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Birinci basamak hekimlerinin izofreniye bak açs
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The point of view of the primary care physicians about
schizophrenia

regions. The physicians working in the city centers were included in the study. The 60 item questionnaire was designed to
measure the knowledge, perception, and tendency about schizophrenia and depression. For each item, a 3 point scale was
designed as agree, disagree, and dont have an idea. Five interviewers (1 from each city) administered the questionnaire
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G R
Tutumlar insan ve toplum ili kileri içerisinde sklkla
ön planda olan, ancak ayn oranda dikkatimizi
çekmeyen e ilimlerdir. Genellikle bireye atfedilir ve
onun psikolojik bir nesne ile ilgili olan dü ünce,
duygu ve davran larn düzenli bir biçimde olu tururlar. Ancak bu e ilimin salt güncel boyutlu olduunu dü ünmek yanltc olabilir. Tutumlar sistemi, bir
tarafyla halk kültüründen gelen ve deneyimlerle
de i ikli e u ram felsefe veya inançlar da içerir.
Belki de arketipsel veya ortak bilinçd yla ili kili hazr
yaplar da barndrlar. Akl ya da ruh hastalklar ve
hastalar ile ilgili halk tarafndan yaplan açklamalar
bunu dü ündürmektedir. Bu açklamalar kültürel bir
geçmi e dayanmakta ve dolaysyla halen varolmayan
ama kendisini hissettiren bir sosyal sistemle ili kili
görünmektedir. Hazr emalar içine yerle en tutumlarn do umundan itibaren insan etkileyebilece i
varsaym antistigma kampanyalarnn da yaylmas
gereken boyut hakknda bir fikir verebilmektedir.1-3
Akl hastalklarna kar  da yüzlerce yldr olumsuz bir
tutum vardr. Çe itli co rafya ve kültürlerde farkl
ekil ve iddette olsa bile, bu olumsuz tutumlarn
izleri görülmektedir. Akl hastalar davran lar önceden kestirilemeyen bireyler olarak kavranm ve bu
kavray neredeyse çok temel ve tehdit edici bir ema
haline gelmi tir. Önceden kestirilemezlik emas,
yüzyllardr insann hayatn öngörebilme varsaymn
tehdit eden önemli bir unsurdur. Bu nedenle, akl
hastal  kötü olan her ey olarak dü ünülmü , sonuçta ortaya çkan ise daha çok bir korku, mesafe koyma
veya etiketleme (stigma) olmu tur.4-6
Tutum belli bir uyaran veya psikolojik nesneye kar 
geli tirilir. Bu nedenle bili sel, duygusal ve davran sal olmak üzere üç temel ögeyi içerir. Ögeler arasndaki tutarllk kadar, tutumlarn kendi içlerindeki
tutarllk da önemlidir. Ayrca akl hastal  kötü olan
her eydir gibi bir bili in yaratt  tutumun merkezili i
ve di er tutumlarla etkile mesi sonucunda ortaya
psikiyatri ve psikolojiyle ilgili olan her ey gibi
genelle mi bak açlar da çkabilir. Tutumlarn
kalcl  da gözönüne alnrsa merkezi bir tutumun
de i im konusunda ne derece güçlük yarataca 
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kestirilebilir. Bu nedenle, bu tür tutumlarn günlük
ili kilerimizi etkilemesi kaçnlmazdr.5-7
Tutumlarn insan ili kilerine yansmas ve de erlendirilmesi genellikle davran lar aracl  ile olur. Bu
nedenle tutumlar en sk davran sal ögeleri aracl 
ile de erlendirilir. Akl hastal na ili kin ortam, al kanlk ve beklentiler tutumun ortaya çkard  davran  önemli ölçüde ekillendirirler. Tüm bu ekillenmeler ise 3 ya civarnda belirginle meye ba lar ve
geli me sürecinde edinilen bilgilerin özetleri de kalpla malara yol açar.6,8 Bu nedenledir ki, basit gibi
gözüken deli deli, kulaklar küpeli oyunlar hafzalarda derin izler brakabilir.
Tutumlarla yakndan ili kili olan kavramlardan önyarglar da bu süreç içinde olu maya ba lar. Önyarglar
nesnelere kar  olumsuz bir görü , bir tutum olarak
kabul edilebilir. Bireyler tarafndan içselle tirilip ki isel
bir tercih olarak kabul edilirler. Ortaya konulan sosyal
mesafede kendilerini aç a vururlar. Olumsuz tutum
ve önyarglarla ili kili kavramlardan birisi de etiketlemedir. Etiketleme (stigmatizasyon) bireyi normal
insanlardan farkl klan bir özellik, katk ya da
bozuklu u ima eder. Ki iler aras ili kilerde iki ekilde
ya anmas mümkündür; ayrmclk ya da kabul edilmezlik. Bu durum ayn zamanda ki ide rahatszlk ve
korku da yaratabilir. Böylece bir anlamda ki i kendi
kendisini de etiketlemi olmaktadr.8,9
Akl hastalklarna bak açs yllardr üzerinde çal lan önemli bir konu olmu tur. Özellikle halkn bak
açs üzerinde çok çal lm tr. Türkiyede ve dünyada
yaplan çal malarda etiketlemenin görünümleri ve
sonuçlar üzerinde ayrntl olarak durulmu ur.10-14 Bu
sonuçlarn belki de en önemlilerinden biri, tedavi
arama davran nn veya tedavinin sürdürülmesinin
etiketlenme korkusu nedeniyle yaplamamasdr.10 Bu
zorlu u a mak için antistigma kampanyalar düzenlenmektedir. Ancak, tedavi ba vurularnn yaplaca 
yerler hakknda önemli bilgi eksiklikleri vardr. Tedavi
ba vurularnn yeterince sa land n varsaysak bile,
tedavi kurumlarnda çal anlarn tutumlarnn ne
olaca  bir soru i areti olarak kalmaktadr. Bu yerlerde çal an ki iler hekim bile olsalar, ya adklar
toplumun bir parçasn temsil etmekte ve tutum,
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önyarg veya etiketleme e ilimleri de kendi kültürlerinin özelliklerini içerebilmektedir. Bu bilgiler do rultusunda özellikle tedavi kurumlarnda çal an hekimlerin izofreniye bak lar özel bir önem ta maktadr.
Burada çal an hekimlerin bak açlar da yalnzca
kendi uygulamalarna de il, etkile imde bulunduklar
insanlara da genelle ebilecektir. Birinci basamak
hekimi toplum için önemli bir modeldir. Bu modelin
özelliklerini anlayabilmek için temel sa lk hizmetlerinde çal an hekimlerin izofreniye bak açlarn
de erlendirmeye yönelik bir çal ma planlanm tr. Bu
çal mayla:
i)

birinci basamakta çal an hekimlerin izofreniye bak açs,

ii)

tedaviyle ilgili e ilimlerinin saptanmas,

iii) demografik özellikleri açsndan hekimlerin
e ilim ve bak açlar arasnda farkllk olup
olmad nn saptanmas amaçlanm tr.
YÖNTEM
Türkiyedeki birinci basamak hekimlerinin izofreni ve
tedavisine yakla mla ilgili bilgi, e ilim ya da alglamalarnn saptanmas ve bunu etkileyen faktörlerin
ortaya koyulmas amacyla planlanan bu ara trma
Psikiyatrik Ara trmalar ve E itim Merkezi Derne i
(PAREM) tarafndan yaplm tr.
Ara trma Adana, stanbul, Trabzon, Diyarbakr ve
Boluda yürütülmü tür. llerin seçimi Devlet statistik
Enstitüsünün geli mi lik snflamas, çal an psikiyatrist says ve farkl co rafi bölgeler dikkate alnarak
yaplm tr. l ve ilçe merkezlerinde çal an pratisyen
hekimler ara trmaya alnm tr.
Bu ara trmada PAREM tarafndan planlanarak yürütülen RUTUP projesi verilerinden yararlanlm tr. Bu
proje kapsamnda Dr. Özmen ve Dr. Aker tarafndan
143 sorudan olu an bir anket formu geli tirilmi tir.
Bu form 5 ayr bölümden olu maktadr: Demografik
ve sa lk bilgileri, depresyon, izofreni, deprem
sonras ruhsal durum ve sigara-madde al kanlklar.
Anket geli tirilirken, bireylerin belirtilen ruhsal sorunlara, tan, etiyoloji ve tedavi gibi boyutlaryla bak
açlarnn, tutum ve önyarglarnn belirlenmesi hedeflenmi tir. Her bölümde ilgili tanya yönelik olarak
DSM-IV tan ölçütlerini kar layan bir olgu tanmlanm tr (Amerikan Psikiyatri Birli i 1994). Uygulanan
ankette, izofreni ve depresyona kar  bilgi, alg ve
e ilimleri ölçmek için 60 item yer almakta olup her
item için katlyorum, katlmyorum ve fikrim yok
eklinde 3 yant kategorisi belirtilmi tir. Her bölümde
yer alan sorular bireye anketör tarafndan sorulmakta
ve alnan yantlara uygun seçenek i aretlenmektedir.
Seçilmi bölgelerdeki hekimleri ziyaret ederek, yüz
yüze görü meler yaparak, her ilde 1 olmak üzere 5
anketör anketleri uygulam tr. Deneklerle yüz yüze
görü meler yaplm , görü melerin %10una denetmenler ve ara trmaclar da e lik ederek gerekli geribildirimlerde bulunmu lardr. Anketörler çal ma

öncesi ara trmaclar tarafndan e itilmi ve yaptklar
pilot uygulamalar denetmenler tarafndan gözden
geçirilmi tir. Pilot uygulamalar ara trma kapsamnda
de erlendirilmemi tir. Belli bir görü birli inin sa lanabilmesi için anketörlerin says 5 ile snrl tutulmu ,
ara trma herhangi bir yanll a izin vermemek için
çok ksa ve ana hatlaryla anketörlere anlatlm tr.
Ara trmada, seçilen bölgelerde çal an birinci basamak hekimlerin büyük bir ço unlu una ula lm tr.
BULGULAR
Be ayr ilde yürütülen ara trmada 123 sa lk
oca nda çal an 300 birinci basamak hekimine anket
uygulanm tr. Anketin uyguland  sa lk ocaklarnda
bulunan 55 hekim anketi uygulamay reddetmi tir.
Yantlamama oran %15.5tir. Ara trmaya alnan 300
birinci basamak hekiminin sosyodemografik, ruhsal
özgeçmi ve hekimlik pratikleri ile ilgili özellikleri
Tablo 1de verilmi tir.
Hekimlere öncelikle bir olgu örne i tanmlanm tr.
Örneklemin %4ü olgunun bedensel bir hastal 
bulundu unu, %99.7si ruhsal bir hastal  bulunduunu belirtmi tir. izofreninin a r üzüntü hali olduunu dü ünenlerin oran %9dur. Örneklemin
%51.3ü izofreniyi ruhsal bir zayflk hali olarak
görmektedir. izofreniyi bir hastalk de il, zaman
zaman her insann içine dü tü ü bir durum olarak
görenlerin oran %2.7dir. izofreninin bir akl hastal  oldu unu dü ünenler ise %85.7 oranndadr.
Anket formunun izofreni bölümündeki bu maddelere
verilen yantlara göre elde edilen ortalama puan
16.45 1.90dr. Anketin uyguland  bölgeler arasndaki ortalama puan farklarnn istatistiksel olarak
anlaml oldu u görülmü tür (F=4.328, p=0.002,
Tablo 2). Tukey post hoc analizine göre, fark yaratan bölgeler Diyarbakr ve Trabzon bölgeleridir.
Trabzon Bölgesi, Diyarbakr (p=0.002) ve stanbul
(p=0.093) bölgelerinden daha yüksek puan alm
iken, Diyarbakr Bölgesi Bolu (p=0.027) ve Trabzon
bölgelerinden (p=0.002) daha dü ük puan alm tr.
stanbul bölgesi ile Bolu, Diyarbakr ve Adana bölgelerinin ortalama puanlar arasndaki fark istatistiksel
olarak anlaml bulunmam tr. Sonuç olarak Diyarbakr bölgesi, Bolu ve Trabzon bölgelerinden, izofreni
tansna bak özellikleri açsndan daha hatal görü lere sahip iken, Trabzon bölgesi stanbul ve Diyarbakr bölgelerine oranla izofreni tansna bak özellikleri açsndan daha do ru görü e sahip olan bölgedir.
Ya faktörü ile birlikte puan ortalamalar de i mektedir. Tukey post hoc analizine göre, ya gruplarndaki puan ortalamalar arasndaki fark istatistiksel
olarak anlaml bulunmu tur (F=2.759, p=0.042,
Tablo 2). 46-55 ya nda olan hekimlerin puanlar, 1825 ya nda olan (p= 0.022), 26-37 ya nda olan (p=
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Tablo 1. Örneklemin sosyodemografik, ruhsal özgeçmi ve hekimlik prati i
özellikleri
___________________________________________________________________

Say

%

_________________________________________________________

Adana
Bolu
Diyarbakr
stanbul
Trabzon

60
40
60
80
60

20.0
13.3
20.0
26.7
20.0

l
lçe

175
125

58.3
41.7

Erkek
Kadn

176
124

58.7
41.3

18
26
36
46

20
233
43
4

6.7
77.7
14.3
1.3

212
8
80

70.7
2.7
26.7

30
2
27

10.0
0.7
9.0

1-5
6 - 15
16 - 25

146
135
19

48.7
45.0
6.3

Hiç
1 - 10
11 - 20
21 - 30
30 +

110
179
9
0
2

36.7
59.7
3.0
0
0.7

Hayr
Evet

289
11

96.3
3.7

-

25
35
45
55

Evli
E i ölmü , ayr, bo anm
Hiç evlenmemi
Anne-baba, karde
E , çocuk
Di er

__________________________________________________________________

0.048) ve 38-45 ya nda olan (p=0.081) birinci basamak hekimlerinin puanlarndan daha dü üktür. Ya
ortalamas büyüdükçe izofreni tans ile ilgili hatal
görü te bulunma orannn artt  gözlenmektedir.
Tablo 1de belirtilen di er demografik, ruhsal özgeçmi ve hekimlik prati i ile ilgili özelliklerin ortalama
puan fark istatistiksel olarak anlaml bulunmam tr.
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):5-13

Tanmlanan izofreni olgusundaki yaknmalar, örneklemin %42.7si ki ilik zayfl na ba lam , %39u
ya anlan sosyal sorunlardan kaynakland n belirtmi tir. Anketi yantlayan birinci basamak hekimlerinin
%37.7si izofreninin sosyal sorunlar nedeni ile ortaya çkt n, %10.3ü bula c oldu unu belirtmi tir.
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Tablo 2. Farkl sosyodemografik özelliklere sahip gruplarn izofreni tansna
bak puanlar
__________________________________________________________

Ortalama

F

p

____________________________________________________________________

Adana
Bolu
Diyarbakir
stanbul
Trabzon

16.41
16.90
15.78
16.27
17.06

1.48
2.01
2.35
1.99
1.26

18
26
36
46

16.95
16.46
16.34
14.00

2.48
1.84
1.86
1.41

-

25
35
45
55

4.32

0.002

2.75

0.042

____________________________________________________________________

izofreninin bir hastalk oldu unu dü ünenlerin
%67.7si izofreninin do u tan gelen bir hastalk
oldu una inanmaktadr. Bu maddelere verilen yantlara göre elde edilen toplam puan ortalamas 8.06 ±
1.22dir.
Anketin uyguland  bölgelerin ortalama puanlar arasndaki fark istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur
(F=21.06, p=0.000, Tablo 3). Post hoc analiz sonuç-

larna göre, Adana bölgesi stanbul (p=0.000), Diyarbakr (p=0.000) ve Bolu (p=0.020) bölgelerinden
daha yüksek puan alrken; Diyarbakr bölgesi Bolu
(p=0.004) ve Trabzon (p=0.000) bölgelerinden daha
dü ük puan alm tr. Trabzon bölgesi ile Bolu ve
Adana bölgelerinin, stanbul bölgesi ile de Diyarbakr
bölgesi arasnda puan toplamlar arasndaki fark
istatistiksel olarak anlaml bulunamam tr.

Tablo 3. Farkl demografik özelliklere sahip gruplarn izofreni etiyolojisine
bak puanlar
___________________________________________________________________

Bölge

Ortalama

F

p

___________________________________________________________________

Adana
Bolu
Diyarbakir
stanbul
Trabzon

8.80
8.12
7.35
7.58
8.61

1.00
1.09
1.19
1.22
0.82

21.06

0.000

__________________________________________________________________

Tanmlanan izofreni olgusunun öncelikle doktora
gitmesi gerekti ini dü ünenlerin oran %99dur.
Kalan %1lik kesim öncelikle güçlü olmas gerekti ini,
ortamdan uzakla mas ya da ya anan ko ullarn
düzeltilmesi gerekti ini belirtmi tir. Bu olgunun
doktora gitti inde de tercihinin psikiyatrist olmas
gerekti ini dü ünenlerin oran %75.3 olup kalan
grubun %24ü öncelikle bir pratisyen hekime gitmesi
gerekti ine inanmaktadr. Dahiliye hekimine gitmesi
gerekti ini dü ünen ise yoktur. Örneklemin %22.3ü
ortam de i ikli inin önemli yarar olaca n belirtmi tir. izofreninin tam olarak düzelmeyece ine %79.3
orannda inanlmaktadr. Hac ya da hocalarn izof-

reninin iyile mesini sa layabilece ini dü ünenlerin
oran %3, sosyal sorunlar çözülmeden izofreninin
düzelmeyece ini belirtenler %26.3 oranndadr. izofreninin bir hastalk oldu unu dü ünenler arasnda,
tedavi edilebildi ine inananlar %58.6, ilaçla tedavi
edilebilece ini belirtenler %90, psikoterapi ile tedavi
edilebilece ini belirtenler %56.3 oranndadr. izofreninin bir hastalk oldu unu dü ünenlerin arasnda
tedavide kullanlan ilaçlarn ba mllk yapabilece ini
dü ünenlerin oran %75, ciddi yan etkilerinin olabilece ini dü ünenlerin oran %80dir.
Bu maddelerden elde edilen puan ortalamas 16.54 ±
1.66dr. Bölgelere göre ortalama puanlar arasndaki
fark istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur (F=9.79,
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):5-13
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Tablo 4. Farkl sosyodemografik özelliklere sahip gruplarn izofreni
tedavisine bak puanlar
_____________________________________________________________

Ortalama

F

p

_____________________________________________________________

Adana
Bolu
Diyarbakr
stanbul
Trabzon

15.98
16.25
15.93
16.97
17.33

1.53
1.31
1.96
1.58
1.27

Erkek
Kadn

16.38
16.78

166
1.62

9.79

0.000

4.24

0.040

_____________________________________________________________

p=0.000, Tablo 4). Post hoc analizine göre Trabzon
bölgesi, Diyarbakr (p= 0.000), Adana (p= 0.000) ve
Bolu (p=0.000) bölgelerinden daha yüksek puan
alrken, stanbul Bölgesi, Diyarbakr (p=0.001) ve
Adana bölgelerinden (p=0.002) daha yüksek puan
alm tr. Bolu bölgesi ile stanbul, Adana ve Diyarbakr bölgeleri arasnda puan toplamlar fark açsndan anlaml bir fark bulunamam tr.

mi ve hekimlik prati i ile ilgili özellikler içerisinde
ortalama puanlar arasndaki fark istatistiksel olarak
anlaml bulunmam tr.
Örneklemin %80i izofreni hastas ile birlikte çal mayaca n, %96.7si izofreni hastas ile evlenmeyece ini, %71i izofren bir kom usu olmasndan rahatsz olaca n, %73.7si evi olsa bir izofrene asla
kiraya vermeyece ini, %63ü izofreni hastalarnn
toplum içinde serbest dola mamas gerekti ini,
%87.3ü izofrenlerin kendi hayatlar ile ilgili do ru
kararlar alamayaca n belirtmi tir. izofreni hastalarnn saldrgan oldu una inananlarn oran %73dür.
Son 3 maddeye verilen yantlara göre elde edilen
puan ortalamas 3.770 ± 1.023tür.

Cinsiyet gruplarna ait puan ortalamalar arasndaki
fark istatistiksel olarak anlamllk snrnda bulunmu tur. Post hoc analizine göre erkeklerin puanlar,
kadnlarn puanlarndan daha dü üktür (F=4.24,
p=0.040, Tablo 4). Buna göre, kadnlarn izofreni
tedavisine yakla m daha do ruya yakndr.
Tablo 1de belirtilen di er demografik, ruhsal özgeç-

Tablo 5. Farkl sosyodemografik ve ruhsal özgeçmi özelliklerine sahip gruplarn
izofreni hastasna yakla m ve önyarg puanlar
________________________________________________________________________

Ortalama

F

p

________________________________________________________________________

Adana
Bolu
Diyarbakr
stanbul
Trabzon

5.20
3.42
3.50
3.40
3.33

0.91
0.63
0.79
0.64
0.62

71.57

0.000

Evli
Dul, ayr ya da bo anm
Hiç evlenmemi

3.68
4.87
3.87

1.02
0.99
0.95

5.94

0.003

Anne-baba ya da karde
Çocuk ya da e
Di er

4.23
4.50
3.55

1.16
2.12
0.69

3.56

0.035

________________________________________________________________________
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Bölgelere göre puan ortalamalar de i iklik göstermektedir (F=71.575, p<0.000, Tablo 5). Post hoc
analizine göre, Adana bölgesi di er bölgelere oranla
(p<0.000) en yüksek puana sahip olan bölgedir.
Medeni durum gruplarna ait puan ortalamalar arasndaki fark da istatistiksel olarak anlaml bulunmu tur (F=5.944, p=0.003). Post hoc analizine göre,
dul, ayr ya da bo anm larn olu turdu u grup, evli
olanlar (p=0.003) ve hiç evlenmemi olanlardan
(p=0.020) daha yüksek puan alm tr.
Yakn ruhsal hastalk geçirmi olanlarda, yaknl n
derecesi ile beraber puan ortalamalar da de i mektedir (F=3.564, p=0.035, Tablo 5). Post hoc
analizine göre, yakn anne-baba ve karde olan
grubun puanlar, yaknn di erleri olarak belirten
gruptan daha yüksektir (p=0.036).
Tablo 1de belirtilen di er demografik, ruhsal özgeçmi ve hekimlik prati i ile ilgili özellikler içerisinde

puan ortalamalar fark istatistiksel olarak anlaml
bulunmam tr.

Anketin tan, etiyoloji, tedavi, bak -önyarg maddelerinden elde edilen ortalama toplam puan 44.823 ±
51.39dur. Anketin uyguland  bölgeler açsndan
bakld nda, tan, etiyoloji, tedavi, bak -önyarg
maddelerinden elde edilen ortalama toplam puanlar
arasndaki fark istatistiksel olarak anlamldr
(F=14.965, p<0.000, Tablo 6). Post hoc analizine
göre, Diyarbakr bölgesinin puan, Adana (p<0.000),
Bolu (p=0.010), stanbul (p=0.020) ve Trabzon
(p=0.000) bölgelerinin puanlarndan daha dü üktür.
Yani Diyarbakr bölgesi, izofreni tans, etiyolojisi,
tedavisi ve önyarglar bakmndan di er bölgelere
oranla daha olumsuz bir noktadadr.

Tablo 6. Sosyodemografik gruplarda anketin psikoz maddelerine ait toplam
puanlar
________________________________________________________________________

Ortalama

F

p

________________________________________________________________________

Adana
Bolu
Diyarbakir
stanbul
Trabzon
18
26
36
46

-

25
35
45
55

46.40
44.71
42.56
44.23
46.35

2.73
2.95
4.26
3.36
2.31

45.40
44.82
45.00
39.75

4.10
3.41
3.52
3.09

14.96

0.000

3.05

0.029

________________________________________________________________________

Ya faktörü ile birlikte puan ortalamalar de i mektedir. Tukey post hoc analizine göre, ya gruplarndaki
puan ortalamalar arasndaki fark istatistiksel olarak
anlaml bulunmu tur (F=3.057, p=0.029, Tablo 6).
46-55 ya arasndaki hekimlerin puanlar, 18-25
ya larnda olan (p=0.016), 26-37 ya larnda olan
(p=0.020) ve 38-45 ya larnda olan (p=0.020) birinci
basamak hekimlerinin puanlarndan daha dü üktür.
TARTI MA
Çal mada birinci basamak sa lk hizmetlerinde görev
yapan hekimlerin izofreniye bak açlar ara trlm tr. Tanmlanan izofreni olgusunun bir ruhsal
rahatszl  gösterdi ini belirtenlerin orannn, seçilen
örneklem grubunun neredeyse tamamn olu turmas,
hastal n tannmas bakmndan birinci basamak
hekimlerin iyi bir noktada oldu unu göstermektedir.
izofreninin bir akl hastal  oldu unu dü ünenlerin

orannn, izofreni ad verilmeksizin, belirtileriyle
tanmlanan olgunun ruhsal bir rahatszl  gösterdi ini
belirtenlerden daha dü ük oranda olmas, hekimlerin
izofreni belirtileri ile izofreni tans arasnda tam
olarak ili ki kuramad  ihtimalinin göz önüne alnmas gerekti ini akla getirmektedir.
Ara trmamzda, izofreninin a r üzüntü hali oldu unu dü ünenlerin ve izofreniyi bir hastalk de il,
zaman zaman her insann içine dü tü ü bir durum
olarak görenlerin orannn dörtte biri bulmamas,
birinci basamak hekimlerinin izofreninin tannmas
bakmndan iyi bir noktada oldu unu destekler bir
di er bulgudur.
Birinci basamak hekimlerinin izofreninin etiyolojisi ile
ilgili görü lerini ele ald mzda, izofreninin sosyal
sorunlar nedeni ile ortaya çkt n dü ünenlerin
orannn küçünsenmeyecek oranda olmas ve tanmAnadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):5-13
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lanan izofreni olgusundaki yaknmalar, ki ilik zayfl na ba layanlarn da yarya yakn bir oran bulmas,
birinci basamak hekimlerinin izofreninin etiyolojisine
ili kin görü lerin hatal bir noktada olabilece ini
dü ündürmektedir.
Örneklemimizi olu turan hekimlerin %99u, tanmlanan izofreni olgusunun öncelikle doktora gitmesi,
dörtte üçü de gidilen doktorun psikiyatrist olmas
gerekti ini belirtmi tir. Anketi yantlayan birinci basamak hekimlerinin %75.3ünün tedavi için psikiyatristi
tercih etmelerinin yannda, %24ünün tanmlanan
olgunun bir birinci basamak hekimine gitmesi gerekti ini dü ünmesi, birinci basamak hekimlerine yönelik
ruhsal hastalklarla ilgili e itimlerin artrlmasnn
faydal olabilece ini dü ündürmektedir. Her 4 hekimden birinin tedavi için birinci basama  önermesi, bu
konudaki iste in de bir yansmas olabilir. Bu iste in
alanda yaplacak e itimlere katkda bulunaca 
açktr.
Anketi yantlayan birinci basamak hekimlerinin dörtte
üçünden fazlas izofreninin tam olarak düzelmeyece ini, dörtte birinden fazlas sosyal sorunlar çözülmeden izofreninin düzelmeyece ini dü ünmektedir.
izofreninin bir hastalk oldu unu dü ünenlerin yardan fazlas hastal n tedavi edilebildi ine inanmakta;
%90 tedavinin ilaçla, %56s da psikoterapi ile
olabilece ini belirtmektedir. Örneklemin dörtte üçü
tedavide kullanlan ilaçlarn ba mllk yapabilece ini,
%80i de ciddi yan etkilerinin olabilece ini belirtmi tir. Bu bulgular, birinci basamak hekimlerinin ilaç
tedavileri ve hastal n seyri hakknda daha fazla
bilgiye ihtiyac oldu unu dü ündürmektedir. Düzelmeyecek bir hastalkla u ra ma inanc hekimlerin
izofreni hastalarna ve tedavilerine yakla mlarn
olumsuz yönde etkileyebilir. Bu konuda verilecek
do ru bilgilendirmenin tutum de i ikli i de yaratabilece i dü ünülmektedir.
Örneklemin %80i izofreni hastas ile birlikte çal mayaca n, %96.7si izofreni hastas ile evlenmeyece ini, %71i izofren bir kom usu olmasndan
rahatsz olaca n, %73.7si evi olsa bir izofrene asla
kiraya vermeyece ini, %63ü izofreni hastalarnn
toplum içinde serbest dola mamas gerekti ini,
%87.3ü izofrenlerin kendi hayatlar ile ilgili do ru
kararlar alamayaca n belirtmi tir. Ara trmamzda
izofrenisi olan hastalarn saldrgan oldu una inananlarn oran %73dür. Buna paralel olarak örneklemimizi olu turan hekimlerden izofreni hastalarna,
sosyal mesafe koymak isteyenlerin oran oldukça
yüksektir. Hastalk hakknda alnan bilginin niteli inin
ne derece önemli olabilece ini gösteren bir veri
olarak de erlendirilebilir
Ara trmamzn sonucunda izofreni tans, etiyolojisi
ve tedavisi hakkndaki bilgilerin, tutum ve yarglarn
ruhsal özgeçmi ve hekimlik prati i özelliklerinden
etkilenmedi i ortaya çkmaktadr. Demografik faktörler ve ya özellikleri açsndan bakld nda ortaya
çkan tablo udur: Psikiyatrist says, farkl geli mi lik
Anadolu Psikiyatri Dergisi 2002; 3(1):5-13

snfndan olmalar ve co rafi da lmlarna göre belirlenen be bölgeden ( stanbul, Adana, Trabzon,
Diyarbakr, Bolu) Diyarbakr bölgesi di er bölgelere
oranla daha olumsuz bulunmu iken, Adana ve Trabzon bölgeleri daha olumlu bulunmu tur. Diyarbakr
bölgesinin örneklemimizi olu turan iller arasnda
geli mi lik açsndan dördüncü srada olmas ve az
psikiyatrist olan bölgelerimizden olmasnn, böyle bir
sonucun ortaya çkmasnda etkili olabilece ini akla
getirmektedir. Fakat daha az geli mi olan ve az
psikiyatrist olan bölgemiz, Boluda çal an birinci
basamak hekimlerinin izofreni tans, etiyolojisi ve
tedavisi hakkndaki bilgilerinin, tutumlarnn ve yarglarnn Diyarbakr Bölgesinden daha olumlu olmas ve
geli mi lik açsndan birinci srada olan stanbul
bölgesine yakn olmas daha farkl etkenlerin de göz
önüne alnmas gerekti i ihtimalini do urmaktadr.
Çal lan bölgenin artlar, hekimlerin yönelimleri,
beklentileri gibi birçok konu bu sonucu etkilemi
olabilir. Bu nedenle, sonraki a amalarda yaplacak
kalitatif ve kantitatif çal malarn bu bilgiler do rultusunda yönlenmesi yararl olacaktr.
Ya özellikleri açsndan incelendi inde ise, 46-55
ya lar arasnda olan birinci basamak hekimlerinin
izofreni tans, etiyolojisi ve tedavisi hakkndaki bilgilerinin, tutum ve yarglarnn di er ya gruplarna
oranla daha olumsuz oldu u ortaya çkm tr. Özellikle izofreni tansna bak özellikleri di er ya gruplarndan olan birinci basamak hekimlerine oranla daha
hataldr. Bu sonuç, genç hekimlerin bilgilerinin daha
yeni olup olmamas, geli meleri daha yakndan takip
edip etmedikleri gibi bir çok olas etmenin etkili olup
olmad nn tart labilmesine açk bir bulgudur. Ayrca, toplum örneklemlerinde de gençlerin ço unlukla
daha olumlu bir bak açsna sahip oldu u bilinmektedir.
Sonuç olarak, hekimlerin izofreninin tannmasnda
ve tedaviye yönlendirilmesinde çok olumsuz bir
konumda olmad  söylenebilir. Ancak izofreni hastalarnn kabullenilmesinde ve önyarglar bakmndan
olumsuz bir tablo sergilenmektedir. Özellikle ilaç
tedavilerinin yararlar, riskleri ve yan etkileri konusunda birinci basamak hekimlerinin bilgilendirilmeye
gereksinimi oldu u dü ünülmü tür. Bunun için de
yaynlarn, e itim olanaklarnn artrlmasnn yararl
olaca  açktr. Daha farkl ölçekler ile birinci basamak
hekimlerinin ruhsal hastalklara kar  tutumlarn
gösteren farkl epidemiyolojik ara trmalar gereken
e itimler için öngörü sa layacaktr.
Hastal n tannmasnn yeterli düzeyde oldu u dü ünülmekle birlikte, belirtiler-bulgular ile etiyolojiye
ili kin bilgilenmenin yetersiz oldu u gözlenmektedir.
Hastalk, belirti-bulgu ve etiyoloji arasndaki ili kinin
önemi nedeniyle bu noktalarda bütüncül e itim
programlarnn verilmesi gerekmektedir. Hastalk ve
belirti-bulgu, etiyoloji arasnda birinci basama a
yönelik verilecek e itim bu aç  giderebilir. Ancak
izofreni konusunda genel toplumdan daha fazla bilgi
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sahibi olan ve izofreni hastalaryla daha yakn ili kide bulunan hekimlerin koyduklar sosyal mesafe
üzerinde durulmas gereken bir konudur. Stigma
kampanyalarndaki en etkili yöntemlerden olan bilgilenme ve ili ki hekimler tarafndan daha sk kullan-

lyor olmasna kar n, tutumlarnn olumsuz olmas
a rtcdr. Bu noktada bilgilenmenin ve ili kinin
niteli inin e itimin ilk yllarndan itibaren artrlmas
sorunun çözümüne katk sa layacaktr.
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