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Modül 3: Şizofreni



 

Hastalık tanımı 
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Hastalık azlığı (devam) 
-Schizophreniaaniden ya da kademeli 
olarakgelişebilir . 
Çoğu zaman 15 ile 25 yaşları arasında görülür. 
Dünyanın her yerinde nüfusun yaklaşık %1'inde 
görülür. 
-Risk faktörleri arasında düşük sosyoekonomik 
statü, düşük eğitim, şizofreninin aile geçmişi, sevdiği 
birinin kaybı, aile içi ya da çevrede şiddet gibi stresli 
durumlar yer alıyor. 
Psikoaktif ajanların tüketilmesi de psikotik bir olayı 
tetikleyebilir. 
-Byolojik** ve psikososyal yöntemleri içerentedavi 
en iyi seçenektir.

https://pixabay.com/get/55e3d6444


 

Pozitif belirtiler 
-Hallucinasyon 
- Saadetler 
-Karışık düșünme veya 
düzensiz konuşma - 
Taşıma bozuklukları 
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Şizofreninin davranış ve semptomları 

Negatif belirtiler 
- Kararvermedesorun - Diğer 
duyguları veya nedenleri 
yorumlamada sorun - İntiharlı 
düşünceler 
-Bir şeylere ya da faaliyetlere olan 
ilgi - duygularla ilgili problemler - 
Başkalarından gelen Whitedrawal  

https://pixabay.com/get/52e3d3474956a414f1


 

Beklenen davranıș 

-Şizofren hastalarında, zamanlarının çoğunuçevreyle iletişim kurmadan ya dazamanlarının çoğunu 
yaşamamızı bekleyebiliriz.  

-Sosyalizolasyon hastalığın ana özelliklerinden biridir. 

-Çoğunluklaonlarıhijyen alışkanlıklarını korumak gibi basit faaliyetler için motive etmek zordur.  

Bazı hastalar ilaç almayaya da psikiyatriste rapor vermeye meyilli değildir.Genellikle ilaca ihtiyaçları 
olmadığını hissederler. 

- Onlar genelliklesözel ifadede çokcimridirler ve duygusal ifade alışılmışın ya da uygunun tam tersi 
olabilir. 

Alışılmamış yeme alışkanlıklarıolabilir .



https://pixabay.com/illustrations/fear-woman-crack-notch-furrow-615989 

 

Beklenen davranıș (devam) 
Tekrarlanan psikotik bir olayınilk belirtilerini fark etmek son 

derece önemlidir. 

• Eğer birisesleri dinliyorsa veya görsel 

halüsinasyongörüyorsa farkedilebilir. 

• Uykudöngüsü sık sık rahatsız edilir ve genellikle psikotik 

nöbetlerde ilk kez bozguna uğrar. 

• Bazen insan intiharbelirtileri gösterebilir. 

• Şizofreni hastası pek çok kişi,düzensizliğin üstesinden 

gelmekve hayatlarını sürdürmek için aile üyelerinin duygusal 

ve pratik yardımlarına güvenir.



 

Şizofreni ile ilgili endişeler 
Şizofreni hakkında çok sayıda önyargı vardır. 

Şizofreni nadir bir durumdur.Aslında bu doğru değil, nüfusun %1'i bile şizofreniden muzdarip. 

Şizofreni hastası insanlara yardım edilemez.Hatta yeterli tedaviyle %60 şizofren hastalar üretken bir 
hayat yaşayabilir ve iyi bir yaşam kalitesine sahip olabilirler. 

Şizofren bir hasta sorumsuzdur, tıpkı bir çocuk gibi.Bu tutum, hasta kişi yerine başka birinin her şeyle 
ilgilenmesi gerektiği görüşüne dayanıyor. Aslında, her zaman hastanın ilgilenebileceği bir bölüm 
vardır, hatta psikotik bir durum söz konusu olsa bile. 

Şizofreni olanlar tehlikelidir.Gerçek şu ki, bazen sanrılar ve halüsinasyonlar şiddet içeren davranışlara 
yol açabilir, ama şizofren hastalarının çoğu sıradan insanlardan daha şiddetli değildir. Aksine şiddet ya 
da kötü muameleye maruz kalmış olabilirler. 



 

Endișeler (devam) 
Bireyde şizofreninin imaptı 

Şizofrenihastanın hayatının her bölümünde bir değişiklikgetirir. 

Belirtiler azaldığında, hastanın çevresi hastalığından ona bakmaya devam eder, bu da zaten azalmış 
sosyal kapasiteye ek bir yük ekler. 

Hastanın genellikle sebepsiz gördüğü ve hoş olmayan yan etkileri olabileceği devam eden ilaçlar 
vardır. 

Ayrıca şizofreni hastasının depresyon, anksiyete, madde bağımlılığı ve sigara gibi başka ruhsal 
sorunları da olabilir. 

Fiziksel sağlık genellikle şizofren hastalarda da tehlikeye girer. 

Bu, engüçlü damgalama potansiyelinesahip bir zihinsel bozukluktur. 
 



 

Endișeler (devam) 
Şizofreninin aile üzerindeki etkisi 

Bir aile üyesi şizofreniden hastalandığındatüm aile üzerindeönemli bir etkisi olur. 

Aile fertleriçeşitli nedenlerden dolayısuçluluk hissedebilirler. Yeterince iyi ebeveyn/ortak olmamak ya 
da semptomlara tolerans gösterememek gibi.  

Düzenli olarakilaç tedavisi ve grup terapisine gitmek, hastaya değer veren kişi için günlük bir rutin 
haline gelir. 

Caregiver bazenhastayakarşı tüm sorumlulukları üstlenmeli ve onun için tüm kararları vermek 
zorundadır.  

Belirtilerin tekrarlanmasıdurumunda , bakıcı bazen hastaları psikiyatriste, hastaneye veya hatta 
hastaların izni olmadan GP'lerle temas etmek gibi zor önlemler almaya karar vermesi için ikna 
etmek zorundadır.  
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