir (7,20,29)
Bu yazıda, kısa süreli yatışları olan hastalara
hastalıklarını yönetme, ilaçlar, hastal ığın haberci belirtileri ve acil pl an geliştirme konularında
bilgilendirmek amacıyla geliştirilen sistematik
ve yapılandırılmış bir programın yataklı psiki65
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yatri servisine uyarlanmas ı ve 10 ayl ık uygulama sürecinin etkinli ğinin değerlendirilmesi
amaçlanm ıştır.
Hipotezimiz, yatan hastalara uygulanan psikoeğitsel grup program ı öncesi bilgi puanları ile
sonras ı bilgi puanları aras ında fark olaca ğı ve
program ın hastaların hastal ıklarını yönetme,
ilaç tedavileri, haberci belirtiler ve acil pl an geliştirmeye ilişkin bilgi düzeyini artıracağı beklenmekteydi.

Çetinkaya Duman, Kocaman, Üçok, Er, Kan ık, Do ğaner

çütlerine göre kondu. Di ğer içleme ölçütleri: 1.
Oturumlardaki her bir ö ğrenme aktivitesinde tanımlananları öğrenebilecek düzeyde olmak; 2.
30-45 dakika sürecek oturumlara dikkatini verebilmek; 3. Bu programda öğretilen becerileri
öğrenmeye gereksinim duymak; 4. Gurubun i şleyişini tolere edebilmektir. Belirtiler (ba ğırmak, tehdit etmek vb., halüsinasyonlar ı ya da
aktif hezeyanlar gibi) grupta ö ğretilenleri, öğrenme sürecini bozmad ıkça hastalar gruptan d ışlanmamıştır.

Prosedür ve Kullan ılan Araçlar

Araştırmada pre test post test ara ştırma modeli
kullanılmıştır. Araştırmaya yatakl ı serviste yatarak tedavi gören ve aşağıdaki içleme ölçütlerini
karşılayan 46 hasta al ındı .

Araştırma öncesi program ın servise yerle ştirilmesi çal ışmaları başladı . Bu programda gönüllü
olarak çalışacak, istekli ekip üyeleri belirlendi.
Program ın hazırlanmas ında yararlan ılacak kaynaklar incelendi. Kaliforniya Üniversitesi, UCLA Psikiyatri bölümünün ba ğımsız yaşam becerileri, Topluma Yeniden Kat ılım Program ı
(TYKP)'nın (34) yatan hastalarda uygulanan bölümü seçildi. Yakla şık 7 ay süren e ğitici eğitim
program ı haftada bir gün ve yakla şık iki saat süren toplantılarla yürütüldü. E ğitici eğitiminde
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Araştırmada kullanılan Topluma Yeniden Kat ılma Programı özellikle şizofreni hastalar ı, bipolar bozukluğu ve yineleyici depresyonu olan
hastalar için haz ırlandığından araştırmaya bu
hastal ıkların tanı ölçütlerini kar şılayan hastalar
dahil edildi. Hastal ık tanıları DSM-IV tanı öl-

Tablo 1. Topluma Yeniden Kat ılım Programının oturumlar' ve amaçları.
Oturum No Oturumun Ad ı

Oturumun Amaçlar ı

I.

Topluma Yeniden Kat ılım Programının Tanıtımı

*Hastaneden ç ıkmaya hazırlamak
*Toplumda iyi kalmanın yollarını öğrenmek

IL

Hastaneden Taburcu Olman ın Ölçütleri

*Hastaneden ç ıkışa hazır olmanın ölçütlerini öğrenmek
*İyi durumda kalabilmek için dikkat edilmesi gereken belirti ve
davran ışları öğrenmek

III.

İlaçlarin Etkilerini De ğerlendirme

*İlaçlann yararlar ını öğrenmek
*İlaca bedenin cevab ını değerlendirmek
*İlaçlarin etkilerini takip etmeyi ö ğrenmek

iV.

İlaçlarla ilgili Problemleri De ğerlendirme

*İlaçlann yan etkilerini ö ğrenmek
*İlaçlarla ilgili problemlere yönelik neler yap ı lacağını öğrenmek

V.

Haberci Belirtileri Tan ıma

*Hastalığın haberci belirtilerini ö ğrenmek
*Haberci belirtilerin nas ıl izleneceğeni öğrenmek

VI.

Hastal ığın Tekrarlanmas ını Önleyici Acil Plan Geli ştirme *Acil plan ın ne olduğunu öğrenmek
*Acil planın basamaklar ın ı öğrenmek
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her bir oturum farklı iki eğitici tarafından sunuldu. Her bir oturumda bir hem şire eğitici, diğer
eğiticiler hasta rolünü üstlenerek oturumlara
özel vakalar, ödevler, kontrol listeleri ve rol
play gibi öğrenme aktiviteleri kullan ıldı. Bu arada program ın yürütülece ği ünitede eğitim odası,
yazı tahtas ı, masa, flip chart ve di ğer materyaller haz ırlanarak program uygulanmaya ba şlandı .
Program ın servise yerle ştirilmesine yönelik pilot çalışma şizofreni tanılı 28, duygu durum bozukluğu tanılı 32 hasta olmak üzere toplam 60
yatarak tedavi gören hastaya uyguland ı.

Araştırmaya kat ılma kriterlerini kar şılayan hastalara program hakk ında bilgi verilerek çalışmaya katılma izinleri alındı . Görüşme formu doldurulduktan sonra TYKP de ğerlendirme formu,
program yürütücülerinden birisi taraf ından soruların hastaya okunmas ı ve yanıtların yanıt kağıdına kaydedilmesi şeklinde uyguland ı . Araştırma kriterlerini kar şılayan 6-8 hasta oldu ğunda
gruplar başlatıldı. Psikoeğitsel grup haftada 3
seans uyguland ı . Her bir grupta e ğitici; oturumun amacını tanıtma, soru-cevap yöntemiyle
tekrar ettirme, oturuma ili şkin yaka örneğini
okuma ardından soru cevapla anla şıldığını kontrol etme, hem ö ğrenilen içeri ği tekrarlatmak,
hem de iletişim becerilerini öğretmek için hastalarla rol oynama gibi ö ğrenme etkinliklerini uyguladı. Her oturumun sonunda o günkü konuya
ilişkin öğrenilenlerin davran ışa dönüşmesini ve
sürekliliğini sağlamaya yönelik ödevler (ilaçların etkilerini izleme, ilaçların yan etkilerini izleme, haberci belirtileri izleme, acil plan basamakları vb.) verildi. Her oturuma ili şkin kontrol
listeleri ve ödevler sonraki oturumda kontrol
edildi. Servis hemşireleri gruplar dışında hastaların kontrol listelerini ve ödevlerini doldurmalarına yardımcı oldular ve izlediler.
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Araştırmada kullan ılan TYKP her biri yakla şık
35 dakika süren 6 oturumdan olu şmaktadır. Her
bir oturum ve amaçlar ı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Program ın etkinliğini değerlendirmek için hastaya ili şkin demografik ve klinik de ğişkenlerden
oluşan hasta görü şme formu ve hastalar ın ilaç
tedavilerine ve kontrollere uyumunu de ğerlendiren bir form dolduruldu. Tedaviye uyum; uyumsuz, orta derecede uyumlu ve uyumlu şeklinde
değerlendirildi. TYKP 'nin içeri ğinde yer alan
her bir oturumla ilgili 2-3 sorudan olu şan TYKP
değerlendirme formu olu şturuldu. Bu formda
yer alan bazı sorular aşağıdaki tabloda yer almıştır:

Hastal ığın tekrarlamas ı ne demek?
Hastal ık belirtilerinin ağırlaşmasın ın nedenleri nelerdir?
Aldığını z ilaç grubu hangi se ınptomlar ını zın azalmas ına ya da
ortadan kalkmas ı na yard ımcı oluyor?
Hastaneden ayrı lmanı z için düzelmesi gereken iki hastal ık belirtiniz nedir?
Hastaneden ayr ı ldıktan sonra tekrar tekrar hastaneye yat ırılmaınan ı z için ö ğrenmeniz gereken iki davran ış nedir?
Ruhsal hastal ı k tanısı olan ki ş iler doktorun önermedi ği ilacı almaktan ve alkol kullanmaktan niçin kaç ınmalı dır?
Hastal ık belirtileriniz yat ıştıktan sonra da ilaçlar ının düzenli
olarak kullanmak zorunda olman ız neden gereklidir?
Haberci belirti nedir?
Hastalığı n ız ın haberci belirtilerine iki örnek veriniz?
Acil plan nedir?
Acil plan ın basamakları nelerdir?

Hastalar iki hafta süren program tamamland ıktan sonra, hastaneden ç ıkmadan önce değerlendirme formu, ba şka bir program yürütücüsü tarafından hastaya son test olarak uyguland ı. Önceden anahtar ı hazırlanan TYKP de ğerlendirme
formunun her sorusu 1 puan ve toplam 16 puan
üzerinden değerlendirildi:
İstatistik de ğerlendirmede iki e ş arasındaki farkın önemlilik testi ve iki ortalama aras ındaki
farkın önemlilik testleri kullanıldı.
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Tablo 3.
Psikiyatrik Tan ı
Şizofreni
Manik epizod
Depresyon

Sayı

Toplam
İlaç Tedavisine ve Kontrollere Uyum Öyküsü
Uyumsuz
Orta derecede uyumlu
Uyumsuz
Toplam

23
13
10

%
50.0
28.3
21.7

46

100.0

Sayı

%

16
3
9*

57.0
11.0
32.0

28*

100.0

*Değerlendirme 2 veya daha çok yatıp olan 28 hasta üzerinden
yapılm ıştır.

(SD 2.1). İki eş aras ındaki farkın önemlilik testine göre puan ortalamalar ı analiz edildiğinde
iki puan aras ındaki fark anlaml ı düzeydeydi
(p=0.001). Hastalar ın hastalıklarını yönetme,
ilaçlar, hastalığın haberci belirtileri ve acil plan
geliştirme alt bölümlerinin öncesi ve sonras ı bilgi puanları arasında da farklar da anlaml ı bulunmuştur (p=0.001). Araştırma bulguları cinsiyet
ve tanı gruplarına göre de incelenmi ş anlamlı bir
fark bulunmam ıştır

TARTIŞMA
BULGULAR
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10 aylık uygulama sürecinde toplam 62 hasta
programa al ındı. Araştırmanın aşamalarını eksiksiz tamamlayan 46 hastan ın verileri değerlendirildi. 16 hasta programı tamamlayamadan hastaneden ç ıktığından değerlendirmeye al ınmadı.
Hastaların yaş ortalamas ı 35±11.4 (17-70), %
63'ü kadın, % 37'si erkekti. Hastalar ın % 37'si
üniversite mezunu, % 32.6's ı lise, % 15.2'si ortaokul, yine % 15.2'si ilkokul mezunuydu. Hastaların % 54.3'ü bekâr, % 39.1'i evli ve % 6.5'i
duldu. Hastaların % 58'7'sinin bir i şte çal ışmadığı, % 41'inin çal ıştığı görüldü.

Araştırmamızın sonuçlar sistematik yap ılandınlmış psikoeğitsel grup uygulamas ı süreciyle
hastalara verilmeye çal ışılan kronik ruhsal hastalığın doğası, hastalığın tekrarlamas ını önleyici
uygulamalar, ilaç tedavisinin etkileri, yan etkileri, hastal ığın haberci belirtileri ve acil plan geli ştirme ve uygulamaya ilişkin içeriği hastaların
öğrenebildikleri ve böyle bilgileri ak ılda tutabil-

Hastaların tanılar ve yat ış öncesi dönemde tedavi uyumları Tablo 1'de görülmektedir. Hastalık süresi ortalaması 7 yıl (SD: 6.05, 1-23 yıl),
hastaneye yat ış sayısı ortalaması 2.6'dır (SD:
2.3, 1-14 kez).
Hastaların ilaç tedavisine ve kontrollere uyumu
ayrı değerlendirilmi ş olsa da her iki duruma
uyum, paralellik gösterdi ği için birlikte gösterilmiştir.

diklerini göstermektedir. Uygulanan program
sonrası hastaların hastalıklarını ve tedavilerini
yönetmekle ilgili bilgilerinin program öncesine
göre anlaml ı bulunması, diğer çalışmaların bulgular ile benzerlik göstermektedir (32,33)

Araştırmadaki ilaç tedavisi ve kontrollere
uyumsuzluk oranları (% 57) literatürle benzerlik
göstermektedir (9,18). Psikiyatri klini ğinde tedavi olan farkl ı tanılı yatan hastalara ilaç tedavisi
etkileri ve yan etkileri hakk ında düzenlenen oturumlar ve 5 ayl ık izlem sonucunda bu oturumlara katılan hastaların, katılmayan hastalara göre
daha uyumlu oldukları bulunmuştur (27). Bu çalışma ve diğer çalışmalar kısa süreli yatan hasta
eğitim müdahalelerinin taburculuk sonras ı hasta
davran ışlarını etkileyebilece ği sonucunu göster-

Araştırmaya alınan hastaların psikoeğitsel grup

mektedir (8,20).

öncesi puan ortalamalar ı 6.3 (SD 2.8), psikoeğitsel grup sonras ı puan ortalamalan 10.6'd ır

Yıldız ve ark.'nın (32) çok merkezli çal ışmala-
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rında, şizofreni hastalar ının sosyal beceri e ğitimi öncesi ilaç uyumları % 63.2'yken, sonras ı %
79'a yükseldiği belirtilmiştir. Fenton'un (9) makalesindeki, Macpherson ' un ve Brown'un çal ış
ma sonuçlarında, hastalara şizofreni ve tedavisi
hakkında bilgiyi sağlayan eğitim oturumlarının
sonucunda uyumda anlamlı bir değişiklik olmasa da, bilgide artma oldu ğu belirtilmiştir.

"

Yaklaşık 1,5-2 yılı kapsayan zamanda, böyle bir
programın yatan hasta klini ğine uyarlanmaya ve
uygulanmaya ba şlaması ile klinikte çal ışan psikiyatri hem şiresi ve doktorlar ın ekip ruhu içinde
çalışma duygusunun geli ştiği ve yeni bir uygulamayı başlatmanın heyecanını yaşadığı söylenebilir. Yap ılandırılmış yatan hasta program ı bir
ekip üyesi olarak hem şirenin grup lideri ve eğitici rolünü destekledi ğinden özellikle hemşire
grubunun morali üzerinde de olumlu etkiye sahip olmuştur.

a

Çalışmamızda, hastaların çoğunlukla ilaçlarıyla ilgili iki oturumda çok soru sorduklar ı ve katılımlarının oldukça yüksek oldu ğu gözlenmi ş tir. Hastalar özellikle ilaçlar ın yararlarını öğrendikten sonra, tekrarl ı hastane yat ışlarının
nedenini anlayabildiklerini ve ilaç tedavisinin
çok önemli olduğunu belirten aç ıklamalar yapmışlardır.

Programın amaçları ve içeriği hakkında ekibin
haberdar olmas ına rağmen, servis ortam ının hızlı döngüsü içinde programa kat ılan bazı hastaların program ı tamamlayabilmeleri mümkün olmamıştır. Araştırmada kullan ılan TYKP'nin kliniğe yeni uyarlanmas ı ve araştırmanın yatan
hasta klini ğinde yapılmış olmas ı örneklemi belirlerken randomizasyonun yap ılamamasına ve
kontrol grubunun olu şturulamamas ına neden olmuştur. Bir deneme niteli ğindeki bu çalışmada,
program sonras ı ve hastaneden ç ıktıktan sonra
hastalara izlem program ı oluşturulamamıştır.
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Yapılan çal ışmalarda psikoe ğitim programlarının ve sosyal beceri e ğitiminin, hastaların relaps
ve tekrar hastaneye yat ış oranlarını azaltmada,
ilaç tedavilerine kontrollere uyumlar ında (21,22),
genel işlevsellik düzeylerini, semptom yönetimini geliştirmede etkili oldu ğu (11 ) hastaların
benlik saygısını ve ümidini arttırdığı, hastalar ın
birbirlerine yardımcı olmak için pratik yöntemler önerdikleri, tedavi ekibi ile daha etkili ileti şime girme konusunda cesaretlendikleri (26), tedavi önerilerini bilinçli olarak kabul etmeyi içeren
sağlıklı aktivitelerini geliştirdiği bulunmuştur
(25,30)

Araştırmamıza katılan hastalar oturumlar s ırasında ve sonras ında grup sürecine dayanan etkileşimler ve rol oynamalar ı çok önemsediklerini,
psikoeğitsel içeri ğe ilişkin de hastalığın tekrarlamas ı ve sık sık hastane yat ışlarının nedenlerini değerlendirebildiklerini, tedavi ekibinden kişilerle daha rahat etkile şime geçebildiklerini ifade etmi ştir.

Kronik ruhsal hastalarda yatan hasta program ının etkililiğini değerlendirmek için, hastaneden
çıkış sonrası izleme sürecinin ba şlatılması önem
kazanmaktadır. Dahas ı böyle yatan hasta programlarına katılan kronik ruhsal hastaların, hastaneden ç ıkış sonras ı ayaktan yürütülen sosyal beceri eğitimi vb. programlara geçi şlerinin ve
uyumlarının daha kolay olacağını tahmin ediyoruz. Yatan hastalara yönelik program ımız kronik ruhsal hastalar ın sosyal beceri yetersizliklerini azaltamaz ya da tedavi edemez, fakat olumlu uzun dönem uyum için bir başlangıç ve temel
oluşturabilir. Fazla stresli ve zorlay ıcı olmayan
böyle programlar hastalarda ümit ve otonomi
duygusunu geliştirerek hem hastaneye yat ışlar,
hem de hastaneden ç ıkış sonras ında biyolojik ve
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psikososyal tedavilerdeki sorumluluk duygularını arttırabilir.
SONUÇ
Akut dönemde yatakl ı serviste yapılan eğitimin
ayaktan izleme dönemindeki tedavi uyumuna
etkisini inceleyen ara ştırmaların yanı sıra ayaktan tedavi s ırasında da benzer psikoe ğitim gruplarının gerekli olduğunu düşünüyoruz.
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