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Ş izofreni tedavisinde aileye yönelik programlar üzerinde yap ılan kontrollü araştırmaları
n sonuçları , bu programların, hastalığı n gidişinde düzelme sağladığı ve yinelemeleri azaltt ığını göstermektedir. Bu çal
ışmada, sürdürüm antipsikotik ilaç tedavisine ek olarak, yak ınları na psikodrama yönelimli destekleyici-e ğitici grup terapisi
uygulanan 14 kiş ilik kronik ş izofrenik hasta grubunun (G1) sonuçları ile, yalnı
zca sürdürüm antipsikotik ilaç tedavisi alan 14 kiş ilik diğ er bir hasta grubunun (G2) sonuçları karşılaştırılm ış
ve bu amaçla tüm hastalar 1 yıl
süresince izknmi şlerdir. Her iki grubun yineleme oranları arası nda, istatistiksel olarak anlaml
ı bir fark bulunmamas ına karşı n, birinci grupta yineleme oranı daha düşük bulunmu ştur (yineleme oranı
, G1 grubu için %
20, G2 grubu için % 35). Bu sonuçlar, hasta yakınları ile gerçekleştirilen psikodrama yönelimli destekleyicieğ itici grup terapisinin, kronik şizofreni gidi şi üzerinde olumlu etkiler gösterebildi ğini düş
ündürmektedir.
Anahtar kelimeler: Grup psikoterapisi, şizofreni, yineleme
Düş ünen Adam; 1998, 11 (4): 5-11
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SUMMARY

The results of controlled research on family intervention programs in the treatment of schizophrenia suggest that
intervention may reduce relapse and improve the outcome of schizophrenia. In the present study, the outcome of
14 chronic schizophrenic patients treated with maintenance antipsychotic n ı edication plus psychodramatically
orientated educational-supportive group therapy for their relatives (G1) compared to the outcome of 14 comparable patients treated with only maintenance antipsychotic treatment (G2). For this aim, all of the patients
were in a follow up program for 1 year. The relapse rates didn't indicate any statistically significant difference
between the two groups, but the relapse rate found to be lesser in the first group (the relapse rate of G1 20 %,
the relapse rate of G2 35 %). These findings may indicate that psychodramatically orientated educationalsupportive group therapy for relatives might show positive effects on the course of chronic schizophrenia.
.
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GİRİŞ
Geçmişte, şizofreni hastas ı olan ailelere ili şkin olarak yapılan incelemelerde, genellikle ailenin olas ı

bir etyolojik faktör olarak hastal ığın kaynağında bir
rolü olup olmadığı ele alınmıştı r. Şizofreni etyolojisinde ailenin rolü kesin de ğildir. Ancak ruhsal bir
bozukluğu olan aile üyelerinin, di ğer aile üyeleri
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üzerine derin etkiler yapabilecekleri bilinmektedir.
Hastalığın başlangıçtaki belirsiz tabiat ı ve seyri sırasındaki yinelemeler, ailenin ba şlı başına zorlanma
sayılabilecek bir uyum yapmas ını gerektirir. Hastalıkla karşılaşmak, hastalığı tanımak, yardım istemek
ve hastalık uzadıkça hastan ın sürekli bakım sorumluluğunu taşımak, ailenin uyum sağlamasını gerektiren durumlard ır. Hastanın aile sisteminin tanımlanmasında gerçek bir etkileşimsel modelin gelişimi,
ailenin "etkileyici" oldu ğu kadar "etkilenen" olarak
da değerlendirilmesiyle mümkün olmuştur (1

Konuyla ilgili yayınlar gözden geçirildiğindc. psıkodramatik tekniklerin bu amaçla kullanıldığı göz.
lenmektedir (8 Bu çalışmada hasta yakınları ile
gerçekleştirilen psikodrama yönelimli destekley ıcieğitici grup terapisinin kronik şizofreni gidi şi üzerinde bir etkisi olup olmadığı araştınlmıştır.

' 2) .

GEREÇ ve YÖNTEM
Araştı rmada, antipsikotik sürdürüm tedavileri iki
ayrı merkezde yürütülen kronik şizofreni hastalarının 1 yıllık izleme sonuçları karşılaştınlmıştır. Birinci merkezde uygulanan sürdürüm tedavisinde antipsikotik ilaç tedavisine ek olarak hasta yak ınları ile
gerçekleş tirilen psikodrama yönelimli destekleyicieğitici grup terapisi kullan ılmış, ikinci merkezde uygulanan sürdürüm tedavisinde ise yaln ızca antipsikotik ilaç tedavisi kullanılmıştır.
Araştırma kapsamındaki hastaların tanıtımı
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Günümüzde etkin bir şizofreni tedavi program ının,
ilaçlar ve çe şitli psikososyal tedavi yöntemlerini birlikte içermesi gerekti ği kabul edilmektedir. Son y ıllarda şizofreninin psikososyal tedavisine yönelik belirgin bir ilgi artışı olmuştur. Bu ilgiyi sağlayan
etkenlerden birisi de hasta yak ınlarının, hastalarının
bakım sorumluluğunu daha fazla üstlenmeleri olmuştur. Bu bağlamda, aile birimi içinde bulunan kişiler, yani hastanın çevresinde günlük yaşamda ilişki
kurduğu kişiler, şizofreninin kapsamlı tedavisinde
en büyük doğal kaynak olarak görülmektedir (3)

' 9) .
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Psikososyal tedavi yöntemleri içinde, ruhsal-e ğitsel
aile programları ve hastalar ile yakınlarının günlük
yaşamda karşılaştıkları zorlamalarla başa çıkabilmelerini amaçlayan e ğitime yönelik yöntemler en etkili
olanlandır. Aile üyelerinin duygu d ışavurumu biçimlerinin hastalığın gidişini etkilediği uzun bir süredir bilinmektedir (4)

Bu araştırmada, DSM-III-R tan ı ölçütleri ile (10) kronik şizofrenik bozukluk tanısı koyularak ayaktan antipsikotik sürdürüm tedavileri yürütülmekte olan ve
aileleri ile birlikte yaşayan toplam 28 hasta çal ışma
populasyonu olarak seçilmiştir. Çalışmaya katılan
14 hastanın ayaktan izlemi SSK Ankara Eğitim Hastanesi Psikiyatri klini ğinde gerçekle ştirilirken, diğer
14 hastanın ayaktan izlemi Samsun Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi'nde yapılmıştır.

.

Yüksek duygu dışavurumu gösteren aileleıde hastalığın yinelenme oran ının daha fazla oldu ğu ve yüksek duygudışavurumu davranışını azaltmayı hedefleyen tüm girişimlerin hastalığın yineleme oran ını
azalttığı, birçok kontrollü çal ışma ile gösterilmiştir.
Ayrıca ailelerin hastal ık hakkında ve sorun çözümü
konusunda eğitilmeleri, stresle ba şa çıkma yöntemlerini öğrenmeleri kendileri ile ayn ı konumda olan
başka ailelerle duygularını paylaşmaları ve güçbirliği yapmaları da, tedaviye yarar sa ğlayıcı girişimler
olarak sunulmaktadır (5)
.

Bir grup terapisi yöntemi olarak psikodrama, rol
alma, rol değiştirme, eşleme, ayna tekniği gibi teknikleri; ki şiyi, konuyu ya da grubu merkez alan türleri ile, yukarıda anılan sorunların ele alınmasında
uygun bir araç olacağı izlenimi vermektedir (6
' 7) .

6

Her iki grubu oluşturan hastaların; yaş, cinsiyet, hastalık süreleri, önceki hastaneye yatış sayılan ve sürdürüm ilaç tedavisinde kullan ılan antipsikotik ilaçlarına ilişkin verileri ile aldıldan tanı altipleri Tablo 1'
de sunulmuştur.
Uygulama

Bu araştırmada yürütülen grup psikoterapisi, 1.8.
1994-1.8.1995 tarihleri aras ında SSK Ankara E ğitim
Hastanesi Psikiyatri bölümünde gerçekle ştirilmiştir.
Grup yöneticiliğini Dr. Haldun Soygür, yard ımcılığı
yüksek hemşire Serpil Bozkurt üstlenmi ştir.
Grubu oluşturan üyeler yukarıda tanımlanan hastaların yakınları arasından seçilmiştir. Kapalı bir grup
olarak planlanan grup çal ışmasına 14 üye ile başlanmış, ilk oturumlardan sonra gruba kat ılmayan 4

Hasta Yak ınları ile Gerçekleştirilen Psikodrama Yönelimli Destekleyici-Egitici Grup Psikoterapisinin Kronik Şizofreni Gidi şi
Üzerinde Etkisi: 1 y ıllık izleme çal ışması

Soygür, Çelikel, Aydemir, Bozkurt

Tablo 2. Grubu oluşturan üyelerin tan ıtımı
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04*
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Yaş
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56
35
59
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49
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K
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Yakınl ık derecesi

Baba
Anne
Baba
Kardeş
Baba
Kardeş
Anne
Kardeş
Çocuk
Kardeş
Kardeş
Anne
Baba
Anne

Sosyoekonomik durumlar ı

İş

Oğrenim durumu

alt
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ev kadı nı
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i şç i
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memur
ev kadını
memur
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işçi
ev kadını
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ev kadını
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ilkokul
ortaokul
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alt
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orta
alt
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alt
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* 4 üye ilk oturumlardan sonra gruptan ayrıldı .

Tablo 1. Araşt ırma kapsam ı ndaki hastalar ı n tan ım ı

Hastalık süresi
Önceki yatış sayısı

35.79±7.34

32.57±8.30

Erkek
Kadın

9
5

Ort. (yıl)

10.50±4.82

10.93±7.99

6.50±1.51

7.79±3.47

7
4
3

6
6
2

5
4
5

7
3
4

(Ortalama)
Paranoid
Dezorganize
İırdiferansiye

Sürdürüm
antipsikotik fttaç
tedavisinde
kullanılan ilaç

Flufenazin
Klopiksol
Haloperidol
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Tanı alt tipi
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Cinsiyet

Grup 2

a

Yaş (ortalama)

Grup 1

ğerlendirmek ve destek vermek,
4. Günlük yaşamda sorunları çözme ve stresle ba şa
çıkma yöntemlerini geli ştirmek,
5. Kriz müdahale şansı yaratmak,
6. Hasta yakınlarının hastalığı kabullenmelerini ve
hastalık hakkında konuşabilmelerini sağlamak, duygularını ortaya koyma fırsatı yaratmak ve aynı sorunu yaş ayan kendi konumundaki di ğer insanlarla
duygu ve yaşantı paylaşımı oluşturmak, birbirleri
için çözüm üretme ortam ı geliştirmek.

üyenin çalışma dışında tutulması ile grup, 10 üyeden
oluşarak 1 yı l sürdürülmüş tür. Gruplar, 15 günde
bir, 90-120 dakikal ık oturumlarla gerçekle ştirilmiştir. Grubu oluş turan üyelere ilişkin tanıtıcı veriler
Tablo 2'de sunulmuştur.
Psikodrama yönelimli destekleyici-e ğitici grup
terapisinin özellikleri
Grup terapisinin temel amaçları aşağıda
sunulmu ştur:

1. Hasta, aile ve tedavi ekibi aras ında sağlam bir işbirliği oluşturmak,
2. Hasta yakınları na hastalık hakkında bilgi vermek,
3. Aileleri gereksinim ve kaynaklar yönünden de-

Verilerin elde edilmesi

Hastaların izlenmesinde kullan ılan ölçek ve ölçüt

Bütün hastalar çal ışmaya başlamadan önce ve izleme süresi olan 1 yıl boyunca ayda bir kez Geliştirilmiş Kı sa Pskiyatrik Derecelendirme Ölçe ği ile değerlendirilmişlerdir.
Geliştirilmiş Kısa Psikiyatrik Derecelendirme
çeği (KGPDÖ): (Modified Brief Psychiatric Rating
Scale) ölçek Post ve_ark. taraf ından geliştirilmiştir.
Ülkemizde çevirisi ve ki şilerarası güvenirliği Soykan (11) tarafından yapılmış ve güvenilir bulunmu ştur. Ölçek 22 başlık içermektedir. Derecelendirme 17 arasında yapılır.
Yineleme ölçütü

Hastaların yineleme (relaps) aç ısından değerlendirmelerinde yineleme ölçütü olarak, GKPD ölçe ğinde
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düşünce bozukluğu veya düşmanlık-şüphecilik küme skorlanndaki başlangıç değerlerinde 3 puan ya
da fazla bir art ışın varlığı; ya da bu iki kürnenin toplam başlangıç skorlanndan 4 puan veya daha fazla
bir artışın varlığı esas kabul edilmi ştir (düşünce bozukluğu kümesi, kavramsal düzensizlik, halüsinasyon ve alışılmamış düşünce içeriği başlıklanndan
oluşur. Düşmanlık-şüphecilik kümesi ise; dü şmanlık, şüphecilik ve işbirliği kurmama başhldarından
oluşur). Bu yineleme ölçütü yöntemi Marder ve ark.
birçok araştırmada kullanılmış olduğu bir yöntemdir

Grafik 1. Her iki grupta yer alan hastalar ı n yaş ortalanıalann ı n

(12,13)

karşılaştırılması (p>0.05).
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Grup içeriğine ilişkin velilerin elde edilmesi
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Bir yıl boyunca toplam 22 oturum olarak sürdürülen
grup uygulamalarının içeriğine ilişkin olarak grupta
ele alınan temalar kategorize edildi ve dökümü yapıldı. Hasta yakınlarının gruba ait de ğerlendirmelerini öğrenebilmek amac ıyla, hasta yakınlarına grup
tedavisi bitiminde 8 maddelik bir çizelge verildi ve
bu maddeleri kendileri için önem derecesine göre s ıralamalan istendi.
Verilerin değerlendirilmesi

2

1

Grafik 2. Her iki grupta yer alan hastalar ı n önceki luı:,laneye
yatış sayı ları n ı n karşı laştı rı lmas ı (p>0.05).
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Verilerin istatistiksel olarak de ğerlendirilmesinde
SPSS for windows paket program ında eşleştirilmiş
iki yönlü t testi ve Ki kare testi kullan ıldı.
BULGULAR

Demografik özellikler

Çalışma kapsamındaki her iki grup, cinsiyetleri bakımından incelendiğinde, birinci grupta 9 erkek, 5
kadın, 2. grupta 8 erkek, 6 kad ın olduğu gözlenmektedir. 1. grubun yaş ortalaması 35-79 (ss:7. 34), 2.
grubun yaş ortalaması 3?-57 (ss:8.30)'dir. 1. grupta
hastalık süresi 10.93 (ss:7.99), 2. grupta 10.50 (ss:4.
82) yıl olarak saptanmıştır.
Hastaların önceki hastaneye yat ış sayılan ise 1.
grupta 7.79 (ss:3.47), 2. grupta 6.50 (ss:1.51)'dir.
Her iki grup aras ında yaş ve cinsiyet da ğılımı, hastalık süresi ve önceki hastaneye yat ış sayılan bakımından bir fark bulunmamıştır (p>0.05) (Grafik
1,2,3,4).
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Grafik 3. Her iki grupta yer alan hastalar ı n hastal ı k sürelerinin
(ortalama y ıl) karşı laşorılması (p>0.05).

Yineleme oran ı

Her iki grup yineleme oranı bakımından değerlendirildiğinde, 1. grupta yineleme oran ı % 20, 2. grupta yineleme oranı % 35 olarak saptanm ıştır. Her iki
grup aras ında yineleme oranı bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (Ki kare
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Tablo 3. Grupta en s ık ele alı nan temalar
14Sıklık

12-
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1. Belirtiler, tan ı , yineleme

5

2. Duygusal tepkiler*

5

3. Hasta ile birlikte yaşamanın getirdiği sorunlar**

4

4. Hastalığın nedenleri
5. ilaç ve tedavi yöntemleri

cı,

•,e

/7

kO

6. Gelecek kayg ısı

2
Grafik 4. Her iki grupta yer alan hastalar ı n cinsiyet dağı lım ı bakı m ı ndan karşı laştırı lma%1 (p>0.05).

* Anksiyete, depresyon, suçlama, suçlanma, utanç, k ızgınlı k, öfke.
**Hastanın zaman zaman saldırgan ve kırıcı olması , ne olacağın ı
bilememekten dolayı sürekli tedirginlik, aile düzeninde bozulma,
hastanın aşırı çay ve sigara içmesi, ekonomik yük, hastan ın zaman zaman kendi bakımıyla ilgilenmemesi, hastan ın çalışmaınası .
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Tablo 4. Hasta yak ınlarını n gruba ilişkin değerlendirmesi

40
35
3025-

a

/

2015

5
2

• Benimle benzer bir sorunu payla şan başka insanlarla
birlikte oldum. Aramızda bir dayanışma gelişti
• Onlardan yardım aldım
• Onlara yardım ettim
• Yönetici ekip ve grup üyelerinden öğüt ve öneri
aldım
• Üstümdeki duygusal yük hafifledi
• Hastalığı artık daha çok tan ıyorum
• Hastama karşı nasıl davranacağımı daha çok
biliyorum
• Geleceğe karşı umudum arttı

cy

10,

Grafik 5. Her iki grupta yer alan hastalar ı n yineleme oranlar ı bak ı m ı ndan kar şı laştı rı lmas ı (Kikare değeri:0.68).

pe

değeri 0.68, alfa=0.05 düzeyinde ve 1 serbestlik derecesindeki tablo Ki kare de ğeri 3.841). Her iki grubun yineleme oranları Grafik 5'de sunulmu ştur.

Öncelik
sırası
1
2
3
4
5
6
7
8

Grup içeri ğine ilişkin veriler

TARTIŞMA

Grupta en sık ele alınan temalar: Bir yıl boyunca

Bu çalışmada, hasta yakınları ile gerçekleştirilen psikodrama yönelimli destekleyici-e ğitici grup terapisinin, kronik şizofreni hastalarının sürdürüm tedavisindeki yararl ılık düzeyi araştırılmış ve istatistiksel
anlamlılık düzeyine ulaşmasa da yakınlarına grup tedavisi uygulanan hastalar ın bir yıl içinde daha dü şük
yineleme oranı gösterdikleri saptanm ıştır.

ele alınan temalar s ıklık sıralarına göre Tablo 3'de
sunulmuştur.
Hasta yakınlarının gruba ilişkin de ğerlendirmeleri:

Hasta yakınlarına, grup uygulamaları tamamlandıktan sonra verilen 8 maddelik çizelgede yer alan maddeler hasta yakınlarının öncelik sıralarına göre Tablo
4'de sunulmu ştur.
Grup üyelerinin devamlılık"'

İlk oturumlardan hemen son grupta ayr ılma oranı %
28.5 olarak saptanm ıştır. 1 yılı tamamlayan üyelerin
oturumlara devam oran ı ise % 76 olmuştur.

Konuyla ilgili yayınlar gözden geçirildi ğinde, kronik
şizofreni tedavisinde aileye yönelik tedavi programlarının hastalığın gidişini olumlu olarak etkilediği,
yinelerne oranınını azalttığı ve hastaneye yat ış sayısını düşürdüğü görülmektedir (3 '4'5 ' 1416). Birbirinden farkl ı teknik özellikler taşıyan ve farklı modeller halinde uygulanan aile programlar ının ortak
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özelliği, aile ortamına odaklanmaları, aile ortam ındaki yoğunluğu azaltmaya çalışmaları ve aile üyelerini eğitmeleridir (5) . Lam (17) , aile programlarının
hastalığın gidişi üzerindeki olumlu etkisinin aile
üyelerinin olumsuz duygusal tutumlann ın azaltılması, hastanın ilaç kullanma uyumunun arttırılması
ve hastanın tedavi ekibi tarafından daha iyi izlenmesi yolu ile gerçekleştiğini vurgulamıştır.

bir yandan da evrensellik, model alma, içgörü geli ştirme, umut aşılanması gibi faktörleri kullanarak
emosyonel tepkilerini adaptif yönde biçimlendirmeyi öğrenirler.
Bu yolla toplumsal ya şamda ve hastalıkla başetme
konusundaki uyum becerileri artar. Grup üyelerinin
değerlendirmesi gözönüne alındığında, en faydalandıldan faktörün evrensellik olduğu ve bunu kişilerarası öğrenme, umut ve katarsisin izledi ği görülmektedir. Bu sıralama Yalom'un, etkile şim gruplarındaki
terapötik faktörlerle uyum göstermektedir (22) .
Bugüne kadar yapılan çeşitli çalışmalarda, ailelerin
ruh sağlığı çalışanlarından hastalığın tabiat', gidi şi
ve tedavisi hakkında bilgi talep ettikleri gösterilmi ştir (23) . Çalışmamızda da, hastalığın belirtileri, tan ı
koyma süreci, yineleme kavram ı, hastalığın nedenleri ve tedavi yöntemleri konular ında bilgilenmek
için hasta yakınlarından yoğun bir istek gelmiştir.
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Aileye yönelik programların kronik şizofrenide yineleme oranını azalttığı saptaması önemli bir bulgudur ve bu programların gerekliliğine dikkat çekmektedir. Ancak aileye yönelik programlar ile
yapılan uzun süreli izleme çal ışmaları ve bu arada
bizim çalışmamı z, yöntemsel olarak birçok güçlükler içermektedir. Bu bakı mdan yinelemeleri önlemede faydalı olanın hangi faktör ya da faktörler olduğunu söylemek şimdilik çok güçtür. Bu güçlüklerin başında "yineleme" kavramının tanımlanması
gelmektedir.
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Uyguladığımız grup terapisinde gruptan ayr ılma
oranı % 28.5 olarak saptanm ıştır. Genel olarak psikososyal girişimlerin kişilere ulaşma düzeyinin
düşük olduğu bilinmektedir. Ruhsal-e ğitsel aile
programlarının etkiliğinin araştmldığı bir çalışmada,
hastaların yakın akraba olmamas ı ya da akrabalarının önerilen tedaviyi reddetmeleri gibi nedenlerle
tüm örneklem grubunun sadece % 21'i ara ştırmaya
alınabilmiştir (4) .
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Gerçekten de konuyla ilgili araştırmalar gözden geçirildiğinde, yineleme kavram ının tamamlanmasının
çok geniş bir yelpazede yapıldığı ve değişik araştırmacıların değiş ik yöntemler izledikleri gözlenmektedir (4 '5) . Bizim çalışmamada, Marder ve ark. birçok klinik araştırmalarında kullandıkları yöntem seçilmiştir (12,13) .
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Hasta yakınları ile gerçekleştirilen grup psikoterapisinin içeriğine ilişkin bulgularımız değerlendirildiğinde, grupta en fazla ele al ınan temalar, hastal ığın
belirtileri, tanı ve yineleme kavram ı ile hasta yakınlarının duygusal tepkileri olmu ştur. Bu bulgular,
genel olarak benzer çal ışmaların sonuçları ile uyumludur (18) . Hasta yakınlarını n duygusal tepkileri arasında suçlama, suçlanma, utanç, öfke, k ızgınlık, anksiyeteye depresyon bildirilmektedir (1920).
Bizim çalışmamızda da hasta yakınları tarafından
benzer sorunlar gündeme getirilmi ş ve ele alınmıştır.
Hasta ile birlikte ya şamanın getirdiği sorunlara yönelik temalar, çok büyük ölçüde bu konularda yapılan araştırmalara koşut olarak değerlendirilmiş tir
(19,21)
Hasta yakınlarını n yoğun bir katarsis yaşamaları birçok uygulayıcı tarafından tek başına olmasa da terapötik etkenlerden biri olarak kabul edilmektedir. Katasisin ard ından grup üyeleri bir yandan
bu duygusal yaşantını n insani yönünü farkederken,
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Hasta yakınları ile gerçekleştirilen gruplarda psikodramatik tekniklerin kullan ılması, hasta yakınlarının içinde bulundukları durumu tanıma, anlama ve
sonunda değiştirebilmeleri doğrultusunda yararlı bir
girişimdir. Böylelikle endişe içinde, hastasına yardım etmek isteyen ancak ne yapaca ğını bilemeyen,
bir bakıma hastal ıktan korkan hasta yakınlarının,
korkulannı merağa dönüştürmeleri ve güven kazanmalan sağlanır. Rol oyunu, karşılıklı ilişkiler ve etkileşim örnekleri ve seçeneklerinin tan ımlanmasıyla
ve taşıdıkları duygusal yülderden annmalanyla güçlenen hasta yakınları, hastaları ile ilgili gelişmeleri
"içsel bir metre" ile de ğerlendirmeyi öğrenirler.
Bir şizofreni hastas ı ile iletişim kurabilmekte en
temel faktör olan e şduyum kapasitesinin geliştirilmesinde de, psikodramatik yöntemler önemli katk ı
sağlar. Hasta yakınlarının günlük yaşamda karşılaş-

Hasta Yak ınları ile Gerçekleştirilen Psikodrama Yönelimli Destekleyiei-Egitici Grup Psikoterapisinin Kronik Şizofreni Gidi şi
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tıkları sorunlarla başetme yolları, sorunların grup
Içinde canlandırılması ve rol değiştirme teknikleri
uygulanarak öğretilir (7,8,9, 24-27) . Aynca grup içinde
de ği şik tarzlarda (yüksek/dü şük) duygu dışavurumu
tutumu gösteren hasta yak ınlarının birbirleriyle etkileşimleri, yönetici ekibin yönlendiriminde, model
oluşturarak olumlu sonuçlar verebilir.
Bu yolla yüksek duygu dış avurumu gösteren hasta
yakınlarının tutumu değiştirilebilmektedirler (9) .
Bizim çalışmamızda duygu dışavurumunu saptamaya yönelik bir ölçek kullan ılmamış olmakla birlikte, hasta yakınlarını n grup içindeki tutum ve davranışlarından ve canland ırdıklanndan elde edilen
bilgilerle bu tutumu adaptif hale getirmeye yönelik
girişimlerde bulunulmu ştur.
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Sonuç olarak, hasta yakınları ile gerçekleştirilen psikodrama yönelimli destekleyici-e ğitici grup psikoterapisinin kronik şizofreni gidişi üzerinde yararl ı
etkilerinin olabilece ği ifade edilebilir. Ancak kesin
ifadeler kullanmak bu aşamada olanaklı değildir.
Yöntem güçlüklerinin giderilmesi ve daha uzun süreli izleme çalışmaları bu alandaki düşüncelerimizi
netleştirecektir.
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